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Personeel 

Even voorstellen, mijn naam is Jeroen Peels. In mei 2016 ben ik begonnen bij Kennis 
van Pompen en zal ik in de rol van projectleider het team versterken. 
 
De afgelopen 5 jaar heb ik gewerkt bij een grote aannemer bij de afdeling beton- & 
waterbouw. Daar heb ik mij kunnen  ontwikkelen door mee te werken aan grote 
Design & Construct aanbestedingen en RAW bestekken, maar ook in de uitvoering 
van diverse projecten zoals de uitbreiding van het 380 kV station in Beverwijk. Het 
laatste jaar heb ik een tijdelijk uitstapje gemaakt naar Qatar om voor een lokale 
aannemer te gaan werken. Als projectleider werkte ik vooral aan projecten in Lusail 
City, waar een compleet nieuwe stad voor ca. 175.000 inwoners in ontwikkeling is 
naast de hoofdstad Doha.  
 
Ik heb veel zin in mijn nieuwe uitdaging en hoop u snel te kunnen voorzien van pro-
fessioneel advies zoals u gewend bent van Kennis van Pompen. 
 
Risicogestuurd onderhoud 

Begin 2016 heeft de aanbesteding plaats gevonden voor het preventief en correctief onderhoud aan rioolgemalen in de ge-

meente Dordrecht, Alblasserdam en Zwijndrecht. Deze drie gemeenten zijn samen opgetrokken en hebben Kennis van Pom-

pen de opdracht gegeven voor het opstellen van een PVE en begeleiden van de aanbesteding. Bijzonder hierin was dat de ge-

meenten gekozen hebben voor risicogestuurd onderhoud waarbij per gemaal nagedacht is welke risico’s er zijn en wat de ge-

volgen hiervan zijn. Dit heeft geresulteerd dat voor de meeste minigemalen de frequentie voor preventief onderhoud op twee 

jaar is gezet en voor een aantal rioolgemalen idem dito of naar een hogere frequentie. Gedurende de looptijd van het contract 

van 4 jaar met 2x1 jaar verlenging wordt gekeken of deze frequentie moet worden bijgesteld.  

Regio onderzoek Noord Limburg 

Begin 2016 heeft Kennis van Pompen een aanbesteding op basis van EMVI gewonnen. Doel van de opdracht is het vergelijken 

van de manier waarop de dertien aan het project deelnemende gemeenten en het waterschapbedrijf met het beheer van me-

chanische riolering omgaan. Hierbij worden alle relevante aspecten bekeken en de voor en nadelen in kaart gebracht. Veilig-

heid, kwaliteit, kosten, storingen en klachten zijn hierbij belangrijke parameters. 

Om de verschillende manieren van omgaan met beheer 

binnen deze organisaties duidelijk te krijgen zijn diverse 

bijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn alle deelnemers 

individueel door ons bezocht. Deze maand heeft de derde 

bijeenkomst plaatsgevonden in het voormalig pomphuis 

van een binnenvaartsluis in de gemeente Bergen. 

Ondanks dat het project nog tot september doorloopt is 

op dit moment al wel duidelijk dat het beheer op veel 

verschillende manieren wordt ingevuld. Hierdoor ont-

staan levendige discus-

sies waar voor iedereen 

interessante leer- en 

verbeterpunten uit voort 

kunnen komen.  

http://kennisvanpompen.nl/


Heeft u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 

 
Kennis van Pompen B.V. 
Ondernemingsweg 32 
2404 HN Alphen aan den Rijn 

0172-243627 
info@kennisvanpompen.nl 
www.kennisvanpompen.nl 

Opleiding Assistent Monteur Rioolgemalen 

Samen met RUBO Bodegraven hebben de eerste opleidingen voor 

Assistent Monteur Rioolgemalen plaats gevonden. Inmiddels hebben 

zich hiervoor 30 personen aangemeld en zijn de eerste 16 deelne-

mers geslaagd.  

Het volgen van deze opleiding is door deze deelnemers zeer succes-

vol ervaren en afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. 

Voor personen welke hierin interesse hebben; voor de tweede helft 

van 2016 kan men zich nog aanmelden. Geïnteresseerden kunnen 

informatie bij ons opvragen.  

greetje@kennisvanpompen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek, presentatie OMS beheer systemen. 

Afgelopen maand heeft Kennis van Pompen op verzoek van Drechterland een presentatie georganiseerd waarbij 5 marktpartij-

en, leveranciers van een OMS systeem een presentatie mochten geven waarbij een aantal van te voren opgegeven aandachts-

punten gepresenteerd moesten worden. Kennis van Pompen is hiervoor gevraagd omdat ze volledig onafhankelijk is en daar-

door geen vermenging, belangen met een OMS systeem heeft. Wat we zien is dat de markt voor deze systemen snel verandert 

en er verschillende “verfrissende” oplossingen geboden worden.   

Sponsorproject Aljeco, Tanzania 

Afgelopen januari hebben Jeroen, Hans en Greetje samen 

met 4 andere personen het Aljeco project mogen bezoeken 

voor de officiële opening. Dit was een hartverwarmende 

bijeenkomst, feest om hierbij aanwezig te mogen zijn. Ver-

heugend is het om te zien hoe goed de 11 aanwezige wees-

kinderen zich ontwikkelen en zich inmiddels “thuis ” voelen. 

Jeroen gaat in augustus weer een bezoek brengen aan het 

weeshuis. 

Geïnteresseerden kunnen terecht op: 

www.stichtingvriendenvanaljeco.nl 
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