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Een nieuwe bedrijfshal een lang- 
gekoesterde wens? Nieuwe stallen als 
uitbreiding van uw agrarisch bedrijf? 
Van Ee Hallenbouw neemt u zo’n project 
graag uit handen, zodat u uw aandacht 
op uw bedrijfsproces kunt richten. Wij 
zorgen voor het gehele traject; van de 
eerste schets tot aan de complete  
oplevering.

In dit magazine laten we enkele klanten 
aan het woord. Kwaliteit en betrokkenheid 
staan bij Van Ee Hallenbouw hoog in het 
vaandel en dat leest u dan ook terug in de 
klantreacties. Daar zijn we erg blij mee, want 
samen met de klant hebben we als doel een 
prachtig eindresultaat waarvoor we optimaal 
hebben samengewerkt. 

Bent u na het bekijken van deze mooie 
projecten nieuwsgierig wat wij voor u kunnen 
betekenen? Neem dan gerust contact met 
ons op en wie weet komen wij binnenkort 
langs voor een verkennend gesprek.
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En niet alleen hallen, maar ook voor 
bewaarplaatsen, stallen, (werktuig)
bergingen en renovatie kunt u bij 
Van Ee Hallenbouw terecht.

• Hallen   
• Bewaarplaatsen
• Werktuigbergingen
• Renovatie
• Stallen
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Van Ee Hallenbouw realiseert bedrijfshallen, 
werktuigbergingen, bewaarplaatsen voor 
diverse agrarische producten en (pot)stallen 
in de ruimste zin van het woord. Betrokken-
heid is ons vertrekpunt, dat zich uit in de  
volgende kernwaarden:

Complete aanpak
Met een persoonlijke en gedreven aanpak ligt de 
focus binnen ons bedrijf op het snel en vak-
kundig realiseren van uw project. Wij begeleiden 
u hierbij van de eerste schets tot aan de 
complete oplevering. Vanzelfsprekend verzorgen 
wij voor u de bouwaanvraag en de statische 
berekeningen en onderhouden wij de contacten 
met uw gemeente.

Korte bouwtijd en efficiënte aanpak
Een goede werkvoorbereiding ligt opgesloten in 
het digitale tekenwerk, van waaruit het gehele 
bouwproces voortvloeit. Op de bouwplaats laten 
de goede werkvoorbereidingen zien, dat wij snel 
en accuraat het bouwwerk realiseren, vanzelf-
sprekend met een hoog arbeidsethos. 

Hoge kwaliteit
Wij hechten veel waarde aan hoge kwaliteit. Dat 
deden we in het verleden en dat proberen we nog 
dagelijks te doen. We zijn ervan overtuigd dat dit 
de levensduur van uw bedrijfspand ten goede 
komt. Onze stelregel luidt dan ook: bezuinig niet 
op materiaalkeuze!

Concurrerende prijzen
Hard werken, dat doen we nog steeds en wij doen 
het graag. Betrokkenheid! Nee, niet om 16.15 uur 
in de bus, maar kijken naar de opdracht van de 
dag en die bepaalt het vertrek. En als je dan het 
geheel overziet, blijft er niets aan de strijkstok 
hangen en bent u verzekerd van de beste kwali-
teit tegen een scherpe prijs.

U bent als (potentiële) klant op zoek naar een 
betrouwbare partner die de bouw van een 
bedrijfshal, bewaarplaats of stal voor u 
realiseert. Van Ee Hallenbouw heeft een 
jarenlange ervaring in het bouwen van hallen en 
stallen door heel Nederland. Onze werkwijze? 
Die is in twee woorden te vangen; persoonlijk en 
doelgericht. 

Op vakkundige en adequate wijze gaan wij met 
u mee door het hele traject van bouwaanvraag 
tot en met de oplevering. We gaan niet naar 
huis voordat de puntjes op de welbekende ‘ i’ 
zijn gezet. Onze klanten spreken hun waardering 
regelmatig uit of melden dat via een referentie. 

De scherpe prijzen, hoge kwaliteit, onze  
complete aanpak en de korte bouwtijd zijn onze 
bedrijfswaarden die we hoog in het vaandel 
hebben en dagelijks in de praktijk brengen. 
Wij gaan voor het beste! Ook voor u? Bel gerust 
voor een vrijblijvende afspraak zodat we onder 
het genot van een kop koffie kunnen kijken wat 
wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen.

