#VerrassendVeelzijdig

Bij dit concept wordt binnen één dag een duurzame ‘energie-nota-nul’-woning gebouwd.

Bouwrijp maken
Gebr. Van Kessel Wegenbouw opereert vanuit drie vestigingen,
te weten Buren, Dordrecht en Tilburg, en is nauw verbonden
met de Asfalt Productie Hoogblokland (APH) in Hoogblokland.

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten

Gebr. Van Kessel is een moderne bouwonderneming met een brok aan ervaring op het gebied van infra en
civiele techniek. Wij werken dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan een leefbaar en bereikbaar
Nederland. Onze kernwaarden staan daarbij altijd voorop: veiligheid, integriteit en duurzaamheid.
Gebr. Van Kessel is onderdeel van het internationaal opererend bouwconcern Koninklijke VolkerWessels.
Gebr. Van Kessel bestaat uit een groep nauw samenwerkende bedrijven, elk met een eigen expertise. Het
bundelen van deze expertise stelt ons in staat de markt
optimaal te bedienen.

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten is onze
specialist op het gebied van herstel, afdichting en verduurzaming van betonconstructies en is veelal te vinden bij bruggen,
viaducten, luchthavens, busbanen, sluiscomplexen en rioolwaterzuiveringen. Naast onderhoud en herstel van betonconstructies behoort ook het aanbrengen van diverse coatings
om slijtage, gladheid of geluidsoverlast te beperken tot het
werkgebied.

Gebr. Van Kessel Wegenbouw

drijven. VBR-bedrijven zijn meedenkende partners die in het
belang van hun klant handelen. Zij voldoen aan de hoogste
kwaliteitseisen. Alle VBR-bedrijven zijn gespecialiseerd in het
constructief repareren en onderhouden van beton.

Gebr. Van Kessel Onderhoud

Gebr. Van Kessel Onderhoud is ons onderhoudsbedrijf voor
‘groen’ en ‘grijs’. Dit omvat het openbaar groen en het verzorgen van buitengebieden, maar ook het onderhoud langs en
aan wegen.
Binnen de infra-sector van het VolkerWessels-concern is Gebr.
Van Kessel Onderhoud dé specialist op het gebied van ‘Integrale Droge Onderhoudscontracten’.

Gebr. Van Kessel Wegenbouw
Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten
Gebr. Van Kessel Onderhoud
IJzerman B.V.
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Van Kessel Bronbemaling

Onze disciplines

Wij werken aan de meest uiteenlopende projecten. Wij ontwikkelen, ontwerpen, adviseren, realiseren, produceren en
beheren. Wij zijn daarbij even trots op de kleinschalige en/of
lokale projecten als de grootschalige complexe projecten.
Onze werkzaamheden zijn verrassend veelzijdig en omvatten
de volgende disciplines:
• Wegenbouw / civiele techniek
• Cultuurtechniek
• De aanleg van sportvelden en atletiek-/golfbanen
• Dak-/gevelgroen
• Onderhoud van groen en grijs
• Terreininrichtingen
• Betononderhoud en reparaties
• Aanbrengen van voegovergangen
• Bronbemaling
• Horizontale en verticale drainage
• Versnelde consolidatie (IFCO)

Wegenbouw

Gebr. Van Kessel Wegenbouw richt zich op het aanleggen en
onderhouden van wegen, parkeervoorzieningen, bedrijfsterreinen, binnenstedelijke reconstructies, het bouw- en woonrijp
maken van terreinen, rioleringswerken en bergbezinkbassins.
Niet alleen wegenbouw dus!
Voor het bouw- en woonrijp maken van de bouwterreinen is
Gebr. Van Kessel Wegenbouw vaste partner van MorgenWonen.
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Onderhoud grijs

Disciplines

•
•
•

Betonreparaties en onderhoud
Rioolreparaties
Voegovergangen en membranen
Voegvullingen
Slijtlagen op beton en hout
Renovaties van viaducten, tunnels en bruggen
Hydrofoberen van beton- en metselwerk
Alle voorkomende kitwerken
Aanbrengen vloeistofdichte vloeren en conserveringen
Lijmwapening ter versteviging en ondersteuning van
constructies
Injecteren van betonconstructies
Anti-graffiti coatings
Spuitbeton

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten is lid
van de Vereniging van Gecertificeerde Beton-Reparatiebe-

Dak- en gevelgroen

Beheer en onderhoud van onder andere wegmarkeringen
Maai- en snoeiwerkzaamheden
Bebording
Wegbebakening
Asfaltverhardingen
Groenonderhoud
Onderhoud kunstwerken
Faunavoorzieningen
Verwijderen van zwerfvuil, graffiti en kadavers.

