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Beurs Rioleringsvakdagen 

Kennis van Pompen zal wederom aanwezig zijn op deze vakbeurs welke op  
dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 maart gehouden wordt in de  
Evenementenhal te Gorinchem.  
U bent van harte welkom op onze stand, 438.  
 

Projecten 

We hebben weer een aantal mooie  projecten draaien. We lichten er graag een paar voor u uit. 

 

In de gemeente Sliedrecht hebben wij afgelopen maanden een 

bestaand oud gemaal geheel gerenoveerd. De oude stalen put 

moest geheel vervangen worden door nieuwe put van HDPE met 

een deel van het aanvoerriool. Tijdens het ontgraven van de be-

staande put bleek dat deze verzwaard was met een fikse beton-

nen rand tegen opdrijven, tevens bleek dat de oude bouwkuip 

nog aanwezig was. Gezamenlijk met de aannemer Kwakernaak is 

naar een passende oplossing gezocht en is de nieuwe put aan de 

andere zijde van het aanvoerriool geplaatst.        

 

 

Bij de Universiteit Utrecht is de ombouw van een oude vijzelinstallatie 

van de botanische tuin en het vervangen van twee damwanden inmiddels 

voltooid. Kennis van Pompen 

heeft hier de voorbereiding, PVE 

en aanbesteding voor gedaan en 

gedurende de uitvoering hebben 

we hier  directie en het toezicht 

gevoerd. De besturingskast is 

hier ondergronds  

geplaatst. 

 

 

 

Bij de gemeente Horst aan de Maas hebben we bij een 160-tal minigemalen in het 

buitengebied een nevelinspectie uitgevoerd. Hiermee worden eventueel verkeerd 

aangesloten regenwateraansluitingen opgespoord. Bij 90 woningen, panden 

bleek er een of meerdere foutieve aansluitingen te zitten. De gemeente heeft 

voor het afkoppelen beleid opgesteld en de eigenaren van de panden worden de 

komende maanden aangeschreven om deze af te koppelen. 
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De Keukenhof in Lisse groeit de laatste jaren sterk in het aantal bezoekers met 
als bijzonderheid dat deze komen in een zeer korte periode. Dit resulteerde in 
een steeds groter wordende piek-afvoer van het rioolwater.  De komende jaren 
zal het terrein aangepakt worden en zullen er nog een aantal recreatie gebou-
wen bij gebouwd worden. Van de huidige mechanische riolering was al bekend 

dat deze al hoger belast wordt dan hij kan verwerken op met 
name de piekdagen, met alle ongemakken van dien. In sa-
menwerking met de gemeente Lisse en de Keukenhof heb-
ben we het hele systeem doorgerekend en heeft KVP een 
advies uitgebracht waarbij het systeem in twee delen opge-
splitst wordt zodat op piekdagen de afvoer van rioolwater 
gegarandeerd kan worden en de bezoekers gewoon naar het 
toilet kunnen gaan. 

 

Van de gemeente Almere kwam het verzoek om een herinspectie uit te voeren 
aan hun recreatie-bediende sluizen. Dit resulteerde uiteindelijk in het verzoek om 
voor de sluizen een bedienings- en onderhoudsvoorschrift te schrijven. De voor-
schriften, opgesteld in samenwerking met de gemeente en voorzien van inspec-
tieformulieren, waren naar tevredenheid en vormen nu een belangrijke basis 
voor de gemeente en onderhoudende partijen. 
Al met al opdrachten welke een welkome afwisseling zijn voor Kennis van Pom-

pen en die we graag toevoegen aan ons portfolio. 

 

Trainingen 

Afgelopen maand hebben zich rond de 70 personen ingeschreven voor onze toezichthouders training. We hebben voor maart 
en april 7 dagen ingevuld voor het geven van deze training in groepen van 10-11 deelnemers. Tijn Oostewaal en Jeroen Knevel 
hebben een interessant programma opgesteld waarbij aan de deelnemers wordt uiteen gezet hoe wij als KVP naar de taken en 
werkzaamheden kijken en er is ook ruimte en aandacht voor het uitwisselen van onderlinge ervaringen van de deelnemers. 
 

 

Project Aljeco, Tanzania 

Eind januari, begin februari, zijn Jeroen en Hans naar Tanzania geweest om de bouw  van een weeshuis in Dodoma te volgen 

en hier over de voortgang goede afspraken te maken.  Kennis van Pompen steunt dit project al meerdere jaren en we zijn 

nauw betrokken bij de realisatie hiervan. Er zijn goede gesprekken gevoerd en de planning is dat uiterlijk 1 juni 2015 het wees-

huis gereed is en opengaat. Hierdoor kan aan de eerste 4 weeskinderen op 1 juni een nieuw onderkomen worden geboden.  
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