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Innovatief ondernemerschap  

Denkend vanuit integrale oplossingen

Van der Ven werkt vanuit een persoonlijke, klantgerichte 
opstelling. Dagelijks verwezenlijken we op diverse locaties 
door het land allerlei soorten civieltechnische projecten. 
Op het gebied van civiele techniek, beton- en waterbouw, 
leidingen, natuur en recreatie, restauratie en utiliteitsbouw. 

Meedenken met u als opdrachtgever, onze kennis en ervaring delen 
en denken in integrale, innovatieve oplossingen. Dat is onze kracht.



Persoonlijk en betrokken

Brug, coupure en loods, Fort bij Vechten.
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Woorden als bescheidenheid, stabiliteit, service, kwaliteit 
en persoonlijke aandacht hebben een vaste plaats 
gekregen in ons bedrijf dat klaar is voor de toekomst.

Van der Ven is een familiebedrijf dat 
bestaat sinds 1968. De filosofieën van de 
oprichters, Gerrit en To van der Ven, klinken 
nog steeds door in ons moderne bedrijf. 

Efficiënt en degelijk
We zijn in staat om invulling te geven aan 
vrijwel iedere wens van onze opdrachtgevers. 
Op persoonlijke wijze, met goed opgeleid en 
gemotiveerd personeel, voorzien van modern 
materiaal en materieel. Vakmanschap en 
ouderwetse degelijkheid gecombineerd 
met efficiënt werken en oplossings- en 
omgevingsgericht denken en handelen.
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Passie voor ons werk

Vervangen Rustbrug Bunnik. 

Veilig en gezond
Welzijn, tevredenheid en veiligheid 
voor onze medewerkers, maar ook 
voor onze opdrachtgevers. Dat staat 
bij ons hoog in het vaandel. 

Zorgen voor een verantwoorde en gezonde 
werkomgeving, is mede de basis voor plezier in 
het werk en dus voor het behalen van goede 
resultaten. En daar is iedereen bij gebaat.

Veelzijdig
Als middelgroot aannemingsbedrijf 
hebben we verrassend veel disciplines 
onder ons dak. Het stelt ons in staat om 
adequaat in te spelen op uw wensen. 
We gaan graag voor u aan de slag als uw 
kwaliteitspartner als het gaat om leidingwer-
ken, grond-, weg- en waterbouw, natuur- en 
cultuurtechniek of beton- en waterwerken. 
Maar ook groenvoorzieningen, restauratie 
en onderhoud aan historische objecten, 
asbestsaneringen, bodem- en waterbo-
demsaneringen en sloopwerkzaamheden.
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Persoonlijk

Het directieteam van G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. 
Van links naar rechts: Huibert van der Ven jr, Huibert van der Ven en Lean van der Ven.

Bij Van der Ven vinden we het belangrijk 
dat u als opdrachtgever rust ervaart 
binnen de uitvoering van uw projecten. 

Pro-actieve opstelling
Vanuit persoonlijk contact leggen 
we daarom graag de basis voor een 
construc-tieve samenwerking en 
trachten we u als opdrachtgever zo 
veel als mogelijk te ontzorgen. 
Dat doen we onder andere door u 
regelmatig en volledig te informeren over 
de status en voortgang van uw project, 
maar ook door een proactieve opstelling. 

Weten wat er speelt bij u als opdrachtgever 
en bij uw organisatie of bedrijf. 

Draagvlak creëren door 
omgevingsmanagement
We onderhouden graag het contact 
met omwonenden en/of ondernemers 
in de nabijheid van onze projecten, 
om zodoende draagvlak te creëren 
en mensen zich betrokken te laten 
voelen bij mogelijke veranderingen. 
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Realisatie eerste LCNG vulstation in Nederland, Berkel Enschot.

Vakmanschap 
in combinatie met 

certificering
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Kwaliteit zit ons in de genen

Waarmaken wat we beloven. Het leveren van kwalitatief hoogwaardig werk 
is waar we als Van der Ven voor staan. We investeren in onze kwaliteit 
door middel van ons zorgvuldige kwaliteitszorgsysteem. Maar het zit 
ons ook in de genen. We zijn er mee groot geworden. Kwaliteit vindt u 
terug in ons afgeleverde werk, maar zeker ook in onze organisatie.

Efficiency en zekerheid
Onze opdrachtgevers en onze omgeving 
verlangen steeds verdere normering van onze 
werkzaamheden, producten en diensten. 
Het zorgt ervoor dat onze organisatie, 
werkwijzen en materialen aan een hoog 
certificerings-niveau moeten voldoen. 
Het garandeert u en ons de gewenste 
efficiency en kwaliteit in ons afgeleverde 
werk en de bijbehorende werkprocessen. 

