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Column

Het verkrijgen van meldingen en/of afwijkingen zien we als 

verbeterpunten en kansen om ons presteren te verbeteren 

en de veiligheid te verhogen. Om die reden is een verhoogde 

meldingscultuur belangrijk en heeft een toename van het 

aantal meldingen in 2019 onze focus. We stimuleren onze 

medewerkers en externen om meldingen te verrichten en 

koppelen doorgevoerde verbeteringen in ons werkproces 

terug. Daarnaast houden we onze werkpatronen en 

denkwijzen kritisch tegen het licht.

Omdenken en doorbreken van standaard werkpatronen 

en denkwijzen vormen de basis om in een korte tijd veel 

verbeteringen door te voeren. Noodzakelijk om in deze tijd 

succesvol te ondernemen. Met vertrouwen in de toekomst 

kijken we uit naar de verschillende marktkansen en 

-mogelijkheden om deze op een procesmatige en “eigen” 

wijze in te vullen. 

Arjan de Nijs

Verhoogde meldingscultuur verbetert ons presteren 

Vandaag de dag staat de interne structuur om procesmatig te kunnen werken en analyseren we 

onze werkprocessen op verbeterpotentieel. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat meldingen in veel 

gevallen het startpunt zijn van procesverbeteringen. Ten gevolge van deze meldingen verbeteren we 

onze werkprocessen om efficiënter te werken, verhogen we onze kwaliteitsstandaarden en zetten 

we onze specialisten in op de werkvloer waar zij het hardst nodig zijn.

Geïntegreerd contract voor aanleg persleiding in Utrecht
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaf Van Vulpen 
in mei 2018 opdracht om tussen Maarssenbroek en Utrecht 
circa 1.1 km persleiding HDPE Ø 630mm aan te leggen en 
gebruiksklaar op te leveren. De leiding verbindt de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van beide steden. 
Beide partijen kwamen overeen het contract uit te voeren 
op basis van de UAV-gc.

De RWZI Maarssenbroek wordt in de toekomst buiten gebruik 
gesteld. Het water dat nu nog hier wordt gezuiverd, gaat dan 
naar de RWZI Leidsche Rijn, aan de andere kant van de A2.
De nieuwe leiding moet dit mogelijk maken. 

Nieuw, efficiënter voorstel
De te overbruggen afstand was 940 meter. Maar dan wel 
onder de A2 door en onder de omringende geluidswallen 
door. Het oorspronkelijke plan van de opdrachtgever was 
om dit in twee boringen uit te voeren. Van Vulpen deed als 
tegenvoorstel om er één lange horizontaal gestuurde boring 

van te maken. Dit plan zou een kortere doorlooptijd kennen, 
was veiliger, goedkoper en zou voor minder overlast zorgen 
voor omliggende bedrijven. Slechts met één bedrijf hoefden 
vervolgens afspraken over de bereikbaarheid gemaakt te 
worden. Het Hoogheemraadschap ging hiermee akkoord.
De nieuwe persleiding is in juli 2018 opgeleverd.

Conform UAV-gc
Van Vulpen heeft goede ervaringen met de UAV-gc
werkwijze. Bij dit soort geïntegreerde contracten worden 
meerdere fasen van het bouwproces gebundeld in één op-
dracht. De opdrachtgever beschrijft de eisen en
verwachtingen, de opdrachtnemer bepaalt hoe het uitgevoerd 
wordt en neemt het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering 
voor haar rekening. Een dergelijke samenwerking betekent 
een verschuiving in de verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend 
vindt regelmatig afstemmingsoverleg plaats. Het
Hoogheemraadschap heeft aangegeven zeer tevreden te zijn 
met deze vorm van samenwerking.
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Het nieuwe kantoor van Van Vulpen
Energieneutraal, stoer en transparant

Een energieneutraal gebouw neerzet-
ten dat boven alles goed is voor de 
mensen die er gaan werken. Dat was 
in grote lijnen de opdracht die architect 
Henk Moen meekreeg van Van Vulpen. 
Het plan is inmiddels definitief en de 
bouw is gestart. Hoe verliep het proces 
en wat kunnen we straks verwachten 
van het nieuwe kantoor in Gorinchem?

