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Column

Door in-house te automatiseren is Van Vulpen in staat snel 

ondersteuning te kunnen bieden aan de veranderingen 

in het procesmatig werken zonder verder afbreuk te 

hoeven doen aan de structuur. Bij veel bedrijven zie je een 

“automatiseringspakket” toch al snel de werkprocessen 

door functionaliteit beïnvloeden. Wij draaien deze rol 

om en laten het meest efficiënte werkproces bepalen 

hoe de automatisering eruit moet zien. Bovendien zijn 

we in staat vanuit deze structuur geautomatiseerde 

procesveranderingen snel te borgen en het lerende 

vermogen van onze organisatie sterk te bevorderen.

Alle geregistreerde meldingen en/of afwijkingsrapporten 

vanuit audits of werkplekinspecties worden dan ook als 

tips gezien om werkprocessen aan te passen en daarmee 

nog beter en veiliger te presteren. Bovendien helpt het ons 

efficiënter om te gaan met onze specialisten op de werkvloer 

waardoor we met elkaar meer werk kunnen verzetten. 

Vanuit deze ingeslagen weg zien we de komende 

jaren nog vele verbetermogelijkheden ontstaan.

Arjan de Nijs

Automatisering ondersteunt ons procesmatig werken 

De toenemende wet- en regelgeving, het beheersen van de veiligheidsrisico’s, het 

controleren van alle omgevingsfactoren in een markt waar de arbeid momenteel schaarser 

is dan de vraag noodzaakt ons het procesmatig werken nog verder te laten ondersteunen 

door automatisering. We ontkomen er gewoon niet aan om met dezelfde hoeveelheid 

mensen antwoord te blijven geven op de meer complexer wordende processen. 

Van Vulpen verlegt hoogspanningskabels Theemsweg
Toenemend zeevaartverkeer vormt bij de Calandbrug, in het Rotterdamse Botlekgebied, een steeds groter wordend 
verkeersknelpunt. Omdat de brug meerdere keren per dag open moet, loopt het treinverkeer in steeds grotere mate 
vertraging op. Daarom is in 2015 besloten het treintracé te verleggen langs de Theemsweg, via de Neckarweg naar de 
Moezelweg.

Voor de aanleg van het genoemde 
Theemswegtracé zijn verleggingen van 
kabels en leidingen noodzakelijk. Van 
Vulpen heeft van Stedin de opdracht 
gekregen om de bestaande LS en MS 
verbindingen te verleggen. Daarnaast 
wordt er een nieuwe verbinding aan-
gelegd voor Air Product Nederland. Het 
totale project omvat het trekken van 48 
kilometer 25kV kabels, 8 kilometer 10kV 
kabels, 0,5 kilometer LS en 4 kilome-
ter Telecom kabel. Deze hoeveelheid 
kabels wordt in circa 3 kilometer sleuf 
verwerkt.

Boren en ontgraven
Het werk wordt deels uitgevoerd in 
open ontgraving. Conform het bestek 
zijn drie horizontaal gestuurde boringen 
naar het bedrijventerrein van Firma 
Huntsman voorzien. Daarnaast moesten 
er vijf gesloten front boringen uitge-
voerd worden, elk van circa. 44 meter 
lengte, uitgevoerd worden. Van Vulpen 
heeft succesvol  gewerkt  met dam-
wandkuipen en sleufkisten tot circa vijf 
meter diep. Creativiteit en vakmanschap 
zijn – naast goede afstemming met
opdrachtgever en omgeving,  vereist 
om in opdrachten als deze veilig en 
succesvol te kunnen werken.

De eerste werkzaamheden zijn in juli 
2017 gestart. Het geplande werk is 
inmiddels voor de helft uitgevoerd. Er 
is vertraging opgetreden, omdat over 
een lengte van 600 meter ernstige 
bodemverontreiniging met zware 
metalen is aangetroffen. In overleg met 
alle betrokkenen is bekeken hoe dit zo 
goed mogelijk kon worden aangepakt.  
In eerste instantie was het idee dat dit 
toch in open ontgraving aangelegd kon 
worden. Echter is recentelijk gekozen 
om dit middels drie gestuurde boringen 
van circa 600m sleufloos uit te voeren. 
Deze boringen worden nog  voor de 
bouwvak uitgevoerd. Na de vakantie-
periode worden de kabels getrokken en 
de moffen gemaakt.

