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Column

Werk loslaten door de netbeheerder en dat werk laten 

oppakken door de aannemer. Het klinkt eenvoudig, maar 

is in de praktijk erg lastig. Degene die het werk loslaat 

moet de ander die het oppakt vertrouwen. Uiteraard 

mag je het gekregen vertrouwen niet beschamen. Bij de 

mensen die direct bij deze verschuiving betrokken zijn, 

roept dit emoties op. Veelal gevolgd door negatief gedrag. 

In gesprek blijven met elkaar vergroot de kans op snelle en 

succesvolle verschuivingen, waarbij het durven omarmen 

van veranderingen van doorslaggevend belang is. 

Met de insteek om de keten te verbeteren biedt het 

verschuiven ook de kans om werkzaamheden anders 

te beantwoorden of te zien. De aannemer zelf laten 

bepalen hoe hij het aangeboden werkpakket plant en 

realiseert, kan met dezelfde capaciteit leiden tot een 

verhoging van kwaliteit, veiligheid, klanttevredenheid en 

rendement. Kortom het leveren van een betere prestatie.

Kijkend naar de gehele keten en onze branche is een betere 

prestatie naar mijn idee nodig om aan de vraag van de 

klant en de verwachting van de maatschappij te voldoen. 

Het benutten van deze kansen zal de komende jaren de 

prestatie over de gehele keten bepalen. Geloof in jezelf, 

vertrouw de ander, werk samen en verzilver de kans. 

Arjan de Nijs

In september 2017 heeft Van Vulpen in samenwerking 
met Kouwenberg Infra succesvol een Pipecracking van 
60 meter uitgevoerd in opdracht van Brabant Water. In 
deze eerste fase is een gietijzeren leiding gecracked 
en direct vervangen voor een nieuwe PE-leiding.

Brabant Water wil meer te weten komen over deze 
techniek om dit vaker te kunnen toepassen. In dit project 
was de diametervergroting van Ø 175 mm naar Ø 315 mm 
de ultieme uitdaging. Ook de ligging in een dijklichaam, 
de grondsamenstelling en de talloze boomwortels van 
bovenstaande bomen maken dit werk complex.

Door de succesvolle eerste fase gaan we nu 
opschalen in lengte om in zo min mogelijk sessies 
de resterende 520 meter te vervangen.

Kansen door ketenverschuiving 
Werkzaamheden in de keten verschuiven van netbeheerder naar aannemer. In meer 
of mindere mate maken alle Nederlandse netbeheerders deze beweging. 

Pipecracking Geslaagde
                            1e fase te Klundert

Klik hier voor
de project film
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In opdracht van netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen vervangt Van Vulpen de gas- elektriciteit- en waterleiding in 
de Staatsliedenbuurt van Alblasserdam. Met de nieuwe leidingen beschikken de bewoners veilig en continu over gas, stroom 
en water en vermindert de kans op storingen. De communicatie met omwonenden kreeg veel aandacht van Van Vulpen. 

Bewoners geïnformeerd 
      in Alblasserdam
De werkzaamheden zijn in juli 
2017 gestart met een speciale 
bewonersavond. Deze avond maakte 
deel uit van een communicatieprotocol 
dat Van Vulpen had opgesteld. Het 
doel was de omwonenden tijdig en 
transparant te informeren. Zo hebben zij 
meer begrip voor de overlast en kunnen 
ze er ook beter rekening mee houden. 

Planning zichtbaar
Op de werklocatie, die was ingericht 
op de Talmastraat, verrees op 12 juli 
een grote tent. Zo kon de avond ook bij 
slecht weer doorgaan. In de tent waren 
tekeningen opgehangen met informatie 

over de geplande werkzaamheden. Ook 
was er een planning beschikbaar waarin 
bewoners konden zien wanneer hun 
straat aan de beurt was en hoe lang de 
overlast zou duren. Wie nog vragen had, 
kon deze stellen aan vertegenwoordigers 
van Van Vulpen, Stedin en Oasen.  