Het eerste ontwerp van een architect 
blijft lang niet altijd overeind, maar 
Henk Moen schoot meteen raak. Alleen 
de gevelbekleding met duurzaam 
accoya-hout haalde het uiteindelijk niet. 
Na verloop van tijd vergrijst het en dat 
vond de opdrachtgever toch minder 
mooi. Moen: ‘We hebben het in de plan-
nen vervangen door metalen gevelpa-
nelen. Dat past ook goed bij het stoere 
karakter dat ik voor ogen had.’

Open karakter dankzij glas
Henk Moen klinkt enthousiast als hij 
over het kantoor praat. ‘Het is een 
compacte bouwvorm. Een eenvoudige 
opzet. Maar door een aantal ingrepen, 
bijvoorbeeld een atrium in het midden, 
wordt het heel ruimtelijk. Sensationeel, 
denk ik.’ 

Het pand krijgt een open karakter, maar 
wordt geen kantoortuin. Moen: ‘De 
gebruikers waren duidelijk; ze wil-
den aparte, eigen kantoorruimtes. We 
hebben een mooie balans gevonden: de 
kantoorruimtes krijgen glazen wanden. 
Daardoor lijkt het nog steeds heel open. 
En we hebben ze wat minder diep ge-
maakt, zodat er ruimte is voor een gang 
van vier meter breed. Daar komt ruimte 
voor zitjes, een pantry en een tafel voor 
overleg.’

Rondleiding
Hij neemt ons mee op een ‘rondleiding’ 
door het pand. ‘Op de begane grond 
kom je binnen in de parkeergarage.
Niet zomaar een achterafgelegen,
naargeestige garage, maar eentje die 
luxe uitstraalt. De garage heeft een 
houten plafond met daarin led-strips die 
de ruimte mooi verlichten.

Vanuit de garage loop je het kantoor 
binnen. Als je naar boven kijkt, kijk je 
helemaal naar het dak. Dit is het diepste 
deel van het atrium. Je neemt de trap of 
de lift naar de eerste verdieping, steekt 
de loopbrug over en komt uit bij de 
receptie en de kantoorruimtes. Boven 
de receptie bevinden zich in het atrium 
twee grote vergaderruimtes.
Zij delen het atrium als het ware in 
tweeën. Achter de transparante
scheiding bevindt zich de kantine. 
Het atrium met de glazen wanden en 
glaskappen in het dak, zorgt ervoor dat 
alles licht is en ruimtelijk voelt.’  

Energieneutraal
Energieneutraal bouwen is een samen-
spel tussen architect en installatie ad-
viseur. Moen: ‘Samen hebben we naar 
de plannen gekeken. We kwamen er 
achter dat het atrium een grote rol kan 
spelen in de luchtbehandeling. Dat soort 
gegevens hebben we meegenomen in 
onze keuzes. Er komt een warmte-kou-
de opslag, er worden zonnepanelen 
geïnstalleerd, de buitenmuren worden 

vanzelfsprekend goed geïsoleerd en er 
komt een uitgekiende installatie die het 
energieverbruik zo laag mogelijk houdt. 
En om een gezonde werkomgeving te 
creëren, is er veel aandacht voor het 
lichtniveau en de ventilatiemogelijkhe-
den.’

Oprechte aandacht
Henk Moen is onder de indruk van de 
houding van zijn opdrachtgever. ‘Het 
ging de directie van Van Vulpen niet 
alleen om een energieneutraal gebouw 
met een transparante uitstraling, zoals 
past bij het bedrijf. Ze wilden echt een 
heel goed gebouw neerzetten voor 
hun mensen. Bij Van Vulpen werken 
veel jonge mensen. Daarom moest het 
een stoer gebouw worden, waarin ook 
ruimte was voor ontspanning. Er is daar-
om voorzien in een fitnessruimte met 
douchegelegenheid en naast de kantine 
worden twee spelruimtes ingericht. Ik 
vind die oprechte aandacht erg mooi.’

Betrokken
De bouw is inmiddels gestart. Moen 
schuift nog steeds elke twee weken 
aan bij het voortgangsoverleg. Niet dat 
er veel verandert aan het plan, maar 
soms moet er iets bijgesteld worden. 
Ook controleert hij het tekenwerk van 
de onderaannemers en hij denkt mee in 
de keuze van kleuren of armaturen. Het 
stopt niet met een definitieve tekening; 
hij blijft betrokken tot het pand er staat.
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Transportleiding in Tilburg
                  vernieuwd met ‘relining’

Van Vulpen voerde dit jaar voor
het eerst een relining uit met een
diameter van 630mm. De nieuwe 
polyethyleen buis werd ingetrokken 
in een bestaande drinkwatertrans-
portleiding die broos geworden was. 
Opdrachtgever was Brabant Water. 