Ernstige vervuiling
Na het in bedrijf nemen van de
kabelverbindingen moet Van Vulpen 
ook de kabels rooien, voordat de civiele 
werkzaamheden van de spoorlijn
kunnen starten. De verwachting is 
dat deze werkzaamheden begin 2019 
gereed zijn.
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Een aantal opdrachtgevers betrekt Van 
Vulpen al in de onderzoeksfase. Onder 
andere bij wijksaneringen, bij verleggin-
gen vooruitlopend op reconstructiewerk-
zaamheden en bij de aanleg van trans-
portleidingen of hoogspanningskabels. 

Nieuwe werkwijze
De afdeling Engineering toetst in deze 
onderzoeksfase de haalbaarheid en 
complexiteit van een project door
controle van meterkasten en de 
bestaande kabels en leidingen in de 
ondergrond. Zij stelt vervolgens vast of 
het bestaande kabel- en/of
leidingennet nog voldoet aan de huidige 
technische standaarden en stelt meteen 
een risico-inventarisatie op ten aanzien 
van milieu- en omgevingsaspecten. Ook 
wordt een quick-scan opgeleverd van 
de verschillende stakeholders op het 

project en maakt de afdeling een grove 
financiële raming van de te verwachten 
realisatiekosten.

Vroegtijdig inzage voor aannemer
Engineer Jeroen Kragting: “Door zo vroeg 
in de keten betrokken te zijn, krijgen 
we meteen zicht op de complexiteit van 
het werk en hebben we een goed beeld 
van de maak- en planbaarheid van een 
opdracht. Dat is een belangrijk voor een 
goede voorbereiding en uitvoering, én 
voor de opdrachtgever want zo kunnen 
we projecten op tijd en op de juiste 
manier in onze capaciteitsplanning 
verwerken.”

Medewerkers betrekken bij de plannen
Zodra de onderzoeksfase uitwijst dat 
een project voor uitvoering in
aanmerking komt, start Van Vulpen met 

de voorbereidingsfase. Engineer Robert 
Derks: “Nieuw in deze fase is dat we de 
medewerkers betrekken die we op het 
oog hebben voor de realisatie van het 
project. Zo zijn we in staat om eventu-
ele verschillen tussen voorbereiding en 
uitvoering zo klein mogelijk te houden.”

Meer productie met gelijke capaciteit
De nieuwe werkwijze, ontstaan door 
de ketenverschuiving, vergroot dus de 
maak- en planbaarheid van projecten.  
In de praktijk is te zien dat projecten ook 
echt starten wanneer dat is afgesproken 
en de doorlooptijden van projecten zijn 
nóg beter in overeenstemming met de 
vooraf opgestelde planningen. Door 
deze efficiënte werkwijze is Van Vulpen 
in staat om zonder capaciteitsuitbrei-
ding op de werkvloer meer productie te 
verrichten.  

Ketenverschuiving leidt tot meer efficiëntie en productie
Binnen de branche is steeds vaker te zien dat opdrachtgevers opschuiven in de keten als het gaat om de realisatie van
infraprojecten. Het opschuiven is met name zichtbaar in de onderzoeks-, ontwerp- en voorbereidingsfasen van een project;
de taken verschuiven dan bijvoorbeeld van de netbeheerder of het drinkwaterbedrijf naar de aannemer. Ook Van Vulpen
heeft hier in toenemende mate mee te maken, wat leidt tot een efficiënte, nieuwe werkwijze. 
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Waterschap Rivierenland gaat in 2018 aan de slag met een reconstructie van de 
Weverwijk in Leerbroek. Waterleidingbedrijf Oasen grijpt dit aan om de bestaande 
waterleiding te laten vernieuwen. De opdracht voor deze vernieuwing en de aan-
sluitingen op aanliggende woningen is gegund aan Van Vulpen. Begin januari is
dit project gestart. 

