Het ontwerp is altijd van diverse factoren afhankelijk.
De hoeveelheid van het product, de soort vloer, de
benodigde ruimte voor het in- en uitschuren, wassen,
verpakken en de wijze van opslag, zijn aspecten die een
rol spelen. Wij kunnen door onze jarenlange ervaring
goed meedenken en komen met creatieve oplossingen.
‘‘Creatief en innovatief met als doel een economische,
duurzame en efficiënte productiefaciliteit.’’
Kennis van zaken
Qua bouwsysteem en materiaalkeuze hebben veel
agrarische bedrijfspanden overeenkomsten met onze
andere specialiteiten. Of het nou gaat om de bouw van een
specifieke bewaar- of verwerkingsschuur met koelruimte
of een schuur ten behoeve van op- en overslag met een
laaddock, de kennis en ervaring zijn bij ons in huis.
Wij denken mee over de ‘uitdagingen’ waar u als
agrarisch ondernemer voor staat. Zo komen wij graag
met creatieve oplossingen, doordachte technieken en
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een slagvaardige en klantgerichte aanpak binnen uw
vakgebied, waarbij zaken als logistiek, klimaat beheersing,
gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsgemak, asbest en
ruimtelijke ontwikkeling in mee worden genomen.
Van ontwerp tot realisatie
Met een doordacht ontwerp, een heldere en scherpe
kostenraming, het verzorgen van het vergunningtraject
en uiteraard de gehele uitvoering van de bouw, heeft
u te maken met één gesprekspartner. Omdat wij alles
in eigen beheer verzorgen is heel veel mogelijk. Zoals
bijvoorbeeld een aardappelbewaarplaats waarbij de
beluchtingskanalen al in de fundering mee gestort
worden en mocht u naast de bedrijfsmatige ruimte ook
een woning of iets anders willen realiseren, dan maken
wij graag het hele plaatje compleet. Kortom, full-service
bij het realiseren van uw bouwplannen.
‘‘Betrouwbaar, duurzaam bouwen en
prijstechnisch aantrekkelijk!’’
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AKKERBOUW

U wilt een gesprekspartner met de nodige kennis op het gebied van de akkerbouw en vollegrondteelt.
Uw verbouw of nieuwbouw moet in alle opzichten een grote verbetering zijn. Daarom houden wij in
het ontwerp volop rekening met de functionaliteit van het gebouw, nu en in de toekomst! Met onze
kennis denken we mee in de voorbereiding en de uitvoering.

Moorsmeer
Warmenhuizen

Roubos
Abbenes

Kruijer
Noord Scharwoude

Maatschap Stam Schaap
Ursem

Groenewegen
Warmenhuizen

Maatschap Wit
Driehuizen

Agrotheek
Rustenburg

Kuiper
Barsingerhorn

Nieuwsgierig naar de projecten
van Aannemingsbedrijf de Jong
Bekijk de uitgebreide impressie op
onze website.
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Bewaarloods
•
Machineberging
•
Opslag- en sorteerruimtes •

072-5021235

Kistbewaring
Koelhuizen
Laaddock
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