Kritiek en complimenten
De inloopavond was succesvol; meer 
dan honderd bewoners werden onder 
het genot van een hapje en een drankje 
bijgepraat. Er zijn kritische vragen gesteld 
en complimenten in ontvangst genomen. 
Het werk in de Staatsliedenbuurt zal naar 
verwachting nog tot februari 2018 duren. 
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Digitale 3D-modellen als een hologramm toevoegen aan de ruimte waar je in staat? Als het ware geprojecteerd 
zien waar de lassen moeten komen, of de boorgaten? Dat zou kunnen met een HoloLens. Van Vulpen gaat 
graag met haar tijd mee, en onderzoekt komende tijd of de HoloLens toepasbaar is binnen het bedrijf.

‘Het is nog helemaal niet zeker’, zegt Erik Rebergen. ‘Maar de HoloLens is wel een 
interessante ontwikkeling die het waard is om onderzocht te worden. Wat me op dit 
moment duidelijk is, is dat er veel programmering aan te pas komt. Dat moeten we dus 
in huis hebben om er goed mee te kunnen werken. Onze aandacht gaat allereerst uit naar 
het gebruik. Welke  instructies en opleidingen zijn bijvoorbeeld noodzakelijk? Daarna kunnen 
we bekijken of dit ook in het veld bruikbaar is, en welke vereisten hiervoor nodig zijn.’

3D-beelden
De HoloLens ziet eruit als een soort grote zonnebril. Hij bevat camera’s die naast 
lengte en breedte ook diepte waar kunnen nemen. De slimme bril reageert op 
gebaren, commando’s en oogbewegingen. In tegenstelling tot de VR-bril, die al 
langer bekend is, kun je door deze bril gewoon heen kijken. Je ziet dus de ruimte 
waarin je staat. De HoloLens voegt aan deze ruimte beelden toe. Deze beelden 
– die lijken op hologrammen, vandaar de naam – zien er levensecht uit. 

Programmering
Afhankelijk van wat je wilt doen met de bril, zorg je vooraf voor de juiste programmering. 
Zo zou de bril bijvoorbeeld de exacte plekken toe kunnen voegen waar jij straks boorgaten 
moet maken. En hoe jij je ook beweegt, die beelden blijven op de juiste plek staan. 

Afweging
Erik Rebergen: ‘Dat er veel mogelijk is, is helder. Maar wat we altijd af moeten wegen is 
welke investeringen we in zowel mens als materiaal moeten doen, mochten we het willen 
implementeren. Slaat die balans positief uit, dan melden we dat opnieuw op deze plek.’

De wijk rond de Zeeanemoonweg en de Zeeasterweg 
in Renesse krijgt nieuwe riolering. Omdat de 
straten hiervoor toch opengelegd moesten worden, 
besloot de gemeente samen met Delta Infra om ook 
meteen de ondergrondse kabels en leidingen te 
vervangen. Deze opdracht is gegeven aan Van Vulpen. 
De werkzaamheden zijn in juli 2017 gestart.

Van Vulpen saneerde afgelopen maanden al de water- en de 
gashoofdleiding. Ook zijn de laag- en middenspanningskabels 
gesaneerd en deels vernieuwd. De oude asbestcementleidingen 
zijn inmiddels gerooid, evenals alle kabels. Begin 2018 
worden alle nieuwe huisaansluitingen gerealiseerd. 

Persoonlijke afspraken
In juli 2017 is van Vulpen begonnen met het ontgraven van het 
bestaande leidingtracé. Dit lag heel dicht langs de erfgrenzen. 
Om te voorkomen dat bewoners niet meer bij hun huis 
konden, heeft Van Vulpen met allen persoonlijke afspraken 
gemaakt. Onderdeel van deze afspraak was dat elke oprit 
’s avonds weer toegankelijk was. Dit was vanzelfsprekend 
tijdrovend, maar verminderde de overlast voor de bewoners. 
Naar verwachting is het werk in februari 2018 afgerond.   