Het tracé is een landelijke weg tussen de Kanaaldijk/Grote Kanaaldijk en de Lange 
Schenkel/Leerbroekseweg met daaraan vrijstaande woningen. Deze moeten alle-
maal op de nieuwe waterleiding worden aangesloten. De afdeling Engineering van 
Van Vulpen heeft hiervoor een passend ontwerp gemaakt. Over het hele tracé van 
ongeveer 1800 meter zijn ongeveer 40 horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. 
Bij elk huis moest de 110 HDPE-leiding immers weer bovengronds komen. 

Extra: Stedin
Op hetzelfde moment is ook een horizontaal gestuurde boring uitgevoerd voor 
Stedin. De netbeheerder voor gas en elektriciteit nam in de buurt een midden-
spanningsstation in gebruik, maar moest de betreffende landweg nog kruisen. Van 
Vulpen heeft hier wederom de engineering en de realisatie van de 800 meter lange 
boring voor de middenspanningsaansluiting voor haar rekening genomen. 

Planning
Begin april 2018 is de waterleiding vernieuwd en zijn de aanliggende woningen 
aangesloten. Daarna kon het wegdek open en werd het asfalt en de onderliggende 
steenlaag worden verwijderd. Daarna is door Van Vulpen de oude asbest-cement 
waterleiding nog gerooid. 

Veertig HDD-boringen voor nieuwe
                      waterleiding Leerbroek
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Van Vulpen heeft vorig jaar het besluit 
genomen een tweetal Volvo Trucks 
aan te schaffen. Het betreft een Volvo 
FH met een VDL haakarm systeem en 
een Volvo FM met een 50 TM Palfinger 
kraan en een Palfinger haakarm. Deze 
laatste betreft een unieke combinatie 
van zware kraan en haakarm waarbij 
de standaard 10 ton vooras van Volvo 
zeer goed tot zijn recht komt. De
aflevering van de Volvo FM staat
gepland na de bouwvak.

Van Vulpen en Evides hebben in maart nieuwe werkafspraken 
gemaakt. Aanleiding was de toenemende behoefte om 
werkzaamheden rond de aanleg van drinkwaterleidingen te 
combineren met de aanleg van gas en elektra. De werkafspra-
ken omvatten echter niet alleen de combi-werkzaamheden, 
maar kunnen ook gebruikt worden om solo-activiteiten uit te 
voeren voor Evides.

Als gebiedscontractaannemer verlegt Van Vulpen al geruime 
tijd gasleidingen en elektra kabels van Stedin in het

verzorgingsgebied van Evides. Vanuit maatschappelijk oogpunt 
is het in toenemende mate wenselijk om werkzaamheden 
ten behoeve van de aanleg van drinkwaterleidingen te 
combineren met werkzaamheden voor gas en elektra. Zowel 
Van Vulpen als Evides zagen hierin aanleiding om standaard 
werkafspraken te maken. 

In maart 2018 hebben beide ondernemingen het contract 
ondertekend. Inmiddels zijn de eerste projecten al
aangenomen; deze combinatiewerken met netbeheerder 
Stedin.

Nieuwe werkafspraken met Evides

Van Vulpen schaft twee Volvo Trucks aan
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De gemeente Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland, krijgt één van de grootste windmolenparken van Nederland.
Opdrachtgever Reddyn, waarin TenneT en Liander hun krachten bundelen, gunde de aanleg van een nieuw 150 kV kabeltracé 
aan de combinatie NRG. Van Vulpen tekende binnen deze combinatie voor de uitvoering van 5,5 kilometer aan horizontaal 
gestuurde boringen.

Aanleg windmolenpark Hollands Kroon

De combinatie NRG bestaat naast Van 
Vulpen uit aannemingsbedrijf Alsema 
en bouwonderneming Denys. Van 
Vulpen voert de boringen uit, Alsema 
verzorgt het kabelwerk en Denys voert 
het grondwerk uit. De boringen waren 
noodzakelijk voor het kruisen van 
diverse boerensloten, kanalen, wegen 
en agrarische percelen. Hier was graven 
over grotere lengtes niet wenselijk.
  