Bouwers 
die van 
aanpakken 
weten

Op een persoonlijke 
en doelgerichte 
manier betrokken 
bij uw project
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Werkwijze



In 2008 startte F. de Vries uit Fochteloo een 
caravanstalling. “Vroeger hadden wij een vee-
houderij, daarna zijn we overgestapt naar een 
kalverhouderij, maar hier moesten we om 
gezondheidsredenen mee stoppen. Om de 
leegstaande schuren toch in gebruik te houden, 
begonnen we een caravanstalling.” In eerste 
instantie startte de stalling kleinschalig, maar 
inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze 
onderneming. “Alles wat rijdt of vaart kan bij 
ons worden gestald.” De oude loodsen moes-
ten in 2018 plaatsmaken voor nieuwbouw. Via 
mond-tot-mondreclame kwam De Vries bij Van 
Ee Hallenbouw terecht. “Aan de hand van een 
duidelijke planning gingen de handen uit de 
mouwen. Met verbazing hebben wij gezien hoe 
er binnen acht werkdagen een prachtige berging 
is gerealiseerd. Petje af! Ik ben ontzettend blij 
met mijn caravanstalling en beveel Van Ee  
Hallenbouw dan ook zeker bij anderen aan!” 

Via het magazine Boerderij kwam 
familie Boon uit Veendam bij Van Ee Hallenbouw 
terecht. Fam. Boon: “Wij hebben een melkvee-
bedrijf met 105 koeien. Begin 2018 heeft Van Ee 
Hallenbouw een bedrijfshal voor onze machines 
gebouwd omdat we tegen ruimtegebrek aan-
liepen.” De persoonlijke aandacht is voor Boon 
een absoluut pluspunt. “Dat viel ons in positieve 
zin uiteraard meteen op. Samen met de jongens 
van Van Ee Hallenbouw hebben we een mooie 
bedrijfshal gebouwd. De samenwerking verliep 
soepel en de jongens konden onze shovels en 
ander materieel gewoon gebruiken. Dat werkte 
voor hen ook prettig. En nu? Genieten wij elke 
dag van het eindresultaat.”

“Binnen acht dagen  
een prachtige berging 
gerealiseerd”

“Persoonlijke  
aandacht is een  
absoluut pluspunt”

Caravanstalling De Vries, Fochteloo

Melkveebedrijf Fam. Boon, Veendam
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Bij loonbedrijf Bruggers in Vlagtwedde staan de 
broers Geert en Jan aan het roer. “Ons bedrijf 
bestaat sinds 1996 en wij zijn vooral werkzaam 
in de akkerbouw, de mechanisatie, het loonwerk 
en het transport.” Vanwege ruimtegebrek moest 
er een nieuwe loods met werkplaats worden 
gebouwd. “Dat werd gerealiseerd, maar door de 
komst van de nieuwe hal vielen zowel de andere 
hal en de kapschuur in het niet. Daarom hebben 
we Van Ee Hallenbouw gevraagd deze ook te 
renoveren. En met succes! De strakke planning, 
goede prijs-kwaliteitverhouding en het eind-
resultaat; het is perfect!”

Aardappelbedrijf Deuring uit Ter Apelkanaal 
heeft na een positieve ervaring in 2001 opnieuw 
voor Van Ee Hallenbouw gekozen. Jan Deuring: 
“Wij hebben op dit moment zo’n 300 hectare 
aardappelen. In 2016 hebben wij Van Ee 
Hallenbouw benaderd met de vraag of zij twee 
bewaarplaatsen voor ons wilden bouwen.  
We hebben hier nu ruimte voor 3.500 ton  
aardappelen, inclusief een koelcel en machine-
berging. Wij zijn net als in 2001 weer erg 
 tevreden. Er wordt constructief meegedacht en 
zoals het in het hoofd zit wordt het ook daad-
werkelijk gerealiseerd. Ik ben ook nu weer erg 
positief over Van Ee Hallenbouw.”

“De strakke planning, 
goede prijs-kwaliteit-
verhouding en het 
eindresultaat; het is 
perfect!”

“Alles onder één dak 
dankzij twee prachtige 
bewaarplaatsen”

Loonbedrijf Bruggers, Vlagtwedde

Mts. Deuring, Ter Apelkanaal
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Dat is de stelregel van Bert Kuper, eigenaar van 
VOF Kuper Schoonebeek. “Wij zijn werkzaam 
in de teelt van onder andere aardappelen, 
suikerbieten en graan. In 2018 hebben we een 
aardappelbewaarplaats laten bouwen voor 
opslag. Hoofdzakelijk voor de vlokkenindustrie. 
Als je aardappelen langer bewaart zijn ze meer 
waard.” Bert kende Van Ee Hallenbouw al omdat 
zij jaren geleden al eens voor hen hebben ge-
bouwd. “Na een bezoek aan een klant van Van 
Ee Hallenbouw waar ook bewaarplaatsen zijn 
gebouwd was ik meteen enthousiast. De optima-
le samenwerking tijdens de bouwperiode heb ik 
als heel prettig ervaren. En de bewaarplaats is 
naar volle tevredenheid opgeleverd.”

