
Wij komen graag bij u langs. We geven u dan een verdere kijk in onze 
onderscheidende manier van werken.

Bel 010 799 0100 en vraag naar onze directeur.

Van Waning Bouw B.V.
Rivium 2e Straat 36

2909 LG Capelle aan den IJssel
010 – 7990100

aann@vanwaning.nl
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ONS VERHAAL
Aan het einde van de 19de eeuw introduceerde Jacob van Waning, de 
grondlegger van het latere familiebedrijf ‘Aannemingmaatschappij Van 

Waning’, de rioleringsbuis. Een uitvinding in een tijd waarin sanitaire 
voorzieningen slecht waren en in de gemeenten in Nederland cholera 
heerste. Toen Prinses Wilhelmina rond die tijd  haar intrek zou nemen 
in Paleis Het Loo, onderscheidde Van Waning zich met het idee om 

daar een rioleringsstelsel aan te leggen. De eerste plek in Nederland. 
Van Waning werd de opdracht gegund en voerde die uit tot volle 

tevredenheid. Koningin Moeder Emma was gelukkig dat haar familie en 
haar dochter konden opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. 
“Ik kan het niet doen”, sprak ze, “maar als Wilhelmina de troon heeft 
bestegen, zal zij uw bedrijf het predikaat ‘koninklijk’ geven”. En zo 

geschiedde. Het was 1903.

Innovatie en zorg zijn vanaf dat moment belangrijke pijlers onder het 
groeiende aannemingbedrijf. Koninklijke Aannemingmaatschappij bouwt 

er door de jaren heen een degelijke reputatie mee op.

Tijden veranderen, maar koninklijk blijft de manier van werken. Het 
DNA van het familiebedrijf zit ontegenzeggelijk nog altijd in het bloed. 
Bescheiden, betrokken en betrouwbaar. Van Waning Bouw is een team. 

Het goede van toen, gekoppeld aan het goede van nu. 



Wij zijn ervan overtuigd dat bouwen een proces is van samenwerken. 
Onderling op de bouwplaats en met alle betrokken partijen, in elke fase van 

de bouw. Het maakt daarbij niet uit of het een project in aanbesteding is, of in 
een Bouwteam. Die samenwerking zit in ons DNA. Op technische en logistiek 
complexe projecten werken we bij voorkeur in een Bouwteam. Hierin zijn wij 

gespecialiseerd met ons Klantteam Projecten.

Van Waning neemt graag het initiatief bij deze manier van werken. In het 
voortraject betrekken we ons eigen personeel en de onderaannemers die 

geselecteerd zijn op hun expertise. 

Alle partijen zijn vanaf het begin bij het plan betrokken. Door het plan en 
het proces secuur voor te bereiden en uit te werken, worden eventuele 

onduidelijkheden al in het voortraject weggenomen. Zo ontstaat er 
een uitvoerbaar plan, waarbij de kosten helder en beheersbaar zijn. 

Bedrijfsprocessen worden daardoor gedurende het bouwproject 
geoptimaliseerd. Samenwerking, communicatie en betrokkenheid zijn op die 

manier als basis belangrijk voor het slagen van het project en tevreden klanten.

ONZE FILOSOFIE WERKWIJZE

PLANVOORBEREIDING
Met onze ervaring en gestructureerde aanpak kunnen we helpen 
bij het opzetten van een bouwplan. Ook in de eerste fase, als er 
alleen nog een idee is. We staan de opdrachtgever bij als het gaat 
om advies, overleg met overheden en andere instanties, tekenwerk, 
de verdere omschrijving van het project en het maken van een 
budgetraming.

BOUWTEAM
Gedegen voorbereiding met alle betrokken partijen is van het grootste 
belang. Elk project is bijzonder en dankzij onze unieke ervaring met 
technische en logistiek complexe projecten ligt voor ons juist daar 
uitdaging en toegevoegde waarde. Door te werken in een Bouwteam 
is samenwerking met alle betrokken partijen vanaf het eerste begin 
gewaarborgd.

AANBESTEDING
Als de opdrachtgever bij meerdere partijen een prijs aanvraagt, bieden 
we scherp mee. Bij een aanbesteding zijn wij graag uw partij. Onze 
werkwijze, met nadruk op samenwerking en betrokkenheid, is ook 
in deze projecten gewaarborgd. De aanbestedingsmarkt houdt ons 
scherp in een snel veranderende branche en wereld.

VORM MATERIEELDIENST
Voor de materieeldienst is het kantoor 
volledig opnieuw opgebouwd van hout, is 
er een nieuwe telstraat en een duurzame 
gevel met groen gerealiseerd.

BEVOLKINGSONDERZOEK
Om diverse onderzoeken te kunnen 
houden, met nieuwe apparatuur is dit 
kantoor heringericht. Hierbij zijn nieuwe 
ruimtes gerealiseerd en is de entree 
aangepast.

TIJDELIJKE WINKEL HOOGVLIET
Voor deze supermarktketen is een tijdelijke 
winkel gebouwd van 2200 m2 vanwege 
de bouw van een nieuwe supermarkt.

VOORBEELDPROJECTEN

We zijn professionele oplossers van complexe bouwuitdagingen. 
Bescheiden, betrokken en betrouwbaar.