Relinen is het renoveren van een
bestaande buis, in dit geval door er een 
nieuwe buis in te trekken met een iets 
kleinere diameter. De voordelen van 
relinen zijn groot, maar de voorwaarde 
is wel dat het geen probleem is dat 
de binnendiameter van de buis kleiner 
wordt.
 
Het grootste voordeel is dat er weinig 
gegraven hoeft te worden en de omge-
ving dus minder belast wordt. Alleen op 
de stukken waar twee leidingdelen aan 
elkaar gekoppeld moesten worden, ging 
de grond open. Minder overlast dus, op 
minder locaties.

Broos geworden leiding
Het tracé van de
drinkwatertransportleiding loopt van
het waterproductiebedrijf aan de Gilzer-
baan via de Pompstationweg en de Bur-
gemeester Baron van Voorst tot Voorst-
weg naar de Dongenseweg. Over deze 
lengte van 5,5 kilometer was de oude - 
met glasvezel versterkte - polyester buis 
van 700mm te gevoelig voor storingen 
en op diverse plekken was de leiding 
al eens lek geraakt. Omdat het verklei-
nen van de diameter in dit geval geen 
probleem was, besloot Brabant Water 
er een PE630 leiding in te trekken. Door 
de geringe ruimte heeft Van Vulpen de 
uitwendige lasrillen van de nieuwe
leiding moeten verwijderen. Ook is om 
die reden gekozen voor een trekkop 
met een kleinere diameter dan de 
leiding zelf. 

Relining in twaalf keer 
In totaal is over het hele traject twaalf 
keer een relining uitgevoerd. De afstan-
den die werden overbrugd, varieerden 
van 40 tot 680 meter. Afstanden langer 
dan 100 meter zijn uitgevoerd met een 
HDD-machine.

Hoewel er dus niet geboord is, moest 
wel een intrede- en uittredepunt
uitgegraven worden. Op het intredepunt 
brachten de medewerkers van Van
Vulpen vervolgens de boorstangen in 
die de nieuwe leiding introkken. Deze 
werd - na intrekken - gekoppeld aan 
het al aangelegde stuk ervoor.

Planning
Van Vulpen startte de werkzaamhe-
den in juni 2018. Naar verwachting is 
het werk aan het einde van het jaar 
afgerond. Dan heeft Brabant Water een 
gloednieuwe leiding in een bestaande 
buis, zónder veel overlast voor de
omgeving. Vanwege de succesvolle
oplossing hebben Van Vulpen en
Brabant Water afgesproken om het 
relinen op meerdere trajecten toe te 
gaan passen.
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Uitdagende vervanging waterleiding in dijk Zwijndrecht
De drinkwaterleiding in de Lindtsedijk 
te Zwijndrecht was aan vervanging 
toe in verband met drukklachten van 
een naastgelegen hotel. De bestaande 
gietijzeren leiding was door aanslag 
dichtgegroeid en diende hierdoor
te worden vervangen door een
PE-leiding. Een leiding vervangen in 
een dijk is niet zonder risico’s.  Van 
Vulpen kreeg daarom de opdracht van 
Oasen Drinkwater om dit werk uit te 
voeren en met alle perceeleigenaren 
afspraken te maken rondom het
zakelijk recht. 

Het te vervangen tracé had een lengte 
van 500 meter. Een deel van het tracé
in de dijk bleek vervuilde grond te
bevatten. Daarom is hier een S.L.A.-buis
gebruikt. Dit is een polyethyleen-buis 

met een aluminium beschermlaag
waardoor een ondoordringbare
barrièrelaag tegen schadelijke stoffen 
ontstaat. Hierdoor wordt de kwaliteit 
van het drinkwater niet aangetast.  

