Gebr. van Kessel

INFRASTRUCTUUR
SPORT EN CULTUURTECHNIEK
SPECIALE TECHNIEKEN EN PRODUCTEN

GEBR. VAN KESSEL
Het in 1950 in de Betuwe opgestarte familiebedrijf Gebr. van Kessel is door de
jaren heen uitgegroeid tot een moderne onderneming met meerdere vestigingen
en bedrijven. Korte lijnen in de organisatie en betrokken medewerkers met een
voortdurend streven naar kwaliteit, maken het mogelijk om in te spelen op
veranderingen. De omvang van het bedrijf is groot genoeg om zelfstandig
projecten uit te voeren, maar nog altijd klein genoeg om flexibel te kunnen
inspelen op acute vragen van de opdrachtgever. Dat is de kracht van Gebr. van
Kessel.

Gebr. van Kessel Wegenbouw
De aanleg en het onderhoud van infrastructuur vormen
onze kernactiviteiten. Al meer dan 60 jaar zijn wij actief in
het aanleggen en onderhouden van wegen, parkeervoorzieningen, bedrijfsterreinen, binnenstedelijke reconstructies, het bouw- en woonrijp maken van terreinen, rioleringswerken en bergbezinkbassins. Kortom: Gebr. van Kessel
kent zowel boven, als onder de grond de weg.
Asfalt Productie Hoogblokland
Als onderdeel van Gebr. van Kessel Wegenbouw voorziet
Asfalt Productie Hoogblokland (APH) het bedrijf van de
benodigde tonnen asfalt voor de aanleg van wegen. Hiermee is APH één van de grootste asfaltproducenten van
Nederland. Vernieuwing staat hoog in het vaandel bij Gebr.
van Kessel Wegenbouw. In het laboratorium wordt niet alleen de kwaliteit van bestaande asfaltmengsels gecontroleerd en gewaarborgd, maar is men ook voortdurend op
zoek naar nieuwe mogelijkheden en toepassingen.

Gespecialiseerd in groot- en kleinschalig asfaltonderhoud

Asfalt Productie Hoogblokland

CE markering asfalt
In het drie verdiepingen tellende laboratorium loopt men voorop met de
ontwikkelingen van CE markeringen voor asfaltmengsels. De gyrator-,
vermoeiing-, en vierpuntsbuigproef worden dagelijks uitgevoerd.
Advies
Op verzoek worden ook funderings- en asfaltonderzoeken uitgevoerd om
vervolgens een kostenefficiënt en onafhankelijk advies te kunnen geven.
Asfalt verwerking
Geroutineerde medewerkers bemannen het materieel van Gebr. van
Kessel Wegenbouw voor het produceren, transporteren en verwerken
van asfalt. Aan het eind van de levensduur kunnen we het asfalt frezen
of breken en hergebruiken.

Design, Build, Finance, Maintain, Operate
Wanneer u op zoek bent naar één aanspreekpunt
voor uw hele project kan Gebr. van Kessel u een
totaalpakket aanbieden:
Ontwerpen, engineering, het realiseren van een
bestek/ werkbeschrijving of werktekeningen, projectkwaliteitsplannen, planvorming, ondersteuning bij
vergunningen en ontheffingen, controle- en
registratiepunten, realisatie en nazorg. Maar ook het
beheer en onderhoud van het gemaakte werk.
Gebr. van Kessel bezit de capaciteit om beheer en
onderhoud onder het assetmanagement regime uit
te voeren, zodat u inzicht houdt in de toestand van
uw terrein, waarbij op basis van kwaliteits- en/of
storingsanalyse een advies wordt gegeven over de
te nemen onderhoudsmaatregelen, afgestemd op
door u aangegeven prioriteiten.
Samen met u kijken we hoe uw wensen optimaal
kunnen worden gerealiseerd. Tevens betekent de
integratie van ontwerp, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering (en onderhoud) een
besparing in tijd en financiën.
Onze ervaring in verschillende soorten van
samenwerking en contractvormen willen wij graag
met u delen: PPS, DBM, UAV GC, EMVI, RAW,
Stabu.

Sterk in maatwerk

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten
Werken aan infrastructuur is maatwerk, waarbij vaak diverse
specialismen bij elkaar komen. Bruggen, viaducten, luchthavens,
rioolwaterzuiveringen, parkeergarages en industrie, overal komt u
beton tegen. Al zo’n 30 jaar onderhoudt en herstelt Gebr. van
Kessel Speciale Technieken en Producten de meest
uiteenlopende betonconstructies. Nieuwe reparatietechnieken en
materialen worden doorlopend ontwikkeld om passende
oplossingen te kunnen aanbieden.
Herstel betonconstructies

Naast onderhoud en herstel van betonconstructies, behoort ook
het aanbrengen van diverse coatings om slijtage, gladheid, of
geluidsoverlast te beperken tot de mogelijkheden bij Gebr. van
Kessel Speciale Technieken en Producten.

