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Bijzonder projec t voor Veenstr a & Stroe ve:

Art Deco theehuis Huis ter Duin
M a r c e l S t r o e v e e n A n to n V e e n s t r a

Veenstra & Stroeve is een jong bedrijf dat snel groeit. In 2006 begonnen oprichters Anton Veenstra en Marcel Stroeve
een bedrijf in prefab bouwproducten en inmiddels zijn ze met 20 personeelsleden. Zij richten zich zowel op seriematige
woningbouw, maar ook op totaalprojecten. Hoe dan ook, Veenstra & Stroeve levert altijd maatwerk.

Speciaal maatwerk

Ook het meedenken vinden we prettig: als we iets speciaals

”Alles wat wij maken, is maatwerk. Of het nu voor kleine of grote

zoeken dan gaan ze voor ons op zoek en krijgen we snel antwoord.

opdrachten is”, vertelt Marcel Stroeve. Zijn compagnon Anton Veenstra

Op logistiek gebied zijn ze heel sterk. Wat je vandaag bestelt,

vult aan: ”We maken dan ook vaak speciaal werk. Ronde daken zijn

krijg je morgen geleverd.” Anton Veenstra: ”Dat past ook goed

bijvoorbeeld een specialiteit van ons.” Alle prefab bouwproducten

bij ons. Wij werken vaak met strakke planningen.”

worden in de fabriek van Veenstra & Stroeve op maat gemaakt,
vervolgens vervoerd naar de bouwplaats en daar ter plekke
door een vaste derde partij gemonteerd. Al vanaf dag 1 heeft
Veenstra & Stroeve een goede relatie met Van Buren, aldus Marcel
Stroeve: ”Het begon met wat plaatmateriaal, maar in de afgelopen
drie jaar is dat uitgebreid tot isolatiemateriaal, dakramen en nog veel
meer. Het gaat nu met volle vrachten. Van Buren heeft een erg alerte
verkoopafdeling en regelt alles voor ons.
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Art Deco theehuis Huis ter Duin

is op het gebied van ronde daken, aldus Marcel Stroeve:

Veenstra & Stroeve mocht de speciale ronde dakconstructie van

”We hebben eerst wat referentiewerk laten zien om aan te

het Art Deco theehuis Huis ter Duin in Noordwijk fabriceren.

tonen dat we dit zeer goed kunnen. Daardoor hebben we

De gehele constructie werd in de fabriek gemaakt, in nauwe

de opdracht gekregen.” Voor dit project leverde Van Buren

samenwerking met de opdrachtgever. Voor de mensen van

de plaatmaterialen inclusief isolatie. Veenstra & Stroeve heeft

Veenstra & Stroeve was het een speciale opdracht, die zij met

deze bijzondere opdracht in sneltreinvaart uitgevoerd: in de

plezier en vakmanschap uitvoerden. Het transport naar Noordwijk

fabriek is de constructie in vier weken opgebouwd en op de

was eveneens bijzonder; de elementen waren exact 3,50 meter

bouwplaats is hij in twee weken gemonteerd. Dat de opdracht

breed. Dat is nog net binnen de norm voor speciaal transport.

gever tevreden was, blijkt wel uit het feit dat Veenstra & Stroeve

Het theehuis is in april 2009 geopend. De opdrachtgever ging

ook voor het nieuw te bouwen strandpaviljoen de dakconstructie

overstag toen hij inzag dat Veenstra & Stroeve een ware specialist

mag maken.

Prévu Expo uit Soesterberg houdt zich voornamelijk bezig
met standbouw en doet daarnaast ook interieurbouw.
Het bedrijf is opgericht in 2003 en werkt met ongeveer
10 mensen aan vast personeel. Doordat Prévu Expo
garant staat voor de hoogste kwaliteit en het bedrijf
zeer complexe stands kan vervaardigen, werkt men,
al dan niet via tussenliggende opdrachtgevers,
voor grote internationale organisaties.

Prévu E xpo bouw t hoogwaardige stands

met plaatmateriaal van Van Buren
Sonja Huyskes van Prévu Expo: ”De stand die we onlangs op de IFA

We kwamen met Van Buren in contact omdat zij vlakbij een bedrijf

in Berlijn hebben gerealiseerd voor elektronicagigant Vestel was zo’n

gevestigd zijn dat vloerplaten voor ons bewerkt. Daaruit vloeide

2800 m2 groot. Voor BMW hebben we een unieke stand gebouwd

vanzelf meer, want het is prettig werken met Van Buren en zij

op de motorbeurs. Dit was een echte blikvanger in de vorm van een

hanteren een goede prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien leveren

mooie ovaal die met doek was bespannen. Voor beide stands heeft

zij producten van hoge kwaliteit, wat ook nodig is voor de hoog-

Van Buren het plaatmateriaal voor de vloer geleverd.

waardige stands die wij realiseren. Inmiddels doen we nu anderhalf
jaar zaken met Van Buren.”
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