Goede afspraken
Omdat in dit tracé niet gewerkt kon 
worden met boringen, was het op 
sommige punten niet te vermijden dat 
in privétuinen gegraven moest worden. 
Van Vulpen maakte tijdig afspraken 
met de bewoners om dit uit te voeren. 
Ook zijn de woningen overgezet op de 
nieuwe drinkwaterleiding en is goed 
afgestemd wanneer er tijdelijk geen 
water zou zijn.

Omgevingsmanagement
De werklocatie is logistiek slecht bereik-

baar. Ook de werkruimte die beneden-
dijks nauwelijks aanwezig was, maakte 
van deze opdracht een uitdaging. Van 
Vulpen is echter sterk in omgevingsma-
nagement. Goede afstemming, trans-
parantie over het uit te voeren werk 
en het halen van de planning zorgde 
voor zo min mogelijk overlast voor alle 
betrokkenen. Na vier maanden was het 
karwei succesvol afgerond.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, 
het ministerie van Verkeer en Milieu, 
het waterschap Brabantse Delta en de 
gemeente Moerdijk hebben in 2013 
besloten om de Roode Vaart Noord en 
de Roode Vaart Zuid in het centrum 
van Zevenbergen weer met elkaar te 
verbinden. De gedempte haven wordt 
uitgegraven en onder het bebouwde 
deel komt een duiker. Het besluit heeft 
gevolgen voor de kabels en leidingen 
die nu in en rond de gedempte haven 
liggen. Van Vulpen verlegt ze in
opdracht van Brabant Water en Enexis.

De haven is in de jaren zeventig ge-
dempt. Daarna zijn diverse kabels en 
leidingen aangelegd, van de ene naar 
de andere kant van de straat: de
Noordhaven en de Zuidhaven. Nu de 
Roode Vaart weer een aanvoerroute van 
zoet water wordt voor het westelijke 
deel van Brabant, moeten deze overste-
kende kabels en leidingen plaatsmaken.

Deels omleggen
Het doel was om zoveel mogelijk
oversteken te verwijderen door
omleggingen mogelijk te maken. Met 
de waterleiding is dit gelukt. Aan beide 
kanten van de haven is aansluiting 
gezocht op een ander, al bestaand 
leidingdeel. Aan één kant is de bestaan-
de PVC110 vervangen door een PVC160 
zodat deze leiding voldoende capaciteit 

heeft om de verwijderde oversteken op 
te vangen. De oude PVC200 leiding die 
in de weg lag voor het herstel van de 
haven, is inmiddels verwijderd. 

Oversteek verwerkt in bruggetjes
Een aantal kabels en leidingen kunnen 
echter niet worden verlegd, waaronder 
de gasleiding en diverse elektra kabels. 
Deze worden na de ontgraving van de 
haven opgenomen in de vier bruggen 
die de Zuidhaven en de Noordhaven 
met elkaar zullen blijven verbinden. Van 
Vulpen heeft ze, in afwachting van de 
graafwerkzaamheden aan de haven, 
al wel vernieuwd en aangebracht in 
mantelbuizen. Al het werk is uitgevoerd 
in open ontgraving.

Extra eisen aan materiaal
De kabels en leidingen die blijven
liggen, krijgen nog het nodige te
verduren tijdens de bouwwerkzaam-
heden. Ze moeten vooral bestand zijn 
tegen tijdelijke verplaatsingen. Daarom 
moeten ze niet alleen stevig zijn, maar 
ook flexibel. En langer dan de lengte 
van de oversteek; om ze tijdelijk opzij 
te kunnen leggen als de damwanden 
gedrukt worden, is meer lengte nodig. 
Verder is het aantal mofverbindingen 
beperkt om de flexibiliteit te vergroten. 

Carnaval
Het project met opdrachtgevers Enexis 
en Brabant Water kende overigens één 
bijzondere eis: hoe het werk er ook voor 
stond, voor de carnaval van 2018 moest 
alles dicht en opnieuw bestraat zijn. 
Van Vulpen heeft dit naar wens uitge-
voerd. Voor de zomer van 2018 waren 
alle voorbereidende werkzaamheden 
afgerond. Het wachten is nu op de grote 
graaf werkzaamheden om de nieuwe 
vaart te creëren.  Daarna zal Van Vulpen 
de kabels en leidingen op hun definitie-
ve plaats leggen.

Vanuit het Hollandsch Diep stroomt 
straks water via de Roode Vaart door
Zevenbergen naar de Mark om 
West-Brabant van zoet water te voor-
zien. Dat is belangrijk voor de natuur, 
landbouw en recreatie. Van Vulpen 
draagt hier met plezier aan bij. 

