#VerrassendVeelzijdig
Maak kennis met onze bedrijven, deelnemingen en diverse
disciplines en ontdek hoe wij aandacht besteden aan thema’s
als duurzaamheid en veiligheid.

kessel.nl

Gebr. Van Kessel is een moderne bouwonderneming met een brok aan ervaring op het
gebied van infra, civiele techniek, onderhoud, drainage en sport en cultuurtechniek.
Wij werken dagelijks samen met onze opdrachtgevers aan een leefbaar en bereikbaar
Nederland. Gebr. Van Kessel is onderdeel van het internationaal opererend bouwconcern VolkerWessels.

Gebr. Van Kessel bestaat uit een groep nauw samenwerkende bedrijven, elk met een eigen expertise. Het
bundelen van deze expertises stelt ons in staat de markt
optimaal te bedienen.

Onze bedrijven
•
•
•
•
•
•

Gebr. Van Kessel Wegenbouw;
Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten;
Smits Neuchâtel;
Gebr. Van Kessel Onderhoud;
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek;
Van Kessel Bronbemaling.

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

Infra (Grond- Weg- en
Waterbouw)
Gebr. Van Kessel Wegenbouw

Aanleg en onderhoud van infrastructuur vormt één van de
kernactiviteiten van onze onderneming Gebr. Van Kessel
Wegenbouw. Van complexe (integrale) infraprojecten tot
lokale wegen en/of terreinen van particulieren. Al bijna 70 jaar
zijn wij actief in het aanleggen en onderhouden van wegen
en bedrijventerreinen, oppervlakbehandelingen (slijtlagen),
rioleringswerkzaamheden, (binnenstedelijke)

reconstructies, bermoplossingen en het bouw- en woonrijp
maken van terreinen. Voor het bouw- en woonrijp maken
van de bouwterreinen is Gebr. Van Kessel Wegenbouw vaste
partner van MorgenWonen. Bij deze nieuwe bouwstandaard
van VolkerWessels wordt binnen één dag een duurzame ‘energie-nota-nul’-woning gebouwd. Gebr. Van Kessel Wegenbouw
opereert vanuit drie vestigingen, te weten Buren, Dordrecht en
Tilburg en is nauw
verbonden met APH B.V. in Hoogblokland.
Disciplines
• Asfaltproductie en verwerking
• Grondwerkzaamheden
• Bouw- en woonrijp maken
• Rioleringswerkzaamheden
• Oppervlakbehandeling (slijtlagen)
• Wegreconstructies
• Aanleg terreinen
• Bermoplossingen

Streetprint

StreetPrint brengt duurzame patronen, logo’s en
markeringen aan in asfalt.
Door gekleurd asfalt te combineren met standaard of maatwerkpatronen ontstaan grote voordelen ten opzichte van
conventioneel straatwerk.

Speciale technieken (o.a betononderhoud en reparaties)

het gebied van (duurzaam) assetmanagement en staat onze
afdeling incidentmanagement 24/7 paraat.

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en
Producten

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten is
specialist op het gebied van herstel, afdichting en verduurzaming van betonconstructies. Of het nu gaat om de
inventarisatie van de schadeproblematiek en omvang, het
adviseren over een passende herstelmethode inclusief
offerte of om de daadwerkelijke realisatie van het werk,
het op maat realiseren van oplossingen loopt als een rode
draad door de organisatie. Wij beschikken over alle benodigde kwaliteitscertificaten en zijn lid van de Vereniging van
Gecertificeerde Beton-Reparatiebedrijven (VBR).

Disciplines
• Betonreparatie en onderhoud;
• Rioolreparatie;
• Voegovergangen en membranen;
• Gietasfalt-/flexgoten;
• Scheuren vullen in asfalt;
• Renovatie van viaducten, tunnels en bruggen;
• Kitafwerkingen, slijtlagen en (leuning);
conserveringen
• Conserveren/hydrofoberen van beton- en
metselwerk;
• Aanbrengen vloeistofdichte vloeren/verhardingen;
• Onderhoud houten bruggen.