Slimme holo techniek van  
                                      toegevoegde waarde? 

Nieuwe kabels en leidingen
                                                           voor wijk Renesse
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Stedin vervangt de 50kV-ring in de regio Dordrecht. Onderdeel daarvan is een verbinding tussen het verdeelstation in de  
Merwedehaven van Dordrecht en het station in de wijk Walburg in Zwijndrecht. Deze verbinding loopt onder het  
Drierivierenpunt door. Van Vulpen voerde hiervoor in oktober 2017 een horizontaal gestuurde boring uit van 1350 meter  
lang en 22 meter diep. 

Succesvolle boring onder drukke vaarroute

Het verdeelstation aan de Cort van 
der Lindenstraat in Zwijndrecht wordt 
gemoderniseerd en de capaciteit wordt 
uitgebreid. Om deze capaciteit optimaal 
te gebruiken is de nieuwe verbinding 
noodzakelijk, maar de locatie van de 
aangewezen route is bijzonder; met 
zo’n 150.000 passerende schepen 
per jaar, is het Drierivierenpunt de 
drukst bevaarde binnenwaterroute 
van de wereld. Daarom werd bij de 
boorwerkzaamheden geen enkel risico 
genomen. Zo is met geavanceerde 
meetapparatuur de locatie van de boor 
nauwkeurig in de gaten gehouden. 

Zwijndrecht: nieuw tracé
Augustus 2017 is het werk gestart. 
Tegelijkertijd met het voorbereiden van 
de boring, is aan de kant van Zwijndrecht 
een nieuw leidingtracé aangelegd 
middels open ontgraving. Het tracé 
moet het uittredepunt van de boring 
verbinden met het station Walburg. 

Bentoniet recyclen
Tijdens de pilotboring is gebruik gemaakt 
van bentoniet, een natuurlijk materiaal 
dat het boorgat openhoudt en overtollige 
aarde afvoert. Het gebruikte bentoniet is 
vanaf het uittredepunt met vrachtwagens 
via Papendrecht teruggereden naar het 
intredepunt. Zo kon het opnieuw gebruikt 
worden. Omdat de boring plaatsvond 
in een waterwingebied, had het 
betrokken drinkwaterbedrijf Oasen een 
aanvullende eis gesteld: het bentoniet 
moest met schoon leidingwater worden 
aangemaakt zodat geen vervuiling 
van het grondwater kon optreden. 

Uitgelegd over het water
De HDPE Ø 200 mantelbuizen die 
ingetrokken moesten worden, zijn vooraf 
met spiegellassen aan elkaar gezet. 
Dit gebeurde in een weiland vlakbij de 
intredelocatie. Na elke las trok een kleine 
sleepboot in de Eerste Merwedehaven de 
leiding een stukje verder het water op tot 
deze compleet op het water lag. Nadat 

het boorgat geruimd was, zijn de zeven 
mantelbuizen in één bundel ingetrokken.

Minder energieverlies
De mantelbuizen waren op dat moment 
gevuld met bentoniet om de opwaartse 
druk tegen te gaan. De aanwezigheid 
van bentoniet maakt ook het intrekken 
van de kabels makkelijker, omdat het 
de weerstand vermindert. Het derde 
voordeel is dat de bentoniet, die na het 
intrekken van de kabels in de mantelbuis 
achterblijft, de 50kV kabels koelt. Zo 
treedt minder energieverlies op. 