Zo bent u, als u Van der Ven als partner 
voor uw project kiest, ervan verzekerd dat 
alle werkzaamheden en diensten ISO 9001-
2008 en ISO 14001 gecertificeerd zijn. 

Ons kwaliteitssysteem is goed gedocumen-
teerd en wordt ook doorlopend grondig 
gecommuniceerd naar al onze medewerkers. 
Dat alles waarborgt de kwaliteit in onze 
processen en zorgt voor goede resultaten 
en een verhoogde klanttevredenheid. 
Op het gebied van restauratie is Van der 
Ven in het bezit van het ERB-certificaat. 

Veiligheid en gezond met VCA
Het voornaamste doel van onze kwaliteits-
zorg: veilige bouwplaatsen, milieuvriendelijke 
oplossingen en lage faalkosten. Als opdracht-
gever hecht u waarde aan het milieu en 
veiligheid, maar u wilt uiteindelijk ook goed 
werk tegen een redelijke prijs. Om dat te 
kunnen realiseren heeft Van der Ven het 
VCA** programma. VCA betekent: Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. 

VCA staat voor structurele toetsing 
en certificering van bedrijven op hun 
VGM-beheersysteem (Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu). 
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Duurzaam en betrouwbaar

Bij Van der Ven vinden we het belangrijk om op een duurzame 
en respectvolle wijze met het milieu en onze omgeving om te 
gaan. Om die reden willen we ons blijven verbeteren op de 
certificering CO2 prestatieladder. Nu en in de toekomst. 

CO2 bewust handelen
Met deze tools in handen kunnen we 
garanderen dat we CO2 bewust handelen 
binnen onze bedrijfsvoering én tijdens 
de uitvoering van onze projecten. 
Zaken als energiebesparing, gebruik 
maken van duurzame energie en het 
zo efficiënt mogelijk gebruiken van 
materialen zijn daarbij kernfactoren.

Met de ISO 26000 leggen we vast 
hoe we Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) vormgeven binnen 
onze bedrijfs-processen en prestaties.

Betrouwbaar door certificering
Kiest u voor Van der Ven, dan kiest u voor 
betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. 
We nemen alle veiligheidsmaatregelen 
die nodig zijn, want het verkleinen van 
de arbeidsrisico’s draagt op alle fronten 
bij aan een positief eindresultaat. 
Veiligheid is dus onze topprioriteit. 

Behalve het bieden van de voor ons 
vanzelfsprekende veiligheid, bieden 
wij ook vakmanschap en kwaliteit. 
Dit blijkt uit onze certificeringen.

Certificeringen ERB, BRL SIKB 7000, ISO 14001, 
ISO 9001, VCA**, SEB en SC530.
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Multidisciplinair

Castellum Fectio Marsdijk, Bunnik.

Denken in integrale oplossingen houdt in 
dat er vaak meerdere disciplines tegelijk 
worden aangesproken binnen de realisatie 
van een project. De veelzijdigheid van G. 
van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf biedt u 
daarbij als opdrachtgever het grote voordeel 
dat u niet hoeft te zoeken naar verschillende 
leveranciers voor de benodigde disciplines. 
Alles in 1 hand en dus uitstekend 
gecoördineerd. 

Professioneel, persoonlijk en alles 
uiteraard goed gecertificeerd!
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Handelskade, Nijmegen.

Een toegevoegde waarde geven aan 
onze directe leefomgeving. 
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Civiele techniek

Boring Havendijk Lancierstraat, Tilburg.

Veelzijdig vakgebied
Civiele techniek is een breed georiënteerd 
vakgebied. Het raakt het totale spectrum 
van grond-, weg- en waterbouw. 

Het gaat bij civiele techniek bijvoorbeeld 
over de aanleg en het onderhoud 
van ondergrondse- en bovengrondse 
infrastructuur, zowel stedelijk als 
landschappelijk. Maar ook over
woonwijkrevitalisatie. Stuk voor stuk 
projectsoorten waarbij een deugdelijk 
omgevingsmanagement essentieel is.

Unieke oplossingen
In de afgelopen jaren hebben we op het 
gebied van civiele techniek veel projecten 
gerealiseerd. Vaak is het zo dat deze 
projecten integraal van aard zijn en dus een 
discipline overstijgende aanpak vragen. Dat 
is precies waar wij als G. van der Ven B.V. 
Aannemingsbedrijf onze kracht kunnen tonen. 
Omdat we de gewenste disciplines in de 
meeste gevallen zelf in huis hebben en dus 
adequaat en uitstekend gecoördineerd kunnen 
werken. Desgewenst kunnen wij uiteraard 
ook samenwerken met externe partijen. 

De technische basis van onze leefomgeving
veilig, leefbaar en bereikbaar
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Dijkverbetering Diefdijklinie, Rivierenland.

