Machines Gevelconcept kunnen in veel grotere productiehal in U-vorm staan
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Schagen
Gevelconcept uit ’t Veld
breidt uit met een derde vestiging.
Dit keer een productiehal van drieduizend vierkante meter aan de
Witte Paal in Schagen.
Gevelconcept Prefab, zoals de nieuwe tak van het bouwbedrijf heet,
gaat direct met de renovatie van 362
gevels in Utrecht aan de slag. Dat is
een miljoenenorder in samenwerking met partner Schipper Kozijnen
uit Opmeer.
Het bedrijf van Maarten de Jong en
Alex Huibers wil inspelen op de behoefte aan een sneller en duurzamer
bouwproces. Elementen voor de
bouw of renovatie van gevels worden hierbij al in de fabriek gemaakt.
Ze gaan in folie naar de bouwplaats
en kunnen direct worden geplaatst.
,,Dit heet prefab”, legt De Jong de
toevoeging aan de bedrijfsnaam uit.
Door minder handjes op de bouw en
strengere eisen aan luchtdichting en
isolatie is de behoefte aan Prefab de
afgelopen jaren gegroeid. Ook is milieuvriendelijker bouwen belangrijker geworden door het klimaatakkoord, waarin door het kabinet is
opgelegd dat er vanaf 2050 alleen
nog energieneutraal mag worden
gebouwd.

Forddealer
De productiehal aan de Witte Paal
6-8 stond vier jaar lang leeg. Hij is
door Gevelconcept Prefab direct in
gebruik genomen. Eerder zat op deze plek Forddealer B&K.
Er was bij de bouwafdeling van Gevelconcept in ’t Veld en de kozijnenafdeling in Noord-Scharwoude geen
ruimte voor de nieuwe plannen.
,,We zijn er kort geleden in ’t Veld
mee begonnen, om te kijken of prefab iets voor ons zou zijn. Daar hebben we een hal van zeshonderd vier-

Maarten de Jong in de nieuwe fabriek met links naast zich compagnon Alex Huibers.

kante meter. Het werd al snel te
klein toen we voor een paar grote renovaties werden gevraagd.”
Daarnaast zou alles er door elkaar
gaan lopen. In de productiehal in
Schagen zijn de verschillende ma-

chines praktischer neergezet. ,,In
een soort U-vorm”, zegt De Jong.
,,We beginnen met een houten frame in elkaar zetten. Die voorzien we
van isolatie en platen die kunnen
worden behangen of gestuukt.

Daarna worden de kozijnen, zetwerk en gevelbekleding aangebracht.”
De Jong turnde Bouwbedrijf De
Jong in 2013 om naar Gevelconcept.
De aandacht ging voortaan naar het
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bouwen van totaalprojecten: een
volledige gevel. Er zijn bij het bedrijf circa vijftig medewerkers in
dienst. Op de Prefab-tak zijn vooralsnog acht medewerkers gezet. Vijf
daarvan zijn nieuw.