Disciplines
• Toonaangevend assetmanagement;
• Wegenonderhoud;
• Groenbeheer;
• Natuurlijk groenonderhoud, biodiversiteit;
• Geleiderailconstructies;
• Bruggen, tunnels, sluiscomplexen, gemalen, openbare
verlichting en verkeersregelinstallaties;
• Circulair onderhoud;
• Services (o.a. schouw- en inspectiewerkzaamheden);
• Prestatie Gericht Onderhoud langs het spoor (PGO-contracten).
Naast integraal onderhoud heeft Gebr. Van Kessel Onderhoud
een aantal specialismen op het gebied van verzorgend
onderhoud.
Disciplines
• Reinigingswerkzaamheden (o.a. het reinigen van (tunnel-)
wanden, geluidschermen, wegbebakening en bebording);
• Bestrijden eikenprocessierups;
• Niet chemische onkruidbeheersing en bestrijding
invasieve soorten;
• Herstel van spoelgaten/holle ruimten;
• Schouw- en inspectiepaden spoor;
• Boomveiligheidscontrole (VTA) inclusief
maatregelenplannen etc.

Smits Neuchâtel

Is gespecialiseerd in nieuwbouw en renovatie van voegovergangen op bruggen, viaducten en tunnels en het
leveren en aanbrengen van slijtlagen en oppervlakte
afwerkingen op stalen, betonnen en houten ondergronden.

Integraal onderhoud
Gebr. Van Kessel Onderhoud

Gebr. Van Kessel Onderhoud is dé aannemer op het gebied
van integraal (meerjarig) onderhoud en beheer van wegen en
groen. Wij beheersen het complete scala aan werkzaamheden
in de buitenruimte! Wij voeren onderhoud uit aan en langs
rijkswegen én provinciale en gemeentelijke wegen. Tevens
onderhouden wij spoor- en vaarwegen, (lucht)havens, (natuur)terreinen en tunnels. Projecten variëren van correctief,
periodiek en kleinschalig onderhoud tot preventief meerjarig
integraal onderhoud en beheer. Daarnaast adviseren wij op

Sport en cultuurtechniek
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
Cultuurtechniek

Onze onderneming Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is
specialist op het gebied van sportprojecten, cultuurtechnische
werken en terreininrichtingen. Wij realiseren complete sportaccommodaties inclusief sportvelden en zorgen tevens voor
het onderhoud. Ook groenprojecten, dak- en gevelgroen en
terreininrichtingen behoren tot onze disciplines. Voor grond-,
drainage- en bronneringswerken en versnelde consolidatie
(IFCO) zijn wij ook de aangewezen partij.

Drainage, versneld consolideren
en schermtechnieken

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek beschikt over een
modern machinepark voor het realiseren van drainagewerkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in verticale drainage
(ViaDrain) en horizontale drainage waaronder landbouwdrainage, diepdrainage, regelbare drainage en het aanbrengen
van sportvelddrainage. Met onze draineermachines zijn wij
tevens in staat om diverse soorten verticale schermen/folies
aan te brengen. Voor het onderhoud van het drainagesysteem
kunnen wij u ook van dienst zijn.

Disciplines
• Aanleg van sportaccommodaties en sportvelden;
• Asfalt- en betonfunderingen;
• Sportveldonderhoud;
• Cultuurtechniek;
• Bronbemaling;
• Horizontale en verticale drainage / schermtechnieken.

Terreininrichting
Op het gebied van terreininrichting heeft Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek een groeiend marktaandeel. Wij hebben de
laatste jaren toonaangevende projecten mogen realiseren.
Wij verzorgen totale inrichtingsprojecten voor openbare ruimten en buitenterreinen. Wij denken mee en geven vakkundig
advies. Kortom, maatwerk van ontwerp tot uitvoering.