Beton- en waterbouw;
een integrale aanpak
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Waterbouwkundige werken
creatieve oplossingen gecombineerd met vakmanschap

B
eton- en

w
aterbouw

Beton- en waterbouw

Aflaatconstructie Eendragtspolder.

Civiele kunstwerken
Bruggen, kademuren en kunstwerken 
bouwen. Veel van deze projectsoorten 
worden samengevat onder de 
term ‘civiele kunstwerken’. 

Dat alles, maar ook bijvoorbeeld 
waterbeheersing, natuurvriendelijke 
oeververdedigingen, dijkvernieuwingen, 
getijdezones, onderhoud aan vaarwegen 
en het plaatsen van steigers, damwanden 
en duikers en gemalen vallen onder ons 
specialisme ‘Beton- en waterbouw’.

Betonbouw en Waterbouw
Van der Ven is door de jaren heen een 
begrip in de markt geworden op het gebied 
van betonbouw en waterbouw. Onze 
middelgrote organisatie, vanzelfsprekend 
uitgerust met specialistisch en 
modern materieel, zorgt ervoor dat we 
oplossingsgericht, vlot en wendbaar 
kunnen werken binnen deze discipline.

Vakmanschap gecombineerd met de nodige 
inventiviteit, slagkracht en jarenlange ervaring.
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GFT-boring en herinrichting Fatimastraat, Tilburg.

Kabels en leidingen; 
kwaliteit en duurzaamheid
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Kabels en leidingen, een Van der Ven specialisme 
Nieuw leggen, revitaliseren, repareren en verwijderen

Leidingen

Leidingen

Waterkwaliteitsverbetering Kerkedijk IJsselmonde, Rotterdam.

Kwaliteit en duurzaamheid 
Van oudsher is leidingenwerk een van de 
stokpaardjes van Van der Ven. Het gaat hier 
met name om het verzorgen van watertran-
sportleidingen, afvalwatertransportleidingen, 
persriolen, vrijverval-riolen, bergbezink-
leidingen en duikerleidingen.

Materiaalkeuze en techniek
Van der Ven legt leidingen die qua diameter 
variëren van 100 tot 2500 mm. Van vrijwel 
ieder gewenst materiaal, zoals beton, glasvezel 
versterkte kunststof en nodulair gietijzer. 
Daarbij is de toegepaste techniek van het 

leggen van kabels en leidingen essentieel voor 
de kwaliteit en duurzaamheid van het werk. 
Ook indien obstakels doorkruist moeten 
worden door kabels en leidingen, 
wordt Van der Ven ingeschakeld. 
Pers- en gestuurde boringen zijn ons ook 
niet vreemd. Daarnaast is revitalisatie van 
leidingen, het repareren en verwijderen 
van oude leidingen, het verwijderen van 
asbestcementleidingen en het maken 
van nieuwe aansluitingen daarop een 
zorgvuldig werk dat we graag uitvoeren.
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Helmduinen, Scheveningen.

Natuur en recreatie; 
zorg voor onze omgeving
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Innovatie in natuurtechnische werken
met respect voor natuur en milieu

N
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Natuur en recreatie

Dynamisch Beekdal fase 6a, Hasselt.

Voortdurend in ontwikkeling
Onze natuur is kwetsbaar. Des te belangrijker 
dat we er zorgvuldig mee omgaan en zorgen 
voor een optimaal leefbaar klimaat voor 
dier, mens en omgeving. Van der Ven voelt 
zich bijzonder thuis in de discipline ‘natuur 
en recreatie’. Onder andere door onze 
inspanningen binnen het project ‘Ruimte 
voor de rivier’, waarbij we bijdragen aan 
een veiliger en mooier rivierengebied. 
Termen die zich hierbij aandienen zijn 
cultuurtechniek, gebiedsinrichting 
en inrichtings-elementen.

Unieke oplossingen
Onze activiteiten op het gebied van 
natuurtechnische werken zijn zeer divers: 
denk daarbij aan het herstellen van natte 
duinvalleien, natuurontwikkeling zoals 
het omzetten van agrarisch land naar 
natuurgebied, de aanleg en inrichting 
van watergangen, aanleg en onderhoud 
van natuurgebieden, natuurvriendelijke 
oevers en beplanting. Ook de aanleg en 
onderhoud van parken en begraafplaatsen. 
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Inrichtingselementen en De Strook, Fort bij Vechten, Bunnik.

Erkend Restauratie Bouwbedrijf
Van der Ven is in het bezit van het ERB-
certificaat. We begeven ons hiermee in 
een bijzonder select gezelschap binnen 
de Nederlandse markt. Slechts enkele 
aannemingsbedrijven zijn in het bezit van dit 
felbegeerde kwaliteitscertificaat op het gebied 
van restauratiewerkzaamheden. Het beheer 
van het keurmerk ligt bij de Stichting ERM. 

