
Bouw nieuwe busremise Westraven gestart!
Eindelijk is het zover. De bouw van de busremise Westraven is feestelijk ingeluid met het slaan van de
eerste paal door Gedeputeerde Arne Schaddelee van Provincie Utrecht. De bouw kan nu echt gaan
beginnen! De nieuwe stalling gaat plaats bieden aan ruim 185 bussen van U-OV.

    

    VERDER IN DEZE UPDATE:
 
> 
 

Nieuwe duurzame busremise Westraven -
bouw gestart.

> 
 

Realisatie Waterfront Aalsmeer - contract
getekend.

> 
 

Renovatie Transportleiding Daalakker -
onderscheidend.

> 
 

Transportsysteem Westelijke Mijnstreek - 12
km persleiding.

  
 
> 
 

3 zware jongens geplaatst - innamestation
Bergsche Maas.

> 
 

Nieuwe spoelwaterverwerking - Dunea Duin en
Water.

>
 

Langzame Zandfilters - Eind in zicht na
jarenlange renovatie.

> 
 

Ook in corona-tijd bouwen we door aan een
mooiere wereld.
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Realisatie Waterfront Aalsmeer - contract getekend!
Gemeente Aalsmeer heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven de opdracht
gegund om de recreatieve aantrekkelijkheid van het Waterfront in Aalsmeer te vergroten. Met het project
geeft de gemeente Aalsmeer invulling aan haar ambitie om Aalsmeer ‘een gezicht aan het water’ te
geven. Doelstelling is om de publieke toegankelijkheid, alsmede de recreatieve aantrekkelijkheid van het
gebied te vergroten.

Renovatie Transportleiding Daalakker - onderscheidend project

Het project Renoveren Transportleiding Daalakker is een onderscheidend project binnen de
raamcontracten ‘Leidingwerk en Gemalen’ van Waterschapsbedrijf Limburg. Voor deze vervanging is
namelijk in plaats van de traditionele aanpak, gekozen voor de methode van relining. Bij deze methode
wordt een lange kous door de buizen heen gelierd en door UV-licht uitgehard. De buis krijgt hierdoor een
nieuwe binnenwand.
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12 km lange persleiding
transportsysteem Westelijke
Mijnstreek onder de loep
Er is onzekerheid over de restlevensduur van de
12 kilometer lange transportleidingen en de
maximaal toe te passen persdruk. Voordat de
drie grote gemalen in de Westelijke Mijnstreek
gerenoveerd gaan worden, is het noodzakelijk
eventuele slechte leidingsecties te vervangen om
een leidingbreuk te voorkomen. 

3 zware jongens geplaatst bij
innamepompstation Bergsche
Maas
De pompen wegen ca. 7.000 kg per stuk en
vormen het hart van het pompstation en gaan het
ingenomen water verpompen naar spaarbekken
'De Gijster'. Met een capaciteit van 8 m3 per
seconde kan iedere pomp in 1 uur 12 olympische
zwembaden vol of leegpompen.

https://www.vanderven.nl/nieuws/intensief-samenwerken-voor-het-beste-resultaat.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/12-kilometer-persleiding-onder-de-loep.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/12-kilometer-persleiding-onder-de-loep.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/3-zware-jongens-plaatsen-in-hank.html
https://www.vanderven.nl/nieuws/3-zware-jongens-plaatsen-in-hank.html


Nieuwe spoelwaterverwerking voor Scheveningen
Spoelwater wordt weer geschikt gemaakt voor hergebruik in het zuiveringsproces. Vuil spoelwater komt
vrij als de snelfilters, koolfilters en langzame zandfilters met lucht en water worden schoongespoeld. Deze
manier van recycling is uiterst efficiënt en voorkomt ook dat het milieu wordt belast met afvalwater.

Einde in zicht na jarenlange
renovatie Langzame Zandfilters
Tijdens de renovatie heeft Van der Ven binnen de
panden asbest gesaneerd. De
vezelcementgolfplaten daken zijn vervangen door
ongeveer 20.000 m2 aluminium Kalzip
dakbedekking. Daarnaast zijn diverse
bouwkundige, werktuigbouwkundige en
elektrotechnische aanpassingen gedaan en
worden ventilatievoorzieningen aangebracht.

Ook in deze lastige corona-tijd bouwt Van der Ven door aan een
mooiere wereld!
Bij Van der Ven werken de mannen en vrouwen in ‘het veld’ nog steeds door. Op kantoor is er
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gedeeltelijke bezetting. Alles met inachtneming van de RIVM regels. Daarnaast leveren veel collega’s
vanuit huis hun bijdrage. Ook in deze roerige tijden houden we de bouwsector en onze projecten in
beweging. Iedere dag maken we de wereld een stukje mooier.

#WERKENBIJVANDERVEN
Van der Ven is een innovatief aannemingsbedrijf waar het stevig aanpakken is. Ons bedrijf groeit, onze
projecten zijn complex en interessant. Geen dag is hetzelfde. Volop uitdaging dus om vanuit jouw visie en
ervaring bij te dragen in jouw vakgebied. Hieronder de actuele vacatures. Kijk vooral op onze site voor
meer informatie en een overzicht.
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G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf
Van Heemstraweg 2,  5306 TA Brakel
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