
De wereld mooier maken

Eiland van Brienenoordbrug omgevormd tot getijdenpark
Het Eiland van Brienenoord wordt omgevormd tot getijdenpark waar eb en vloed meer invloed
krijgen. Met deze ingreep nemen de natuurlijke dynamiek en kwaliteiten van het gebied toe.
Bovendien draagt het project bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas en
zal er extra ruimte worden geboden aan de natuurlijke rijkdom die de Maas- en Rijndelta kent. De
aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven kregen onlangs dit bijzondere project
gegund van de gemeente Rotterdam. 

Visualisatie: Gemeente Rotterdam
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19e eeuwse Varkenssluis in nieuw jasje

De 19e-eeuwse Varkenssluis in de Nieuwe Haven te Schiedam wordt gerestaureerd. Deze restauratie
is noodzakelijk omdat de bouwkundige staat in de loop der jaren achteruit is gegaan. De constructie
fungeert als kademuur. Op dit moment worden er boven en onder de waterlijn stenen ingeboet,
zodat de sluis er weer jaren tegen kan. Een secure klus waar veel vakmanschap en geduld bij komt
kijken. 

Realisatie Proefboerderij de Markhoeve gestart
In Strijbeek realiseert ‘Vereniging Markdal duurzaam en vitaal’ de Markhoeve. Een duurzame
proefboerderij voor biobased gewassen. In het experimenteel landgoed worden kleinschalige
bedrijven, een praktijkcentrum voor agrarische opleidingen en een informatiecentrum over het
Markdal gehuisvest. Het projectteam bestaat uit 4D Onderwijs en bedrijfsadvies, Studio EMW en Van
der Ven.
.

 

Kade Zaltbommel gereed,
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welkom grote schepen!
Voor binnenvaartschepen was
aanmeren in Zaltbommel
vrijwel niet mogelijk. Nu de
kade is hersteld zijn grote
binnenvaartschepen en
cruiseschepen weer van harte
welkom in de haven. En mooi
op tijd, want een dag na
oplevering is de kade
ondergelopen vanwege de
hoge waterstand. Direct een
goede test van het fraaie werk
dat is uitgevoerd door Van der
Ven in samenwerking met
Busker B.V..

  

Uitdagingen en
eindresultaat
Komkommerweg in beeld
Van der Ven heeft 900 meter
nieuwe Komkommerweg in
Pijnacker gerealiseerd. Een
parallelweg, een 300 meter
lange �etstunnel, een kruising
én rotonde op de nieuwe
verkeersbrug over de
Delfgauwsevaart. Het project is
prachtig in beeld gebracht, dus
het bekijken waard.

  

Relining ruwwater transportleiding in volle gang
Momenteel zijn we bezig met het relinen van een bestaande ruwwater transportleiding voor Dunea
Duin en Water. Deze transportleiding bestaat uit betonnen buizen met een inwendige diameter van
1.200 mm en 1.000 mm en met een totale lengte van ruim 1 kilometer. Door middel van een
sleu�oze techniek (relining) renoveren we de leiding in samenwerking met Kumpen
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Renovatietechnieken.

Van der Ven ontwikkelt Bedrijventerrein Langerak Brakel
Voor wie op zoek is naar een nieuwe geschikte locatie voor bedrijfsvestiging in het centrum van ons
land, is het nieuwe Bedrijventerrein Langerak in Brakel een uitstekende optie. Het bedrijventerrein is
geschikt voor allerlei soorten bedrijvigheid zoals industrie, logistiek, transport en distributie tot en
met bedrijfscategorie 3.2. De fraaie zichtlocatie, de optimale ontsluiting en het toekomstbestendig
kwalitatieve karakter, onder andere door het centraal geregelde parkmanagement, maken Langerak
een bedrijventerrein met allure.
.

 

3 Nieuwe graafmachines met schone
Tier 4 Final motoren
We zijn trots op de recente toevoegingen aan
ons materieelpark. 2 Nieuwe Hyundai HW140
mobiele graafmachines en 1 Hyundai
HX145LCR rups-graafmachine. Uiteraard
voorzien van schone motoren. Arjan, Jean en
Alex: heel veel en veilig werkplezier
toegewenst!

Team 13 Amadeus: mission accomplished!

Zoals bij velen bekend heeft Team 13 Amadeus, met als team de broers Huibert en Lean van der
Ven, deelgenomen aan de barre tocht ‘Arctic Adventure 2020’. En met succes mogen we wel zeggen,
want ze sleepten van de 10 dagen maar liefst 2x de dagzege binnen en 1 eervolle 2e plaats. Maar wat
zeker zo belangrijk is: hun doelstelling was naast de menselijke- en duurprestatie, meedoen voor het
goede doel: Wensstichting Shamajo. In totaal is een sponsorbedrag van € 3.000,- bij elkaar gebracht.
Hartelijk dank aan alle sponsoren die Huibert en Lean hebben gesteund!
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Succesvolle bedrijvendag bij Avans
Civiele Techniek
1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten Civiele Techniek van
Avans Hogeschool hebben onlangs kennisgemaakt
met Van der Ven op de Civiele Bedrijvendag in Den
Bosch. Om de studenten een beeld te geven van ons
bedrijf en wat wij te bieden hebben is door onze
collega Martin den Otter een pitch gegeven. Ook
hadden de studenten de mogelijkheid om te praten
over hun toekomstige stage- of afstudeerplek of een
baan voor na het afstuderen bij Van der Ven. Veel
mogelijkheden en een groot enthousiasme!

 

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.
 

Bedrijfsprofiel
Duurzaam
Kwaliteit
Beleidsverklaring
Leerbedrijf
Maatschappelijk
Bedrijfsfilm

 

Contact
Van Heemstraweg 2
5306 TA Brakel

T 0418 - 67 15 10
E info@vanderven.nl

Projecten
Civiele techniek
Beton- en waterbouw
Leidingen
Natuur en recreatie
Restauratie
Bouw
Milieu

Website Email LinkedIn YouTube Facebook

Add us to your address book
   Uitschrijven    Instellingen veranderen
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