Herstel historische haven Zevenbergen

Impressie haven Zevenbergen

Impressie haven Zevenbergen
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In Amsterdam heeft Van Vulpen zich gecertificeerd voor 
de aanleg en het verwijderen van warmteleidingen. Het 
CKB-certificaat betreft leidingen tot een diameter van 
350mm uitwendig. Van Vulpen behaalde het certificaat 
tijdens een opdracht van NUON Warmte in Amsterdam.

Bijna tegelijkertijd zijn er een tweetal projecten uitgevoerd 
voor NUON: het aansluiten van een appartementencomplex 
en een scheepswerf op de primaire leiding van de stads-
verwarming. Tijdens het eerste project werd het certificaat 
verkregen. 

Bij beide projecten is een gestuurde boring uitgevoerd;
een boring met twee leidingen bij de aansluiting van het 
appartementencomplex en twee soloboringen bij de
aansluiting van de scheepswerf. Ook behoorde de aanleg van 
circa twintig meter leidingwerk aan weerszijden van de boring 
tot de opdracht, alsmede de aansluiting van beide locaties op 
de stadsverwarming. De boringen zijn vlekkeloos uitgevoerd. 

Twee warmteleidingen
Kenmerkend voor stadsverwarming is dat er altijd twee
buizen nodig zijn. Eén buis is bedoeld voor de aanvoer
van warmte (warm water van circa 100 graden) van de
warmtecentrale naar de aansluiting. De tweede buis voert
het afgekoelde water weer af naar de centrale. 

Sterk en goed geïsoleerd
Buismateriaal waar warm water doorheen gaat, is in het
primaire net van stadsverwarming over het algemeen
van staal. Van Vulpen koos hier voor de toepassing van
zogenoemde Staal-PUR-PE leidingen. Deze bestaan uit een 
stalen buis met een polyethyleen buitenmantel waarbij de 
tussenruimte gevuld is met PUR isolatieschuim. Door deze 
samenstelling is de leiding sterk, maar isoleert ook goed. Wat
vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde is voor de
werking van het systeem.   

Aangevoerd vanuit Duitsland
Voor het eerste project – het appartementencomplex – zijn in 
het boorgat twee flexibele buizen ingetrokken. Vanwege de 
specifieke aspecten is voor dit project gekozen voor de 

toepassing van Flexwell distributieleidingen. De Flexwell buis 
werd vanuit Duitsland aangevoerd op een haspel van vijf 
meter doorsnee. Op locatie is deze met een 120 ton telekraan 
rechtop gezet en in een speciale haspelwagen geplaatst. 
Daarna kon de intrekoperatie aanvangen. 

Aandacht voor mofverbindingen
Een juiste isolatiewaarde bepaalt de levensduur en efficiëntie 
van de leiding en daarmee de stadsverwarming. Daarom is 
extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de mofverbin-
ding (het aanhelen van het isolatiemateriaal op de plek van 
de lasverbinding). De aansluiting van het appartementencom-
plex is eind september 2018 naar volle tevredenheid van de 
opdrachtgever afgerond.   

Kattenrug van tien telekranen
Bij het tweede project - de scheepswerf - moest de
leidingstreng circa tien meter omhoog gehouden worden om 
de juiste invoerbocht te krijgen. Hiervoor zijn tien telekranen 
ingezet. Het laswerk en de aansluiting is door een onderaan-
nemer uitgevoerd; het projectmanagement lag bij de
afdeling Projecten van Van Vulpen. Dit tweede project binnen 
de opdracht was medio november gereed.

Gecertificeerd voor aanleg warmteleidingen
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In opdracht van Dura Vermeer is Van Vulpen in het tweede 
kwartaal van 2018 gestart met het aanbrengen van
mantelbuizen onder de A6. Deze zijn nodig om alle
elektrische voorzieningen, signaleringskabels en
glasvezelverbindingen te verleggen in verband met de 
verbreding van dit deel van de snelweg. Van Vulpen zal in 
totaal 150 boringen uitvoeren.  

