
Je valt met de deur in huis, zegt directeur Piet de Geus van 
De Geus Bouw, maar gelukkig bouwen wij in onze eigen timmer-
fabriek en met onze 120-personeelsleden in de bouw echt goed, 
duurzaam en van hoge kwaliteit, wij noemen dat “Bewust Bou-
wen”, dus daar kan deze deur wel tegen.
Op bezoek onder de rook van Alkmaar in Broek op Langedijk, 
alwaar het al 108-jarige bouwbedrijf zetelt, lopen we snel de ge-
schiedenis door van het bedrijf. “Maar het gaat om de toekomst,” 
zegt Piet de Geus.

Hoe kijk je daar tegenaan, die toekomst?
Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden graag loyale en vakkun-
dige jongeren op. Net zoals PCC Oosterhout hebben wij ook een 
nauwe band met het ESPEQ. Via deze bouwopleiding kunnen de 
jongens en meiden na hun vmbo bij ons komen werken-leren. Wij 
zorgen dat de ‘ESPEQ-ers’ door een koppel van twee goed worden 
begeleid. We merken dat veel jongeren uit de streek graag bij ons 
komen werken en wij heten ze van harte welkom! 

Dus de jeugd is de toekomst?
Zeker weten. Kijk naar ons bedrijf: mijn overgrootvader is begon-
nen en elke keer volgde een zoon zijn vader op. Maar wij bouwen 
ook voor de toekomst. Ten eerste schenken we aandacht aan 
kwaliteit. Als je van hier tot Amsterdam en Texel rijdt, zie je veel 
van wat wij in 108 jaar geschiedenis hebben gebouwd. Markante 
gebouwen waar wij bij betrokken waren en zijn, monumentale 
villa’s, gebouwen in bekende stijlen, kerken, Vinex-locaties, sport 
accommodaties, scholen, vakantieparken en utiliteitsbouw, noem 

maar op. Onze projecten zijn uitdagend, veel-
zijdig en we leren hier ons hele leven via ons 

werk, via de uitvoering en met elkaar.

Weet je wat de toekomst brengt?
Ja en nee, zegt Piet de Geus. Ja, 

omdat we ook in de bouw innove-
ren en moderniseren. Recycle-
bare materialen, energiezuinig 
bouwen. Nieuwe energievormen, 

circulair bouwen en mogelijk zelfs 
de 'waterstof-economie'. Waterstof 

in plaats van aardgas door ons hele 
gasnetwerk zou ook kunnen.

In de bouw baseren we ons op bewezen kennis, vakmanschap en 
materialen. Onze eigen timmerfabriek De Grotendorst is daar een 
voorbeeld van. Houtskeletbouw, kozijnen, deuren etc. Hout blijft 
een mooi product, dat gooi je er niet zomaar uit. Bovendien is hout 
milieuvriendelijk, goed te hergebruiken en het geeft geen vervui-
ling. We blijven ons ontwikkelen en proberen vooraan te staan bij 
elke bewezen en duurzame innovatie.

Wat voor werknemers zoek je?
Dat is niet in één zin te vatten. De Geus Bouw was in 1989 de aller-
eerste met een vrouwelijke metselaar. En in 1966 vroeg mijn vader 
aan een ex-stagiair die zijn diploma net op zak had of hij hier 
wilde komen werken, na verloop van tijd was hij hier adjunct-
directeur.
In onze timmerfabriek en buiten op de bouw vind je twee verschil-
lende werelden. Het belangrijkste is dat jongeren hier willen wer-
ken en uitgedaagd en geholpen willen worden. Dat ze zich willen 
inzetten om zodoende het beste van zichzelf te maken. En dat zij, 
namens De Geus Bouw, de wereld voor de toekomst goede besten-
dige en mooie gebouwen willen geven. Zulke goede bouwwerken, 
dat we er allemaal graag zelf in zouden willen wonen en werken. 

Hoe staan jullie als bedrijf in de maatschappij?
Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming en 
steunen al jarenlang diverse (sport) verenigingen, evenementen 
en (sociale) activiteiten in de regio en dragen dit een warm hart 
toe. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid en we staan dan 
ook bekend als een sociaal bedrijf. Het vergroot ook de betrokken-
heid van onze medewerkers en het zorgt voor een bepaalde ‘trots’ 

op ons bedrijf. Ook zijn we actief in de 
voorlichting naar scholen en geven we 
gastlessen.

Over het bedrijf
De Geus Bouw bestaat al 108 jaar. In die tijd is 
de éénmanszaak van onze oprichter uitgegroeid 
tot een bouwbedrijf van formaat. Naarmate we ons 
ontwikkelden, kregen we ook steeds vaker omvangrijke 
en bijzondere projecten onder onze hoede. Hoe eervol het 
ook is om daaraan te werken, we hebben ons nooit te groot 
gevoeld voor de kleinere opdrachten. Als trotse vakmensen geven 
we namelijk elk project evenveel aandacht. Of het nu gaat om het 
plaatsen van een dakkapel of om het realiseren van een complete 
woonwijk. Bovendien blijven we dankzij onze Noord-Hollandse 
genen altijd nuchter onder ons succes. We zullen dan ook niet snel 
vergeten, dat onze groei voor een belangrijk deel aan de kleinere 
opdrachten te danken is. We werken met 120 collega’s, waaronder 
70 timmerlieden en 5 metselaars, iedere dag hard aan de mooiste 
projecten hier in de omgeving.

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-
bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 

stages of toekomstige banen. 
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