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Het is ons een genoegen om u  hierbij onze  eerste nieuwsbrief 

toe te sturen. 

We willen u zo twee maal per jaar, om de 6 maanden, op de 
hoogte brengen van zaken welke het vermelden waard zijn 
en/of nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie.  

Personeel 

Zoals  u misschien wel heeft gemerkt  of gehoord,  is KENNIS VAN POMPEN  de laatste  jaren  aardig  aan het groeien. Ook voor 
2013 wordt deze  lijn  doorgetrokken, Tijn Oostewaal is begin april ons team komen versterken op onze afdeling projecten. Als 
projectleider gaat Tijn o.a.  programma’s van eisen maken en rapportages opstellen van diverse onderzoeken.  

In april is ook Rhodeny Schoop bij ons begonnen. Rhodeny krijgt een werk-

plek aangeboden voor 6 maanden om werkervaring op te doen, zodat hij 

na deze periode weer verder kan. Hij komt zowel binnen als buiten ons 

team versterken.  

Begin mei hebben we allemaal deelgenomen aan een opleiding “veilig wer-
ken langs de weg”. Na afloop heeft iedereen het examen met positief resul-
taat afgelegd. Met dit soort opleidingen proberen we ook al onze mede-
werkers bewust te maken van de risico’s en voldoen we aan de zelfde eisen 
die ook aan aannemers en installatie bedrijven gesteld worden.  Naast een 
algemene  VCA en NEN 3140 opleiding, beschikken onze medewerkers nu 
ook over dit certificaat.  

Rhodeny  

Projecten 

Op het moment zijn we met talloze leuke opdrachten bezig. Het begeleiden van het renoveren van 200 minigemalen  in de ge-

meente Emmen tot her-inspecties  op het uitgevoerde onderhoud in de gemeente Meerssen.  

In gemeente  Beuningen  gaan we de ko-
mende jaren meer dan 300 minigemalen 
renoveren in samenwerking met de ge-
meente en waterservice Nijmegen. Per 
cluster worden de gemalen op de markt 
gezet. In de voorbereiding wordt geïnven-
tariseerd  wat de werkzaamheden per 
locatie zijn, of er hemelwater is aangeslo-
ten en er een mogelijkheid is om het ge-
maal te verplaatsen i.v.m. de bereikbaar-
heid .  

In de gemeente Veere wordt er iedere donderdag door ons 
toezicht gehouden en directie gevoerd op de renovatie die 
de gemeente zelf in 2011 heeft aanbesteed. Meer dan 600 
minigemalen worden er gerenoveerd de komende jaren in 
diverse clusters. Martin is iedere donderdag aanwezig om de 
vooropname te doen en toezicht te houden tijdens de uit-
voering. De ervaring is dat toezicht houden loont!!  
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De gemeente  Amstelveen heeft ons op-
dracht gegeven voor de NEN-keuring van 
een aantal rioolgemalen en CVK kasten. Tim 
is hier een aantal dagen in de week actief 
om de gemalen te keuren. Tijdens de keu-
ring wordt gelijk een risico-analyse gemaakt.    

In de gemeente Schiedam zijn  we druk bezig met de voorbe-

reiding om van rioolgemaal Marconi drie oude pompen uit 

1950 te gaan vervangen. Tevens wordt geïnventariseerd of de 

bestaande capaciteit uitgebreid kan worden. Voor eind 2013 

moeten de nieuwe pompen, elk met een vermogen van ca.75 

kW en een capaciteit van 1000m³/uur, geplaatst en in werking 

zijn. Volgens de gemeente gaat het hier om een van de groot-

ste rioolgemalen van Nederland.  

Wat gebeurt er in de markt 

Dit jaar is de nieuwe ARW2012 vanaf 1 april 2013 in werking gegaan. Na een dag cursus te hebben gevolgd van Maurice Wielink 

van het CROW zijn al onze vragen en twijfels weggenomen omtrent de nieuwe ARW. Methodes van EMVI aanbestedingen die 

goed toepasbaar blijken te zijn voor onze markt hebben we doorgenomen. Het blijft ook mogelijk om aan te besteden op laag-

ste prijs mits…….. we heldere  argumenten hebben en deze duidelijk aangeven. In de loop van het jaar wordt zo bij elke aanbe-

steding de nodige ervaring met de ARW 2012 opgedaan. 

Met de opgebouwde expertise op dit vlak kunnen wij u nog beter en exacter van dienst zijn.  

Trainingen 

Afgelopen twee maanden hebben zo’n  50 medewerkers van diverse gemeenten aan een training deelgenomen, opgezet voor 

toezichthouders die betrokken zijn bij het onderhoud volgens de Kiwa BRL. Vooral de uiteenlopende samenstelling en onderlin-

ge ervaringen van de deelnemers zorgden ervoor dat er zinvol gediscussieerd werd. Het blijkt dat binnen gemeenten een dui-

delijke behoefte is aan dit soort trainingen met collega deelnemers van andere gemeenten.  

In het najaar van 2013 wordt hier weer een volgende sessie voor georganiseerd.  

Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. 

Kennis van Pompen B.V. 
Cornelis Geellaan 43 
2406 JE Alphen aan den Rijn 

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

mailto:info@kennisvanpompen.nl?subject=Nieuwsbrief%20mei%202013
http://kennisvanpompen.nl/