Dura Vermeer maakt deel uit van de aannemerscombinatie 
Parkway6. Samen met de Belgische bouwgroep BESIX is het 
bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud van de A6 bij 
Almere. De verbreding van twee naar vier rijstroken is een 
opdracht van Rijkswaterstaat. Er komen acht nieuwe viaducten 
bij en vijf bestaande viaducten worden verbreed.  

150 boringen
Om ruimte te maken voor de nieuwe rijstroken, moeten
de elektriciteitsvoorzieningen, signaleringskabels en
glasvezelverbindingen die lantarenpalen, matrixborden en 
camera’s van stroom en/of data voorzien, worden verplaatst 
naar de middenberm of de andere kant van de snelweg. Van 
Vulpen tekende voor de vereiste 150 boringen. De boringen 
variëren in lengte van 20 tot 70 meter. De bundelbezetting 
varieerde van één buis HPDE Ø110 naar soms wel 10 buizen 
HDPE Ø110.  Als boormachine is de D20x22II Vermeer uit het 
wagenpark van Van Vulpen ingezet. 

Afstemming randvoorwaarde
De uitdaging in het werk zit volledig in de afstemming met 
andere partijen die aan de verbreding van de A6 werken. 
Tweewekelijkse lean-sessies zorgden ervoor dat iedereen wist 
wat de planning was. Het afzetten van een stuk snelweg kost 
in verhouding veel geld, en het streven was dit zoveel mo-
gelijk te beperken. Soms lukte dat door alternatieve locaties 
te zoeken, soms door de afzetting te benutten met meerdere 
partners tegelijk en soms door ’s nachts te werken. Tot nu toe 
zijn de boringen even vaak ’s nachts als overdag uitgevoerd. 

Van Vulpen levert bijdrage aan verbreding A6
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Onder de ogenschijnlijk breed opge-
zette groenstroken in de haven van 
Rotterdam liggen duizenden kilometers 
aan kabels en leidingen naast en onder 
elkaar om fabrieken en afnemers met 
elkaar te verbinden. Voor nieuwe
kabels en leidingen is nauwelijks ruim-
te. Vaak moet op een meter afstand 
van hoogspanningskabels of leidingen 
voor gevaarlijke stoffen worden
gewerkt. Hoewel dit geen dagelijkse 
kost is, doet Van Vulpen dit al jaren.  

Als je boven, onder of naast bestaande 
kabels en leidingen moet werken is een 
ongestoorde ligging daarvan een
absolute eis. Het is immers van het 
grootste belang dat de producten en 
stoffen die door de leidingen getrans-
porteerd worden, niet vrijkomen. 
Alleen uiterste precisie, een zorgvuldige 
planning en een minutieuze uitvoering 
zorgen ervoor dat iedereen ’s avonds 
weer veilig naar huis kan.  

Ongestoorde ligging
Van Vulpen en andere aannemers
werken in het Rotterdamse havengebied 
onder toezicht van het Leidingenbureau 
van de gemeente Rotterdam. In het 
Havengebied wordt dit toezicht gehou-
den door Alex Claessens en zijn collega’s 
Dick Dobber en Jurgen Vos. Zij houden 
toezicht op alle werkzaamheden die 
in en nabij de kabel- en leidingstroken 
plaatsvinden. Alex Claessens is duidelijk: 
‘Het allerbelangrijkste is de veilige en 
ongestoorde ligging van de bestaande 
kabels en leidingen. Want dat bevordert 
de veiligheid en die komt altijd op de 
eerste plaats.’

Stakeholderbijeenkomst 
Om te mogen starten met de
werkzaamheden moet – voorafgaand 
aan een project, waarbij gegraven moet 
worden in de kabel- en leidingstrook – 
altijd een kick-off met alle stakeholders 
worden georganiseerd. Hiertoe behoren 
alle betrokken kabel- en leidingeige-
naren. Tijdens de bijeenkomst neemt 
het projectteam van Van Vulpen met de 
aanwezigen de te volgen werkmethode 
door. Als een van hen het idee heeft dat 
er schade kan ontstaan aan zijn
of haar leiding, kunnen er nog 

aanpassingen gedaan worden. Zo 
worden alle werkzaamheden in goede 
banen geleid en hebben de eigenaren 
vertrouwen in een veilig proces. Ook 
gaandeweg het proces worden de
leidingeigenaren nog regelmatig
uitgenodigd om de voortgang te
bespreken.