Vader Henk Boeve uit Oldebroek runt samen 
met zijn zoon een melkveebedrijf met circa 100 
koeien. “Het is de bedoeling dat mijn zoon dit 
bedrijf op termijn overneemt en daar ben ik als 
vader heel erg blij om, mede omdat ik hier zelf 
geboren en getogen ben. Als het bedrijf dan 
overgaat in de handen van je kinderen dan is 
dat heel mooi.” Een berging voor trekkers en 
machines was een wens voor beide heren. “Via 
een advertentie in de krant die ons aansprak 
kwamen we bij Van Ee Hallenbouw terecht. Op 
een plezierige manier hard werken kan, dat 
heeft Van Ee Hallenbouw bewezen. In een ruime 
week tijd was de machineberging klaar.”

“Als je aardappelen 
langer bewaart zijn ze 
meer waard”

“In een ruime week 
was de machineber-
ging klaar”

VOF Kuper, Schoonebeek
Melkveebedrijf Boeve, Oldebroek
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Alpine Isolatie is gevestigd in Enter en isoleert 
sinds vijf jaar woningen en gebouwen. 
Theo: “We zijn gestart vanuit gehuurde panden, 
maar vanwege de groei van het bedrijf wilden 
we alles onder één dak hebben. Via mijn vader 
kwamen we bij Van Ee Hallenbouw terecht. 
Zij hebben voor ons in 2017 een hal met een 
duidelijke uitstraling gebouwd. Een deel hebben 
we zelf in gebruik, het andere wordt door ons 
verhuurd. De kracht van Van Ee Hallenbouw ligt 
wat ons betreft in de manier van samenwerken: 
betrokken en daadkrachtig. Daar houden we 
van!”

Van de Broek uit Otterlo maakte tussen 2005 
en 2012 een bedrijfsomslag. Na 50 jaar werden 
koeien en varkens verleden tijd, asperges en 
kersen verwelkomd. “Naast ons bedrijf hebben 
we ook een winkel waar we onder meer asper-
ges, eieren en kersen verkopen.” Hoewel er het 
nodige veranderde bleef de kippenschuur staan. 
Toch wilde Van de Broek toekomstgericht te 
werk gaan en een nieuwe kippenschuur plaat-
sen. “Gerald van Ee hoorde van onze plannen 
en kwam op de koffie. Nadat de plannen waren 
besproken zijn de hardwerkende jongens aan de 
slag gegaan. De nieuwe schuur biedt ruimte voor 
25.000 Freilandkippen. Voor ons is het werken in 
de schuur ontzettend prettig en dankzij de hoe-
veelheid ruimte kunnen we kwaliteit leveren.”

“Zij hebben voor ons 
een hal met duidelijke 
uitstraling gebouwd”

“Het werk is dankzij 
de schuur erg 
verbeterd”

Alpine Isolatie, Enter

Van de Broek, Otterlo
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Samen met zijn vrouw is Peter Kok vijf jaar 
geleden gestart met een kalverbedrijf in 
Lunteren. Hij is verantwoordelijk voor 750 
kalveren en is daarnaast ook nog chauffeur. Een 
druk maar mooi bestaan. “Omdat de spanten 
van de stal in slechte staat waren, moest de 
kapconstructie en daarmee tegelijkertijd het 
dak vernieuwd worden. Terwijl ik op zoek was 
naar een bedrijf werd ik gebeld door Gerald van 
Ee. Hij had gehoord van onze plannen en bood 
aan dit voor ons te willen realiseren. Alles werd 
in één keer geregeld en na drie weken inten-
sief, maar tegelijk gezellig samenwerken kan ik 
absoluut zeggen dat ik Van Ee Hallenbouw bij 
iedereen met een gerust hart aanbeveel.”

B&M Techniek uit Ede is gespecialiseerd in 
gereedschap voor schuren en het slijpen en 
finishen van roestvaststaal. Omdat het 
bedrijf uit z’n jasje groeide keek Leendert van de 
Vendel uit naar een andere locatie. “Een klant 
van ons attendeerde ons op Van Ee Hallenbouw 
en ik ging meteen overstag toen we in gesprek 
kwamen. Ze zijn goed op de hoogte van alles 
wat er speelt op bouwterreinen.” Een belangrijk 
punt voor Van Ee Hallenbouw is het nakomen 
van afspraken. “Daar zijn ze heel sterk in. Ze 
zetten zich van het begin van het traject tot aan 
het einde van het project voor 100% in voor de 
klant. Dat hebben wij als B&M Techniek enorm 
gewaardeerd.” 

“Alles werd in één 
keer geregeld en 
binnen drie weken 
opgeleverd” 

“Ze zijn goed op de 
hoogte van alles wat 
er speelt op bouw- 
terreinen”

Vleeskalverhouderij Kok, Lunteren B&M Techniek, Ede
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Koperensteeg 40
6733 JB Wekerom

T (0318) 308 428
E info@vaneehallenbouw.nl

 www.vaneehallenbouw.nl

Hal bouwen? Dat doen we ! 