Afspraken met landeigenaren
Het 150 kV kabeltracé verbindt de
onderstations Middenmeer en
Westwoud. Het tracé is ongeveer
16,5 kilometer lang. Hiervan wordt 
5,5 kilometer uitgevoerd met behulp 
van horizontaal gestuurde boringen. In 
verband met gemaakte afspraken met 
landeigenaren, lagen de tekeningen 
van de locaties van de boringen al klaar 
bij de start van de aanbesteding. De 
engineers van Van Vulpen hebben deze 
tekeningen vervolgens omgezet naar 
een uitvoeringsontwerp.

Verschillende boorstellingen
De 41 boringen varieerden van 35 tot 
850 meter. Om deze elk optimaal te 
kunnen uitvoeren, zijn verschillende
boorstellingen ingezet. Zo zijn de

10- en 16-tonner Vermeer en de 80- en 
100-tonner Prime Drilling ingezet. Deze 
zijn allemaal eigendom van Van Vulpen. 
Met uitzondering van één boring zijn 
alle boringen uitgevoerd met vier 
Ø200mm HDPE buizen. 

Grote precisie 
Omdat het tracé over het land van 
diverse eigenaren liep, zijn met hen 
vooraf goede afspraken gemaakt door 
de opdrachtgever. Voor Van Vulpen 
betekende dit dat er bij een boring maar 
minimaal mocht worden afgeweken 
van het vooraf geplande tracé. Daarom 
zijn de boringen langer dan 100 meter 
uitgevoerd met een gyroscoop. Hiermee 
kon de exacte juiste ligging van de 
boring worden bepaald. Omdat het 
technisch niet mogelijk was om ook 
de kleinere boringen uit te voeren met 
de gyroscoop, draaide het hier om het 
vakmanschap van de boormeesters. 

Boring in waterkering
Eén boring moest uitgevoerd worden in 
de beschermingszone van een primaire 
waterkering, een dijk die beschermt 
tegen het water van het IJsselmeer. Hier 
had Van Vulpen al eens een boring gere-
aliseerd. De ervaring met onder andere 

de specifieke vergunningsvoorwaarden 
kon hierdoor effectief worden ingezet. 

Kwel voorkomen
In tegenstelling tot de andere boringen 
werd bij deze boring een mantelbuis 
van Ø710mm HDPE ingetrokken, met 
daarin vier Ø200 leidingen. Tijdens de 
boring voegde Van Vulpen dolomiet toe 
aan de boorvloeistof. Zo wordt het
zwaarder gemaakt waarmee de kans 
op kwel tijdens (en vlak na) de boring 
wordt geminimaliseerd. Na uitvoering 
zal de ruimte tussen de wand van de 
boortunnel en de ingetrokken leiding 
gevuld worden met drill-grout. Zo 
vindt een definitieve afdichting plaats 
waarmee kwel ook in een later stadium 
wordt voorkomen. 

De horizontaal gestuurde boringen 
zullen rond juni 2018 door Van Vulpen 
zijn uitgevoerd. 

BACK NEXT

Bladeren (PDF)

https://www.youtube.com/watch?v=LLlFnzomasQ
http://www.vanvulpen.eu/nl/nl/1/home.aspx


Contract nieuwbouw
               hoofdkantoor getekend 

Met het zetten van de handtekening
onder de aannemingsovereenkomst is 
de bouw van het nieuwe hoofdkantoor 
van Van Vulpen op 2 maart 2018
officieel een feit geworden. 

Na een intensief ontwikkeltraject met 
architect Henk Moen kon eind vorig jaar 
de aanbestedingsprocedure startten 
voor de meest geschikte bouwer. De 

keuze is gevallen op bouwbedrijf De 
Vries en Verburg uit Stolwijk. Dit bedrijf 
heeft ruime ervaring met dergelijke 
projecten. 

Het bestaande pand is in mei gesloopt 
en de eerste paal is half juni geslagen. 
De totale bouw gaat ongeveer een jaar 
duren. 