Hoogspanningstest
Begin oktober 2017 is de boring 
probleemloos uitgevoerd. Eind 
oktober zijn de kabels ingetrokken en 
zowel in Dordrecht als in Zwijndrecht 
gekoppeld aan de bestaande leidingen. 
Vervolgens werd een hoogspanningstest 
uitgevoerd en na goedkeuring 
konden de leidingen aangesloten 
worden op de verdeelstations. 
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De gemeente Giessenlanden wilde in 2017 de riolering 
aan de Peursemseweg in Giessenburg vervangen. 
Als de weg dan toch open zou liggen, kon het oude 
leidingtracé maar beter meteen worden vervangen.  Een 
uitdaging voor Van Vulpen, want de weg is erg smal 
en de overlast voor bewoners moest beperkt blijven. 
Of dat gelukt is, vragen we Adriaan Ritmeester die 
met zijn bedrijf Welkoop aan de Peursemseweg zit.  

Waar de bewoners overdag weg zijn en pas ’s avonds hun 
erf weer willen betreden, wil Welkoop juist overdag continue 
bereikbaar zijn voor klanten. Dat vergde dus de nodige 
afstemming. Twee maanden voor het werk aan de weg startte, 
ging Van Vulpen daarom al langs bij Adriaan Ritmeester. 

Goed voorbereid
Adriaan Ritmeester: ‘We hebben samen om tafel gezeten 
om te bespreken wat voor werkzaamheden er aan kwamen 
en wat onze wensen waren. Ik stelde dat erg op prijs. Zo 
wist ik bijvoorbeeld op tijd dat ik één dag echt helemaal 
afgesloten zou zijn van de weg. Ik heb kunnen regelen dat 
ik die dag via de buren toegankelijk bleef voor klanten.’  

Klanten belangrijk, ook voor Van Vulpen
Ook toen het werk in april van start ging, bleef het contact. 
Ritmeester: ‘Natuurlijk had ik overlast. Maar de jongens van 
Van Vulpen waren aanspreekbaar en dachten goed mee. 
Ze wisten hoe belangrijk mijn klanten voor me zijn. Als er 
eentje aankwam, gingen ze zo snel mogelijk opzij. Soms 
moesten de klanten heel even wachten, maar meestal 
konden ze er zo langs.  Dat was voor iedereen heel prettig.’

Huisaansluitingen gerealiseerd
Van Vulpen heeft eerst het nieuwe tracé uitgegraven, naast 
de oude leidingstraat. Daarna zijn over de sleuf rijplaten 
gelegd ter hoogte van elke inrit naar de woningen. In de 
sleuf zijn de gas- en elektriciteitsleidingen van netbeheerder 
Stedin en de waterleiding van drinkwaterbedrijf Oasen 
aangelegd. Tot slot zijn de huisaansluitingen overgezet naar 
het nieuwe tracé en is de oude leidingstraat gerooid.

Voor de gemeente Giessenlanden was dat het moment 
waarop de nieuwe riolering aangelegd kon worden. In 
november zijn de asfalteringswerkzaamheden gestart. Dit is 
november 2017 afgerond. Adriaan Ritmeester en zijn klanten 
kunnen opgelucht ademhalen, nu het werk gereed is. 

Overlast beperken door

         goed overleg
    in Giessenburg
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Vorderingen nieuwbouw    
                  kantoorlocatie

De voorbereidingen voor de nieuwbouw op het voormalige 
PostNL terrein zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. 
Het doel is om alle kantoormedewerkers onder te brengen 
in de nieuwe kantoorlocatie. De locatie aan de Vaart 
wordt dan het logistieke centrum voor Van Vulpen.

De afgelopen maanden is er tussen Van Vulpen, de 
architect en diverse adviseurs veel contact geweest. 
Inmiddels lijkt het erop dat alle wensen zijn opgenomen 
in het nieuwbouwplan. Het is de bedoeling dat de 
bouwuitvoering in het eerste kwartaal van 2018 gaat 
starten. Eind 2018 zal dan de oplevering plaatsvinden.

Parkeerruimte
Erik Rebergen: ‘Omdat het industrieterrein Papland geen 
parkeerruimte biedt, moesten we op de nieuwe locatie voor 
alle medewerkers en bezoekers een parkeerplaats creëren. 
Daarom is gekozen voor een bedrijfspand met parkeerplaatsen 
op de begane grond en daarboven twee verdiepingen met 
kantoorruimte. Het kantoorpand zal een zeer transparante 
uitstraling hebben dankzij het gebruik van veel glas.’ 