Dak- en gevelgroen
Groen heeft de toekomst; groen wordt steeds vaker toegepast als duurzame slimme oplossing bij daken en gevels van
gebouwen. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek onderschrijft
groene en duurzame oplossingen ten volle. Mede daarom behoren groendaken en gevelbegroening tot onze core business.
Wij passen hoogwaardige oplossingen toe die een enorme
meerwaarde bieden voor het welzijn van de mens zoals verkoeling, isolatie, filtering van fijnstoffen en geluidsabsorbering.
Disciplines
• Daktuinen;
• Gevelgroen;
• Aanleg en onderhoud (interieur-)beplanting.

Disciplines
• Horizontale drainage;
• Zettingsversnellende maatregelen;
• Schermtechnieken.

Van Kessel Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden en het oplossen van grondwaterproblematiek. Met
eigen materieel zorgen wij dagelijks voor een droge en veilige
werkplek bij de opdrachtgever. Van Kessel Bronbemaling is onderdeel van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek en opereert
landelijk vanuit de vestigingen Buren en Geesbrug.
Disciplines
• Horizontale bemaling;
• Verticale filterbemaling;
• Spanningsbemaling;
• Deepwell-bemaling;
• Retourbemaling;
• Open bemaling;
• Ontijzering;
• Monitoring en advies;
• Tijdelijke pompvoorziening.

Ons materieelpark

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

Samenwerkingen en contractvormen

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.
Wij zien een uitdaging in iedere samenwerking en/of
contractvorm. Wij zetten onze kennis, ervaring en creativiteit
in om onze opdrachtgever te voorzien van een passende offerte. Waar mogelijk zoeken wij graag de samenwerking op met
andere VolkerWessels-bedrijven.
Daarnaast passen wij veelal de LEAN-methodiek van VolkerWessels, Samen Slimmer Bouwen, toe op onze projecten.

Duurzaamheid

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

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: ‘We werken veilig of
we werken niet’.

Uitgelicht! Innovatiestrook A58 Kloosters
Onze eerste Zero Emissie Bouwplaats. Tijdens de aanleg van
de Innovatiestrook stootten wij geen CO2 uit, volgens het
Tank-to-Wheel principe. Dit deden wij door gebruik te maken
van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen.
Daarnaast zijn er innovaties toegepast die de komende jaren
worden getest. Op weg naar een
duurzamere wegenbouw!

Deelnemingen

Jong talent!

Gebr. Van Kessel heeft deelnemingen in:
APH B.V. - Asfaltcentrale Hoogblokland
APH B.V. is één van de grootste asfaltproducenten van
Nederland.

Op zoek naar een uitdagende stage met ontwikkelmogelijkheden voor nu en in de toekomst? Wij hebben stageen afstudeeropdrachten voor diverse studierichtingen en
opleidingsniveaus (hbo, mbo: BBL en BOL) gerelateerd
aan de civiele techniek, cultuurtechniek, watermanagement en tuin en landschap.
Ook zonder ervaring ben je welkom bij ons! Wij bieden
de mogelijkheid voor interne scholing en
opleiding gerelateerd aan ons vakgebied.
VolkerWessels vakschool
Vind jij het leuk om lekker buiten te werken? Houd jij
ervan om met je handen te werken? Wil jij graag de beste
worden in je vak? Bekijk dan wat de VolkerWessels Vakschool voor je kan betekenen. Je werkt en haalt tegelijkertijd je mbo-diploma. Dit kan
meestal al in 1 jaar. Kijk voor meer informatie op
volkerwesselsvakschool.nl.

Van Straten Geleiderail B.V.

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

NWM - B.V. Nederlands Wegen Markeerbedrijf
De specialist op het gebied van wegmarkering.

Actueel

Op onze nieuwspagina delen wij recent uitgevoerde en
lopende projecten. Scan de QR-code en surf naar ons nieuws.

Organisatie

Telefoon

Bezoekadres

Website

Correspondentieadres

E-mailadres

Gebr. Van Kessel
Kornedijk 7a, 4116 CE Buren
Postbus 710, 4116 ZJ Buren

+31 (0) 344 57 85 78
www.kessel.nl
info@kessel.nl
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