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Interview Van Viegen Riooltechniek

(Special)

Van Viegen Riooltechniek en zusterbedrijf Van Viegen Rioolrenovatie zijn praktijkgerichte
full-servicebedrijven. Standplaats is Ochten, Gelderland. Bij beide bedrijven voert
no-nonsense de boventoon: afspraak is afspraak. Zowel qua werkzaamheden als prijs.
Gelderse nuchterheid ten top dus. Zero bullshit.

 

In 2001 besloot oprichter Nico van Viegen, tot op dat moment werkzaam als machinist op een
rioolreinigingscombi, het heft in eigen handen te nemen en richtte zijn eigen bedrijf op dat sinds
2010 bekendstaat als Van Viegen Riooltechniek B.V. In 2014 kwam daar het zusterbedrijf, Van
Viegen Rioolrenovatie B.V., bij. De reden om voor zichzelf te beginnen was duidelijk: het kón
anders en het móest anders.

Zowel Van Viegen Riooltechniek als Van Viegen Rioolrenovatie werken voornamelijk in
opdracht van de overheid en bedrijven; af en toe wordt het bedrijf echter ook ingeschakeld door
particulieren.

Wat opvalt is dat het management en de directie ook niet te beroerd zijn om letterlijk de handen
uit de mouwen te steken: beide kunnen terugvallen op jarenlange praktijkervaring op het gebied
van rioolreiniging en -renovatie. Dat is tegelijkertijd de kracht van het bedrijf: iedereen weet
waar hij over praat. Het kan dus zomaar voorkomen dat Nico van Viegen zelf een van de tien
voertuigen waar het bedrijf momenteel over beschikt, bestuurt en bedient.

Sinds begin 2017 beschikt Van Viegen over een 13 m3 zuigwagen die breed inzetbaar is: voor
het reinigen van gemalen tot het wegzuigen van olie, water en andere zaken bij ongevallen of
wateroverlast. Hij kan ook worden ingezet om samen met de 10 m3 spoelwagen het hoofdriool
te reinigen. In 2015 investeerde zusterbedrijf Van Viegen Rioolrenovatie in een
renovatievrachtwagen. Met deze vrachtwagen kunnen deelreparaties geplaatst worden in
niet-mantoegankelijke riolen op bijvoorbeeld scheuren of lekkages. Momenteel test Van Viegen
Rioolrenovatie samen met een leverancier een innovatieve methode voor volledige
putrenovatie.

Van Viegen Riooltechniek en Van Viegen Rioolrenovatie zijn te typeren als praktijkgerichte
aannemers die met de klant meedenken in uitvoerbare oplossingen. De korte lijnen zorgen voor
flexibiliteit want snel schakelen is een absolute must in het geval van onverwachte of afwijkende
werkzaamheden.

Op het gebied van kwaliteit en service streeft Van Viegen naar het hoogst haalbare, waarbij
efficiëntie voor de klant nooit uit het oog wordt verloren. Het is dan ook niet vreemd dat Van
Viegen in de branche bekendstaat als zeer ervaren en betrouwbare partner op het gebied van
riooltechniek en -renovatie.
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Van Viegen Riooltechniek    Heuningstraat 23C  4051 CA Ochten    Tel. 0344-644504  
 www.vanviegenriooltechniek.nl  
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