Duurzaamheid
Omdat Van Vulpen duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan, is bewust gekozen voor een energieneutraal 
gebouw. Alle energie die nodig is voor het gebouw, zal 
worden opgewekt met zonnepanelen en aardwarmte. 

Aansluiting op materieeldienst
Het nieuwe pand sluit aan op het pand van de materieeldienst 
aan de Weide. In het pand van de materieeldienst zullen 
extra roldeuren worden aangebracht, zodat de werkplaats 
direct bereikbaar is vanaf het nieuwe kantoorpand.

Opleidingscentrum
De Vaart wordt dus het logistieke centrum van Van Vulpen. 
De ruimte daar is hard nodig, omdat de materiaalstromen 
in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Het huidige 
kantoor aan de Vaart zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden 
als opleidingscentrum of als extra vergaderlocatie. 
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Twee PVC leidingdelen voor het transport van drinkwater 
langs de Rotterdamseweg te Ridderkerk zijn in september 
2017 vervangen door staal. Voor het 800 meter lange 
deel, dat een weg en een viaduct moest kruisen, is een 
horizontaal gestuurde boring uitgevoerd, waarbij tijdens de 
intrekoperatie acht telekranen zijn gebruikt. Deze intrekking 
is voor opdrachtgever Oasen naar tevredenheid verlopen.
 
Van Vulpen heeft het werk afgelopen maanden voorbereid 
in samenspraak met betrokken partijen. De intrekoperatie 
behorende bij de eerste horizontaal gestuurde boring vond 
plaats in de nacht van 15 op 16 september jongstleden. Omdat 
de leidingdelen vooraf aan elkaar gelast konden worden, 
is de intrekboog met behulp van acht telekranen opgesteld 
op de locatie aan de Rotterdamseweg. Om verkeerschaos 
zoveel mogelijk te vermijden, is het werk `s nachts 
uitgevoerd. De leiding lag binnen vier uur op de juiste plek.

Geen overlast voor verkeer
Het tweede leidingdeel is eveneens middels een 
horizontaal gestuurde boring op maandag 25 september 
aangebracht. Deze intrekoperatie kon overdag plaatsvinden 
omdat de leiding korter was en de telekranen de 
doorstroom van het verkeer niet hinderden. 

Betrouwbare leiding
De nieuwe stalen leiding met een diameter van Ø 500mm 
moest in opdracht van waterleidingbedrijf Oasen een 
oudere PVC-leiding vervangen. Wanneer PVC-leidingen 
falen, scheuren ze over de volle buislengte open. De druk 
valt dan weg, waardoor klanten acuut zonder water zitten. 
Het falen van dit exacte leidingdeel zou nog ernstiger 
zijn omdat het in de buurt van een zuiveringsstation ligt. 
Met de nieuwe stalen leidingdelen heeft Oasen weer 
een betrouwbare watertransportleiding in Ridderkerk.

In het eerste kwartaal van 2017 hebben we ten 
gevolge van verschuivingen in de uitvoeringsplanning 
minder productie kunnen maken dan in 2016. Het 
omzetverlies hebben we de opvolgende kwartalen 
gecompenseerd, waardoor de omzet dit jaar naar 

verwachting circa 4% hoger zal uitvallen dan vorig jaar.
Ook in 2018 zien we dat planvastheid van projecten 
voor Van Vulpen en haar opdrachtgevers om extra 
aandacht vraagt. In het ene werkgebied is dit beter onder 
controle dan in het andere. Ondanks een goed gevulde 
orderportefeuille voor 2018 hebben we voor bepaalde 
disciplines capaciteit ongepland staan. Door met elkaar 
meer te sturen op planvastheid in combinatie met de 
juiste man op de juiste plaats, zien we kansen liggen 
om de productiviteit in onze branche te vergroten.

