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Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is in zekere

zin een jong bedrijf. Toen vijf jaar geleden Van

Kessel werd overgenomen door Volkers Wessels

werden de cultuurtechnische bedrijven van

beide aannemersbedrijven samengevoegd tot

een nieuw bedrijf onder de naam Van Kessel

Sport en Cultuurtechniek.  Deel van de werken

die van Kessel bouwt komen voort uit eigen

acquisitie, daarnaast wordt er veel samenge-

werkt met zusterbedrijven. Paul van Berkel heeft

heel bewust de functie ‘adviseur’ op zijn visite-

kaartje laten zetten. Enerzijds, omdat het de rol

is waarin hij zich thuis voelt, anderzijds omdat

de andere Volkers Wessel bedrijven hem vaak

inroepen bij projecten waar gespecialiseerde cul-

tuurtechnische kennis vereist is. 

Voorbeelden van de projecten waar Van Kessel

Sport en Cultuurtechniek het afgelopen jaar bij

betrokken is geweest, zijn de realisatie van een

golfbaan bij Emmen in recreatiepark “Sandur”

en de renovatie van golfbaan “De Koepel” in

Wierden. Andere golfklussen betreffen bijvoor-

beeld het langdurige onderhoud van de “Old

Course”in Amsterdam en “Hoenderdaal” in

Driebergen. Maar Bloemsma en van Berkel wil-

len zeker niet het achterste van hun tong laten

zien als het over golf gaat. Verder als een cryp-

tisch ”Wij zijn met een aantal projecten bezig”

kom ik niet. 

Ook in sportveldbeheer wil Van Kessel Sport en

Cultuurtechniek een complete speler zijn; het

gewone dagelijkse onderhoud of gespecialiseerd

loonwerk, maar ook de complete aanleg en

planning van sportcomplexen. Hierbij wordt

geen onderscheid gemaakt tussen natuur- en

kunstgras. 

Op het gebied van kunstgras is een samenwer-

king met Tarkett Sports. Dit bedrijf is wereldwijd

één van de belangrijkste spelers op het gebied

van kunstgrasvezels met een referentielijst van

ongeveer 8 miljoen m2 kunstgras. Van Kessel

heeft al enkele jaren haar eigen constructie

gecertificeerd bij ISA. Voor iedere tak van sport

kan Van Kessel Sport en Cultuurtechniek ISA

gecertificeerde constructies aanbieden.

Hoe groot wilt u het
hebben?
In de aanleg en onderhoud van sportvelden en golfterreinen kan

het nadeel van vandaag het voordeel van morgen zijn. Een aardig

voorbeeld is schaalgrootte van het bedrijf. Er zijn maar weinig

bedrijven die je laat uitrukken voor het simpele Vertidrainen van

een fairway, maar die met dezelfde moeite ook een compleet sport-

veldencomplex inclusief omliggende woningen weten te realiseren.

Grass-Industry-Personality praat met Theo Bloemsma en Paul van

Berkel respectievelijk bedrijfsleider en adviseur/ projectleider bij van

Kessel Sport en Cultuurtechniek.

Natuurlijk is die verscheidenheid aan grote en kleine werken niet

per definitie in een onderdeel van het bedrijf vertegenwoordigd.

Van Kessel is zusteronderneming van één van de grootste

Nederlandse aannemersbedrijven: Volkers Wessels. Zeer gespeciali-

seerde klussen op bijvoorbeeld het gebied van planvorming of 

projectontwikkeling worden verzorgd door zusterbedrijven binnen

de Volkers Wessels groep. Op ieder denkbaar deelgebied is wel een

specifiek zusterbedrijf in de groep.
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IFCO

Zeer gespecialiseerd is de kennis die het bedrijf

kan aanbieden op het gebied van zettingsvrij

maken van bodems met de IFCO-methode. IFCO

staat hier voor Intensief Forceren en

Consolideren van de Ondergrond. Dit is een

civieltechnische aanpak waarbij een terrein

(waarop bijvoorbeeld huizen of een sportveld

gepland staan) veel sneller ingeklonken en dus

bouwrijp wordt gemaakt. Van Berkel en

Bloemsma blijven nogal nuchter onder de

indrukwekkende lijst met activiteiten. Van

Berkel: “Wij willen niet de grootste, maar de

beste worden”.

Paul van Berkel: “Een snelle ontzorging gecombineerd met een praktische inslag”

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek 

Kornedijk 7a

4116 CE Buren

Tel. 0344 57 85 20

Fax 0344- 57 86 01

www.kesselsport-cultuur.nl 

Theo Bloemsma: “Het hoofdkantoor van Van Kessel ligt in Buren (Gelderland), maar we hebben ook een

vestiging in Veendam”

Groenvoorziening 

Drainage
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Sportvelden (aanleg en onderhoud) 

IFCO 

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek  

“VERRASSEND VEELZIJDIG”


