
Aanleg bedrijventerreinen 

#VerrassendVeelzijdig

Verhardingen voor (zwaar) belaste 
oppervlakten

Gebr. Van Kessel Wegenbouw



De aanleg en onderhoud van infrastructuur vormt één van de kernactiviteiten van Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. 
Van complexe (integrale) infraprojecten tot lokale wegen en/of terreinen van particulieren. Al 70 jaar zijn wij actief in 
het aanleggen en onderhouden van wegen en terreinen, oppervlakbehandelingen (slijtlagen), rioleringswerkzaam-
heden, (binnenstedelijke) reconstructies, bermoplossingen en het bouw- en woonrijp maken van terreinen.  
De aanleg en herinrichting van bedrijventerreinen en het hierop aanbrengen van asfaltverhardingen behoren tevens 
tot onze disciplines.

Toepassingen
Wij passen verhardingen onder andere toe bij distributie-
centra, bij containerterminals, bij op- en overslagterreinen, 
bij bedrijfswegen, in kassen, op vloeren in magazijnen, 
onder silo’s, bij particulieren en in de agrarische sector.

Overige werkzaamheden
Naast bovengenoemde werkzaamheden voeren wij diverse 
andere werkzaamheden uit. 
• Advies, ontwerp, contractvorming en uitvoering
• Grondwerkzaamheden
• Aanleg riolering en leidingen 
• Drainage, bronbemaling met berekening en lozings- 

vergunning 
• Aanleg (waterdoorlatende) funderingsconstructies 
• Bedrijfsvloeren afgestemd op specifieke wensen in  

elementen, asfalt, beton of kunststof 
• Betonreparatie en conservering 
• Vloeistofdichte verhardingen met certificaat 
• Beplanting, (dak)tuinen, gevelbegroeiing, speelunits en 

hekwerken 
• Inspectie en advies voor integraal onderhoud en beheer 

Bedrijventerreinen 
Voor de aanleg, herinrichting en het onderhouden van 
bedrijventerreinen zijn er diverse mogelijkheden. Wij 
brengen zowel gesloten als uitneembare verhardingen aan. 
Deze kunnen waterdoorlatend of niet-waterdoorlatend 
zijn. In de fundering werken wij met draagkrachtige 
materialen. Daarnaast brengen wij iedere gewenste vorm 
van terreinverhardingen aan; van uitneembare 
klinkerverhardingen tot asfalt of beton.

Asfaltverhardingen 
De ontwikkeling en productie van de asfaltverhardingen 
vindt plaats bij APH B.V. te Hoogblokland. APH B.V. is een 
deelneming van Gebr. Van Kessel. Onze nauwe samen-
werking met APH stelt ons in staat snel te schakelen; van 
advies naar ontwerp en uitvoering. 

Recycling
Voor zwaarbelaste (puntbelasting) adviseren wij hoog-
waardige stabiele mengsels in asfalt of beton. Bij 
vervanging of einde levensduur is zowel het asfalt als het 
beton herbruikbaar.
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