
De wereld een stukje mooier maken

Aan het eind van dit jaar sturen we u deze nieuwsbrief. Omdat we de wereld graag een
stukje mooier maken delen we onderstaande projecten en berichten. We wensen u veel
leesplezier!

Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal gegund aan sterke alliantie
Op 29 augustus 2019 hebben Directeur Leonie Dennenberg namens waterschap Vallei en Veluwe en
Directeur Teun de Koning namens de Alliantie IJsseldijk Apeldoorns Kanaal het contract ondertekend voor
de Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal. De Dijkenbouwers gaan deze klus klaren in het kader van
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

  

Drie aannemers starten proef grofzandbarrière voor dijkversterking Gameren
Een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor
de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland organiseert samen met drie aannemerscombinaties een
zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve
maatregel tegen piping. Deze techniek is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes.
Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.
.

 

https://www.vanderven.nl/nieuws/dijkverbetering-ijsseldijk-apeldoorns-kanaal-opdracht-gegund.html
https://www.vanderven.nl/projecten/dijkverbetering-ijsseldijk-apeldoorns-kanaal.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/drie-aannemers-starten-proef-grofzandbarriere-voor-dijkversterking-gameren.html


Unieke reparatiemethodiek zorgt voor
nieuwe geschiedenis in het Moerriool
G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf en de NV
Kumpen renoveren onder de naam “Combinatie
Moerriool” het 150 jaar oude gelijknamige riool
onder de straten van Arnhem.

Door het toepassen van specialistische
betonwerkzaamheden aan de banketten en de
boogconstructie van het riool, wordt de
levensduur van het riool weer voor lange tijd
gegarandeerd.

     

Realisatie grootste leidingwerk Betuwe van start
Het leidingentracé met een totale lengte van 10km, waarvoor Van der Ven verantwoordelijk is, bestaat uit
het leggen van 8 kilometer transportleidingen met een diameter van 400 mm en 500 mm door middel van
open ontgravingen en 2 kilometer HDD-boringen van 450 mm en 315 mm doorsnede. 
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https://www.vanderven.nl/nieuws/realisatie-grootste-leidingwerk-betuwe-start-eind-2019.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/realisatie-grootste-leidingwerk-betuwe-start-eind-2019.html


Nieuwe impuls
reconstructiewerkzaamheden Leerdam
Een aantal straten onderging al de
gedaanteverandering van de oude gedateerde
bestrating naar de nieuwe frisse inrichting.
Tevens wordt het grootste deel van de wijk
Achter de Pijp ook voorzien van een gescheiden
rioolstelsel en in de wijk gelegen waterbergingen
om aan de huidige duurzaamheidseisen te
voldoen. De pleintjes Ranonkelhof en de
Salviahof zijn in samenspraak met omwonenden
ontworpen en ingericht.

Linschoten is een prachtig
poldergemaal rijker
Het nieuwe poldergemaal Noord-Linschoten is
gerealiseerd. Het oude gemaal is geamoveerd,
de watergangen zijn gebaggerd, de oevers zijn
geoptimaliseerd en de vispassage is aangelegd.
De waterkwaliteit in de polder van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is
verbeterd door o.a. het realiseren van een 30
meter lange vispassage. 

Reconstructie kademuur Veerweg Zaltbommel
Aan Busker en Van der Ven de eer de realisatie 'reconstructie kademuur Veerweg Zaltbommel' uit te
voeren voor de gemeente Zaltbommel. Over een lengte van 70 meter wordt damwand van 18 meter lang
vanaf het water voor de oude damwand gezet. In de oude keerwand worden gaten gemaakt, waardoor de
nieuwe damwand verankerd kan worden. De ruimte tussen de oude en nieuwe keerwand wordt opgevuld
met zand. Daarna volgt een betonnen deksloof met daarop een hekwerk. Tevens worden de meerpalen
aansluitend vervangen.
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Gezegende kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2020
Wij kijken terug op een sprankelend 2019 en gaan vol enthousiasme het nieuwe jaar in.
Proost alvast op een nieuw en succesvol jaar!
 
Directie en medewerkers
G. van der Ven Aannemingsbedrijf B.V.

Volg ons op social media!
Van der Ven is ook actief op social Media. Met name op Facebook en LinkedIn hebben we een trouwe
groep likers en meelezers die het interessant vinden om regelmatig nieuws en wetenswaardigheden uit
ons vakgebied te lezen. Volgt u ons nog niet, maar wilt u wel het laatste nieuws als eerste horen, dan

heeft u dat direct geregeld door op onderstaande links te klikken.

U heeft eerder contact gehad met ons bedrijf of aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de
ontwikkelingen rond G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf. Daarom sturen wij u regelmatig nieuwsberichten. Wilt
u deze niet langer ontvangen, dan kunt u dit onderaan dit bericht kenbaar maken.
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