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Personeel 

Voor de eerste helft van 2015 zijn we op zoek naar een en enthousiaste stagiair. Hij/zij volgt  een HBO opleiding Civiele tech-

niek/watermanagement . Samen met deze stagiair willen we een aantal nieuwe producten opzetten en in de markt plaatsen. 

Geïnteresseerden kunnen kijken op www.kennisvanpompen.nl/stage-hbo.shtml. 

 

Projecten 

We hebben weer mooie  projecten draaien en ook nog projecten die doorlopen naar 2015. Ook hebben we projecten mogen 

begeleiden die onlangs zijn afgerond. We lichten er graag een paar voor u uit. 

 

In de gemeente Stichtse Vecht hebben wij afgelopen maand de eindoplevering gehad voor het renoveren van in totaal 270 

minigemalen en 45 rioolgemalen die Kanters BV uit Veghel het afgelopen jaar heeft gerenoveerd. KVP heeft hier het  werk 

vooraf geïnventariseerd, het PVE opgesteld, de aanbesteding begeleid en toezicht en directie gevoerd tijdens de uitvoering.  

Tevens zijn alle minigemalen voorzien van telemetrie met Radius-Pro en aangesloten op de Hoofdpost.  

 

Bij de Universiteit Utrecht zijn we bezig om een oude 

vijzelinstallatie van de botanische tuin te vervangen 

incl. twee damwanden. KVP heeft hier de voorberei-

ding, PVE en aanbesteding voor gedaan en geduren-

de de uitvoering voeren we hier directie en  toezicht.  

De werkzaamheden dienen nog voor de kerst afge-

rond te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Beek (Lb) zijn we na de voorbereiding en aanbesteding nu de be-

geleiding aan het doen bij het vervangen van het rioolgemaal Beekerhoek. Dit ge-

maal dateert uit 1972 en was nodig aan vervanging toe. Het bijzondere van dit 

gemaal is dat de oude put geheel van staal is en ca. 9m diep met een stalen op-

bouw van ca. 2,5 meter, met droog opgestelde pompen. 

Het nieuwe gemaal wordt uitgevoerd als nat gemaal met twee ABS pompen.   

Pleuger Water Solutions uit Eindhoven zorgt voor de uitvoering. Het nieuwe ge-

maal moet eind februari 2015 gereed en in bedrijf zijn.  

www.kennisvanpompen.nl 

http://www.kennisvanpompen.nl/stage-hbo.shtml
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 

Productkennis 

Afgelopen jaar zijn onze projectleiders bij een aantal fabrikanten langs geweest om op de hoogte te worden gebracht van de 

laatste ontwikkelingen.  Zo zijn bezoeken gebracht aan Sulzer-ABS, Xylem en KSB. Ook in 2015 willen we hiermee doorgaan om 

onze productkennis op peil te houden. 

 

Adviesklussen 

Het komt meerdere malen per maand voor dat we benaderd worden voor ad-

viesklusjes waarbij de klant gebruik maakt van onze expertise. Herberekenin-

gen van rioolpompen, drukriolering en samenloop van meerdere gemalen. Het 

beoordelen van pompen welke problemen geven of door een onduidelijke oor-

zaak defect geraakt zijn komen bijna maandelijks terug. 

Ook vragen voor een advies, plan van aanpak voor bijvoorbeeld het ombouwen 

van een verbeterd gescheiden stelsel naar een gescheiden stelsel komt op ons 

bordje terecht en beschikken we over voldoende ervaring om hier een gedegen 

advies over uit te brengen.  

 

 

10 jarig bestaan 

4 september hebben we ons 10 jarig jubileum mogen vieren, samen met rond de 100 gasten is het een zeer geslaagde middag 

geweest waar we allemaal met veel plezier op terug kijken. 

Algemeen 

2014 is voor ons wederom succesvol verlopen. Ook zijn we wederom er in geslaagd een aardige omzetgroei te realiseren en 

worden alle projecten dit jaar tijdig afgerond. 

We zijn helemaal gewend aan onze nieuwe huisvesting. Iedereen binnen heeft een ruime vaste werkplek en het pand, de ruim-

te past prima bij onze organisatie.  

Ook de trainingsruimten waar we thans over beschikken voldoen helemaal aan de behoefte. 
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