Van Vulpen blijft goed scoren op de Veiligheidsladder         

In mei 2018 heeft Van Vulpen de jaarlijkse audit voor de Veiligheidsladder doorlopen. Het doel van de audit is het vaststel-
len de veiligheidscultuur van Van Vulpen en de mate waarin medewerkers dit met elkaar beleven. Er is door de auditoren 
van de Kiwa o.a. onderzocht hoe collega’s elkaar aanspreken op houding en gedrag en wat hiervan het effect is. Om het 
voornoemde vast te kunnen stellen zijn er vele gesprekken gevoerd met collega’s van het bedrijfsbureau, engineering, 
werkvoorbereiding en de technische dienst. Ook de directie is bevraagd en zijn er projectlocaties bezocht, waarbij er met 
de collega’s is gesproken over veiligheidsdilemma’s en de keuzes die daarbij worden gemaakt om de werkzaamheden voor 
onze klant veilig uit te voeren.

Van Vulpen lanceert app voor bewoners        

Begin januari is Van Vulpen in opdracht van Stedin en Evides in de wijk “Zuidhoven” in Dordrecht gestart met werkzaamhe-
den aan het gas- en waterdistributienet. Hierdoor ondervinden bewoners mogelijk enige overlast doordat straten  tijdelijk 
minder bereikbaar zijn of dat er omleidingsroutes in de wijk noodzakelijk zijn. Hiervoor heeft Van Vulpen een App gelan-
ceerd, waarmee bewoners het laatste nieuws kunnen vinden over het project Zuidhoven. In de toekomst gaat Van Vulpen 
bewoners vaker op deze manier op de hoogte houden van de werkzaamheden in de wijk.

Wederom zijn we gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheids-
ladder. Met een totaalscore van 84% is Van Vulpen een van 
de hoogst scorende aannemers in de ondergrondse infra. Als 
ambitieus bedrijf wil Van Vulpen deze score de komende jaren 
naar een nog hoger niveau brengen. Een belangrijk verbe-
terpunt hierbij is het elkaar aanspreken op onveilig gedrag 
waarbij we onszelf niet alleen bekommeren om de eigen col-
lega, maar we hierbij ook de inhuurkrachten, onderaannemers 
alsmede de klant doorlopend betrekken. Ook van hun wordt 
een proactieve houding t.a.v. veiligheid verwacht.

 Voor nu is Van Vulpen trots op haar behaalde resultaat, maar 
tegelijkertijd is het ook van belang om te beseffen dat er met 
elkaar nog een aantal stappen voorwaarts moeten maken om 
veiliger de toekomst in te gaan.
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De twee verbindingen (circuits) bevatten elk drie XLPE630AL 
middenspanningskabels. Ze worden deels aangebracht 
middels horizontaal gestuurde boringen. Ondernemer H4A 
(Holding de vier Ambachten) kreeg de opdracht van Enduris, 
en besteedde de uitvoering van de gestuurde boringen uit 
aan Van Vulpen. 

Scherpe deadline: direct gestart 
Op 20 februari 2018 vond de kick-off plaats van de
afstemming tussen alle betrokken partijen. Daar werd 
besloten om, gezien de scherpe deadline, direct te starten 
met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de gestuurde 
boringen.

Begin maart startte Van Vulpen met twee
boormachines tegelijk aan de uitvoering van onderstaande 
boringen:
• HDD 1: 623 meter, bundelsamenstelling 4 x Ø250 
• HDD 2:   83 meter, bundelsamenstelling 2 x Ø250 
• HDD 3: 130 meter, bundelsamenstelling 5 x Ø250

De langste boring ging onder het water van de
Braakmankreek door.

Oplevering
Vrijdag 9 maart 2018 is de laatste boring met succes
ingetrokken. Opdrachtgever H4A is daarna verder gegaan met 
het graaftracé en het aanbrengben van de kabels. Het hele 
tracé, met een lengte van circa twee kilometer, is uiterlijk 23 
april opgeleverd. 

Vlotte aansluiting nieuw bedrijf in Zeeland
Door de komst van een nieuw bedrijf aan de Savoyaardsweg in Hoek (Zeeland), wil netbeheerder Enduris twee
verbindingen aanleggen tussen het hoofdverdeelstation in Terneuzen en het inkoopstation in Hoek. Hiermee kan voldaan 
worden aan de vraag van het nieuwe bedrijf. 

BACK

Bladeren (PDF)

http://www.vanvulpen.eu/nl/nl/1/home.aspx