Speciale technieken en producten
(o.a betonreparaties)
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Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

Disciplines

Om de werkzaamheden goed in kaart te brengen wordt van
tevoren de schadeproblematiek en -omvang uitvoerig geïnventariseerd. Daarna wordt een passende herstelmethode
geadviseerd.

Onze bedrijven bevinden zich door heel Nederland.
Het hoofdkantoor van Gebr. Van Kessel is gesitueerd in Buren.

Prestatie Gericht Onderhoud (PGO-contracten)
Groenbeheer
Hydroseeding
Bermverlaging
Herstellen van geleiderailconstructies

Onderhoud groen

Onze bedrijven
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IJzerman B.V.

IJzerman is gespecialiseerd in groenvoorzieningen, bermverlaging en geleiderailconstructies. Natuurvriendelijk en ecologisch onderhoud voeren daarbij de boventoon.
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Onderhoud van gras- en kruidengewassen
Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van beplantingen
Geluidsschermbeplanting
Meerjarig onderhoudsbeheer
Opstellen beheersystemen
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Groen onderhoud langs spoorbermen, op emplacementen
en schouwpaden

Sport en cultuurtechniek
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is onze specialist op het
gebied van sportprojecten en cultuurtechnische werken. Van
ontwerp tot aanleg en van onderhoud tot renovatie.
Daarnaast is Van Kessel Sport en Cultuurtechniek gespecialiseerd in terreininrichtingen en dak- en gevelgroen.

Terreininrichtingen
Disciplines
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Cultuurtechniek
Aanleggen van sportvelden, atletiek- en golfbanen
Sportveldonderhoud
Dak- en gevelgroen
Terreininrichtingen
Bronbemaling
Horizontale en verticale drainage
Versnelde consolidatie (IFCO)

Van Kessel Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden en zorgt voor een droge en veilige werkplek.
Van Kessel Bronbemaling is onderdeel van Van Kessel Sport
en Cultuurtechniek en opereert landelijk vanuit de vestigingen
Buren en Geesbrug.

Bronbemaling

Drainage & IFCO

de LEAN-methodiek van VolkerWessels, Samen Slimmer Bouwen, toe op onze projecten.

Deelnemingen

Recente projecten

Gebr. Van Kessel heeft deelnemingen in:

APH B.V. - Asfaltcentrale Hoogblokland

Asfalt Productie Hoogblokland (APH) is één van de grootste
asfaltproducenten van Nederland.

Disciplines
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Opstellen bemalingsplannen en aanvragen vergunningen
Capaciteitsberekeningen
Grondonderzoek
Proefbemalingen
Verticale en horizontale bemalingen en drainage
Deepwell bemalingen
Bouwputbemalingen
Open bemalingen
Ontijzering en beregening
Verhuur van pompen

Conservering pijlers Zeelandbrug vanaf werkschepen

•

Bouwrijp maken bedrijventerrein en woonwijk GelderInrichting openbare Ruimte Cultuurcentrum Zinder aan

•

Nieuwe ‘groene’ asfaltmengels: KonwéCO2 en KonwéFoam.

•

Een bio-based productietechniek, die grasvezels en gerecycled plastic een nieuw leven geeft.

•

SportDrain®, een duurzame maatwerkfundering voor
sportvelden.

Gebr. Van Kessel beschikt over een indrukwekkend materieelpark. Onze materieelstukken vormen de trots van onze organisatie en maken ons tevens zeer flexibel; voor elke klus (van
wegenbouw tot het aanleggen en onderhouden van groen)
staat wel een machine klaar.

Veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu

Gebr. Van Kessel hecht veel waarde aan veiligheid, kwaliteit,
arbo en milieu. Wij bieden onze opdrachtgevers hierover volop
zekerheid door middel van de aan ons toegekende certificaten
NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001 en VCA-Petrochemie.
Daarnaast beschikken wij over de benodigde certificaten op
het gebied van verkeersmaatregelen, betonreparaties, asfaltproductie, oppervlakbehandeling, (water)bodemsaneringen,
groenvoorzieningen en aanleg van sportaccommodaties.
Wat betreft veiligheid is ons motto: Wij werken veilig of wij
werken niet.

•

BVP Onderhoud en beheer Noordwaard

•

Daktuin Agaathof Groningen

•

Groot onderhoud wegen (o.a. A58) Zeeland, project Zee &
Randstad VIR 380: Bronbemaling tussen de hoogspan-

Van Straten Geleiderail is een noemenswaardige speler op de
markt van geleiderailconstructies, voertuigkeringen, aanrijdbeveiliging (gebouwbescherming) en straatmeubilair.

•

Herinrichting Merwedestraat Dordrecht

•

Onderhoud Openbare Ruimte Provincie Limburg

NWM - B.V. Nederlands Wegen Markeerbedrijf

•

Terreininrichting provinciehuis Arnhem

•

Sedumterpen kunstwerk Schiphol

•

Groenonderhoud HSL

•

Reconstructie N269, N838, N206 en N320

•

Betonreparaties Oostwaardviaduct

•

Daktuin Gerechtsgebouw Breda

•

Aanleg kunstgrasveld (kurk) SV Cothen

•

Ontwerp, aanleg en beheer Sportpark Oegstgeest

•

Binnentuin ‘het Hof’ Paleiskwartier Den Bosch

•

Aanleg groenvoorzieningen Maximakanaal

•

Renovatie atletiekbaan Lelystad

•

Aanleg energieneutraal sportpark Harga Schiedam

De specialist op het gebied van wegmarkering.

Circulus verwerkt reststromen tot bio-based producten en
biedt overheden en opdrachtgevers de mogelijkheid om in te
stappen in de circulaire economie.

Samenwerkingen en contractvormen

Bronbemaling Zeesluis IJmuiden - OpenIJ

•

Van Straten Geleiderail B.V.

Circulus B.V.

Tevens beschikken wij over een groeiende pompenvloot met
ruim 500 pompen. Een diversiteit aan pompen waarmee wij de
markt optimaal kunnen bedienen.

•

Delta

Ons materieelpark

Waar mogelijk zoeken wij ook graag de samenwerking op met
andere VolkerWessels-bedrijven. Daarnaast passen wij veelal

•

de Westluidense poort

Recente ontwikkelingen:

Wij zien een uitdaging in iedere samenwerking en/of contractvorm. Wij zoeken de ruimte om onze kennis, ervaring en
creativiteit toe te passen en de opdrachtgever te voorzien van
een passende offerte.

Terreininrichting Jaarbeursplein

•

Onze ambitie is een duurzaamheidseis van 100%. Daarom
kijken wij op het gebied van duurzaamheid altijd vooruit. De
laatste jaren is dan ook volop ontwikkeld aan nieuwe circulaire
en duurzame oplossingen.

Gebr. Van Kessel is al meer dan 65 jaar een begrip in de markt.
Wij hebben ervaring met verschillende soorten samenwerkingen en contractvormen, zoals Design & Construct, DBFMO,
DBM, UAV GC, BVP, EMVI, RAW, Stabu, allianties, bouwteams,
turnkey en asset management.

•

malsen (4 km riolering)

Duurzaamheid

Over ons

Wij zijn trots een bijdrage te hebben geleverd aan de volgende
projecten:

ningsmasten

Organisatie
Gebr. Van Kessel

Telefoon
+31 (0) 344 57 85 78

Bezoekadres
Kornedijk 7a, 4116 CE Buren

Website
www.kessel.nl

Correspondentieadres
Postbus 710, 4116 ZJ Buren

E-mail
info@kessel.nl

Volg ons op:

#VerrassendVeelzijdig