Planvastheid
               van projecten

Stalen waterleiding   
     ingetrokken
                 in Ridderkerk

Klik hier voor de project film
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In opdracht van OCAP Nederland hebben Denys en 
Van Vulpen bijgedragen aan de uitbreiding van het 
bestaande CO2-netwerk in tuinbouwgebied het Westland. 
In totaal is 22 kilometer aan boringen uitgevoerd 
in de regio Naaldwijk, Poeldijk en Monster.   

CO2 (koolstofdioxide) komt vrij bij de verbranding van 
fossiele brandstoffen. Voor veel partijen is CO2 een 
afvalproduct dat het milieu negatief beïnvloedt. Maar 
tuinders hebben juist koolstofdioxide nodig voor de groei 
van hun planten en daarmee de groei van hun productie. 
OCAP Nederland heeft daarom bij een aantal fabrieken in 
het Rotterdamse Botlekgebied een zuiveringsinstallatie 
geplaatst. Hierdoor kan het CO2-gas worden 
opgevangen bij de bron en door transportleidingen 
worden vervoerd naar de tuinders in het Westland. 

Hoofdleiding
Voor de uitbreiding van het CO2-netwerk heeft Van Vulpen 
PE-leidingen toegepast met diameters die varieerden van Ø 
110 tot Ø 500 mm. Als eerste zijn de horizontaal gestuurde 
boringen ten behoeve van het hoofdnet uitgevoerd. In totaal 
is hiervoor ongeveer zes kilometer aan leidingen met een 
diameter van Ø 400 en Ø 500 mm de grond in gegaan. 

Distributie en huisaansluitingen
Bijna gelijktijdig is gestart met het boren van circa 
twaalf kilometer leiding voor het distributienetwerk. 
Dit betreft de vertakkingen van het hoofdnet in de 
diversen straten richting de kassen. De PE-leidingen 
hadden hier een diameter van Ø 200, Ø 160 en Ø 110 
mm. Tenslotte heeft Van Vulpen ongeveer vier kilometer 
boorwerk met een diameter van Ø 110mm uitgevoerd. 
Dit betreft de leidingen tot aan de deur van de kassen. 

Uitdaging: smalle wegen
In het Westland is bereikbaarheid een van de grootste 
uitdagingen. De straten zijn smal, druk bereden en bewandeld. 
Van Vulpen heeft daarom veel aandacht besteed aan het 
bepalen van de opstellocaties van het boormaterieel en 
uitleglocatie van de polyethyleen leidingen. Dit is in nauwe 
samenwerking met gemeente, opdrachtgever, tuinders en 
omgeving bepaald en heeft bijgedragen aan de succesvolle 
uitvoering van de diversen boringen. Ook is vaak gekozen om 
boringen in de avond of in de nacht in te trekken om zo de 
overlast voor omgeving en verkeer zo klein mogelijk te houden. 
 
Uitdaging: ondergrondse infra
Een andere grote uitdaging, maar één die voor buitenstaanders 
minder zichtbaar is, is die van de al aanwezige ondergrondse 
infra. Door de energiebehoefte van de tuinbouwers liggen 
de straten er vol met gegraven en geboorde leidingen. Mede 
hierom heeft Van Vulpen direct na gunning van het werk 
uitvoeringsoverleg geïnitieerd over het voorliggende ontwerp. 
De twaalf kilometer aan boringen voor de aanleg van de 
distributieleiding is door de afdeling Engineering van Van 
Vulpen verder uitgewerkt en afgestemd met alle betrokkenen. 

Opgeleverd
Begin november 2017 zijn de laatste leidingdelen 
middels boringen aangebracht. Direct aansluitend zal 
Van Vulpen de laatste testen uitvoeren op de geboorde 
leidingdelen. Hierna zullen de laatste koppelingen 
in open ontgraving worden verzorgd en kan het 
werk worden opgeleverd aan OCAP Nederland. 

Uitbreiding CO2-netwerk Westland
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