Enkele voorbeelden van onze specialismen zijn:

Riool renovatie met spuitbeton







Renovatie stuw Lith (RWS NB)







Betonreparaties
Voegovergangen en membranen op bruggen en viaducten
Lijmwapening ter versteviging en ondersteuning van
constructies
Vloeistofdicht maken van asfalt - en betonverhardingen en
vloeren
Betononderhoud voor waterschappen en
waterleidingbedrijven
Slijtlagen voor o.a. brugdekken, beton- en startbanen
Grondstabilisatie met platenpers
Injecteren van betonconstructies
Anti-graffiti coatings
Spuitbeton

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Van ontwerp tot aanleg, van onderhoud tot renovatie. Voor
sportaccommodaties, groenvoorzieningen, drainage,
bronbemaling en natuur- en kunstgras sportvelden bent u
bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek aan het juiste
adres.
Sportaccommodaties
Accommodaties die uitnodigen tot topprestaties. Van
Kessel Sport en Cultuurtechniek levert een totaal pakket
voor het realiseren en onderhouden van sportcomplexen.
Atletiekbaan Gibraltar

Groenbeheer
Het aanleggen van beplantingen en het onderhouden van
bermen, sloten, gazons en natuurgebieden zit in onze
genen. Maar ook voor ecologische zones, recreatieterreinen en speeltuinen bent u bij Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek aan het juiste adres.

Daktuinen
Gevelbekleding tegen een flat of daktuinen op parkeergarages en een water buffersysteem onder uw sportveld. Wij hebben er ervaring mee.
Cradle to Cradle
Gebruikte materialen van bestaande sportparken volgens uitgekiende specificaties hergebruiken: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek neemt verantwoording
voor de toekomst.

Verrassend veelzijdig

Kwaliteit, Arbo en Milieu
De aan ons toegekende certificaten NEN-EN-ISO 9001, 14001 en VCA** bieden u zekerheid
over onze werkwijze en aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieuzorg. Daarnaast beschikken wij over de benodigde certificaten op het gebied van verkeersmaatregelen, betonreparaties, asfaltproductie, oppervlakbehandeling, (water)bodemsaneringen, groenvoorzieningen en
aanleg van sportaccommodaties.

Bronbemaling
In een dichtbevolkte delta, waar de grondwaterspiegel zich op slechts een halve meter tot
enkele meters onder het maaiveld bevindt,
beschikt Van Kessel Bronbemaling over de
experts die knelpunten op het gebied van
grondwater oplossen. Elk project kent zijn eigen
techniek: horizontale en verticale bronbemaling,
ontijzering, spannings- en deepwellbemaling,
monitoring en advies.
Drainage
Sinds de oprichting van het bedrijf maakt Van
Kessel Sport en Cultuurtechniek sleuf- en
sleufloze drainage voor horizontale en verticale
toepassing.
IFCO
Met Intensief Forcerend Consolideren van de
Ondergrond kunnen wij slappe bodems snel en
hoogwaardig bouwrijp maken. Met een minimale
restzetting en zonder risico voor afschuivingen
besparen wij met de IFCO methode 80% tijd in
verhouding met conventionele methoden.
IJzerman
IJzerman is gespecialiseerd in groenvoorzieningen, bermverlaging en geleiderailconstructies. IJzerman biedt totaal onderhoud
langs wegen en spoorwegen, hydroseeding en
erosiepreventie.
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Rayon Oost/ Zuid

Rayon Oost/ Zuid

Kornedijk 7a, 4116 CE Buren
Postbus 710, 4116 ZJ Buren
Tel. 0344 - 578 578
Fax: 0344 - 578 600
email: info@kessel.nl
www.kessel.nl

Watermanstraat 55, 5015 TG Tilburg
Postbus 2203, 5001 CE Tilburg
Tel. 013 - 547 9222
Fax: 013 - 547 9200
email: info@kessel.nl
www.kessel.nl
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Speciale Technieken en Producten B.V.

Rayon West

Watermanstraat 55, 5015 TG Tilburg
Postbus 2203, 5001 CE Tilburg
Tel. 013 - 547 9233
Fax: 013 - 547 9200
email: info@kessel.nl
www.kessel.nl

Donker Duyvisweg 95, 3316 BL Dordrecht
Postbus 3034, 3301 DA Dordrecht
Tel. 078 - 644 1283
Fax: 078 - 644 1300
email: info@kessel.nl
www.kessel.nl

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V. Van Kessel Bronbemaling
Van Kessel Bronbemaling
ViaDrain
Kornedijk 7a, 4116 CE Buren
Postbus 710, 4116 ZJ Buren
Tel: 0344 - 578 520
Fax: 0344 - 578 601

Energiestraat 8, 7917 RA Geesbrug
Tel: 0524 - 225 330
Fax: 0524 - 225 339
email: info@kessel.nl
www.kesselsport-cultuur.nl

Asfalt Productie Hoogblokland

IJzerman B.V.

Bazeldijk 50, 4221 XX Hoogblokland
Postbus 23, 4240 CA Arkel
Tel. 0183 - 568 368
Fax: 0183 - 568 350
email: info@kessel.nl
www.kessel.nl

Kornedijk 7a, 4116 CE Buren
Postbus 710, 4116 ZJ Buren
Tel. 0344- 578 417
Fax: 0344- 578 600
email: info@ijzermanbv.nl
www.ijzermanbv.nl