Ruime restauratie-ervaring met het 
Nederlands erfgoed is hierbij een absolute 
vereiste. En juist dat laatste heeft Van 
der Ven door veel inzet en toewijding de 
afgelopen jaren met groot succes bewezen.
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De schoonheid van cultuurhistorische bouwwerken 
gerestaureerd met ambachtelijke precisie en vakmanschap

R
estauratie

Restauratie

Restauratie Stadshaven Heusden.

Mede dankzij onze ambachtelijke instelling, 
vakmanschap en oog voor detail, worden 
we vaak betrokken bij de restauratie van 
precaire werken. Bijvoorbeeld bij restauratie-
projecten m.b.t. het behoud van ons culturele 
erfgoed, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Gedegen onderzoek
De aanpak is altijd grondig; vanuit een 
gedegen (bouwhistorisch)onderzoek 
wordt een diagnose gesteld, een advies 
gegeven en vervolgens in overleg 
met de opdrachtgever een plan van 
restauratie en uitvoering voorgesteld. 

Van der Ven wordt veelal betrokken bij de 
restauratie van archeologisch beschermde 
gronden, landgoederen, monumentale 
objecten zoals forten, batterijen, historische 
buitenplaatsen en bunkers. Ook bij het 
volledig restaureren van rijksmonumenten, 
verdedigingswerken en het conserveren 
en de restauratie van cultureel erfgoed.

Kwaliteitswerk
Geen project is hetzelfde, iedere gevonden 
oplossing is uniek. Wat gelijk blijft is 
de beoogde creativiteit en kwaliteit 
die we in onze werken nastreven. 
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Loods, Fort bij Vechten. Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bijzondere objecten,
daar lopen we graag warm voor.
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Innovatie in de ontwikkeling van utiliteit
engineering en realisatie op niveau

U
tiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Watertorenplein Scheveningen.

Bijzondere objecten
Van der Ven is op het vlak van utiliteitsbouw 
met name gespecialiseerd in het 
ontwerpen en realiseren van bushaltes, 
tankstations en gemalen. Ook in het 
realiseren van bijvoorbeeld bezoekerscentra, 
kiosken en loodsen. Bijzondere 
objecten dus, daar zijn we sterk in!

Vernieuwend denken
Het zit in onze aard om niet de standaard 
oplossingen te willen vinden, maar verder te 
denken binnen de kaders en de mogelijk-
heden van een project. Ook bij utiliteitsbouw 

gaat het vaak om integrale projecten die 
we vanuit onze diverse disciplines op 
adequate wijze kunnen benaderen en met 
oog voor detail en kwaliteit ten uitvoer 
brengen. Op het gebied van utiliteit worden 
we tevens regelmatig betrokken bij de 
renovatie en restauratie van gebouwen en 
objecten. Vanuit onze speciaaldiscipline 
‘restauratie’ niet verwonderlijk. 
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Milieuwerkzaamheden

Sanering oude gasfabriek aan Bolwerk de Kat, Zaltbommel.

Alles in één hand
Op het gebied van milieuwerkzaamheden 
heeft Van der Ven het bedrijf Reco 
Milieu binnen de groep. 

Dat zorgt er voor dat we bij projecten waarbij 
ook milieuwerkzaamheden van toepassing 
zijn, snel kunnen schakelen. Zeker ook bij 
onverwachte calamiteiten op het gebied 
van milieu heeft dit absoluut voordelen. 

www.reco-milieu.nl

Reco Milieu is gespecialiseerd in 
gecertificeerde asbestverwijdering, 
sloopwerkzaamheden en bodem-, 
grondwater- en waterbodemsanering.
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Herstel inundatiecomplex Mansveld, Poederoijen.

Voorbeeldprojecten
In deze brochure ziet u fotografie van 
verschillende projecten die Van der Ven 
de afgelopen periode heeft uitgevoerd.

Op onze website vindt u per discipline een 
totaaloverzicht van al onze gerealiseerde 
projecten. Telkens met een korte doel- 
en resultaatbeschrijving en uiteraard rijk 
voorzien van fraai beeldmateriaal. We sturen 
u graag specifieke projectsheets toe. 

Altijd welkom
Heeft u vragen over specifieke projecten of wilt 
u advies of informatie over wat Van der Ven 
voor u kan betekenen? Aarzel dan niet om 
ons te bellen op nummer 0418 - 67 15 10. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op 
ons kantoor in Brakel, waar de koffie altijd 
klaarstaat en we graag de tijd nemen voor u. 

www.vanderven.nl
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www.vanderven.nl

Van Heemstraweg 2

5306 TA  Brakel

T 0418 - 67 15 10

E info@vanderven.nl

Meedenken met u als opdrachtgever, 

onze kennis en ervaring delen 

en denken in integrale, innovatieve oplossingen. 

Dat is onze kracht!
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