Voorzichtig
Voorzichtig te werk gaan is geboden in 
een volle leidingstrook. Met behulp van 
de KLIC, de kabel –en leidingtekeningen 
van de gemeente Rotterdam en het 
graven van proefsleuven wordt vooraf 
exact vastgesteld waar de kabels en 
leidingen liggen. Tot op een halve
meter van elke kabel en leiding mag 
machinaal gegraven worden. Daarna 
wordt verder gegraven met de hand
of wordt een grondzuigwagen
ingezet. Meestal is het een combinatie 
van beide.

Bij de passage van bestaande kabels en 
leidingen worden deze opgehangen met 
hijsbanden om deze op hun oorspronke-
lijke plek te houden. Van Vulpen inspec-
teert de vrijgekomen leidingen altijd 
op eventuele schade en beschermt ze 
vervolgens met hout. Nadat de nieuwe 
kabels en leidingen zijn aangebracht, 
wordt de grond weer aangevuld. Maar 
niet nadat de omhulsels zijn verwijderd 
en de leidingen opnieuw geïnspecteerd 
zijn. Veiligheid voor alles.

Schoon = veilig
Veiligheid bereik je niet alleen door
een ongestoorde ligging van de kabels 
en leidingen te garanderen. De zeer
ervaren Alex Claessens let bij een
aannemer op meer zaken. ‘Het is heel 
belangrijk dat je je werkplek goed in-
richt. Een schone en opgeruimde werk-
plek maakt de situatie overzichtelijk en 
daarmee veiliger. Er mogen ook geen 
auto’s geparkeerd worden in de omge-
ving van de kabel- en leidingstroken. En 
natuurlijk levert iedereen aan het einde 
van het project het werkterrein weer 
schoon en netjes op.’ Van Vulpen werkt 
graag samen met Claessens en zijn 
collega’s. Ze hebben verstand van zaken, 
sparren graag en hebben zicht op alles 
wat zich rond de werklocatie afspeelt. 

Fabrieksalarm 
Alex Claessens: ‘Dat zicht is belangrijk, 
want wat zich buiten jouw werkloca-
tie afspeelt, kan veel impact hebben. 
Je staat hier tussen de fabrieken. Niet 
iedereen realiseert zich dat een alarm 
op een van die fabrieken van invloed 
kan zijn op de werkzaamheden in de 
leidingstrook. Je moet je als aannemer 
dus van veel zaken tegelijkertijd bewust 
zijn. Wij helpen daarbij.’     

Het Rotterdamse havengebied is een 
uitdagend werkgebied. Van Vulpen 
heeft hier de afgelopen jaren veel
ervaring opgedaan en hoopt dit nog 
lang te mogen voortzetten.

De uitdagingen van werken
         in een drukke kabel- en leidingenstrook
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De oude gas- en waterleidingen in de wijk Schiekamp in 
Spijkenisse moeten vervangen worden door nieuwe
leidingen. In opdracht van netbeheerder Stedin en
waterbedrijf Evides draagt Van Vulpen zorg voor de
uitvoering. Het project is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 is 
inmiddels gereed. Fase 2 naar verwachting in maart 2019.  

Begin juli 2018 startte Van Vulpen in de wijk Schiekamp met 
de opbouw van de werklocatie. Een week later werden de 
containers en het materiaal geleverd en konden de werk-
zaamheden starten. Straat voor straat is aangepakt. Eerst de 
waterleiding, die vrijwel overal onder de stoep lag. Daarna de 
gasleiding, die onder de klinkers van het wegdek lag. Alles in 
open ontgraving.  

Waterleiding
Allereerst is een noodwaterleiding aangelegd in opdracht van 
Evides. Hierop zijn alle aangrenzende huizen aangesloten. 
Daarna kon de oude, asbestcementen leiding gerooid worden. 
Ervoor in de plaats kwam een nieuwe PVC-leiding in diver-
se diameters: 160, 110, 63 en 50 mm. Begin november lag 
de nieuwe hoofdleiding in de grond. Evides keurde hem na 
bemonstering goed en in december zijn alle huisaansluitingen 
opnieuw aangesloten. 

      Gasleiding
Direct daarna werd opnieuw aan het begin van de straat 

gestart met de gasleiding. Hiervoor is telkens een 
stuk van ongeveer 50 meter straat openge-

broken. Met behulp van gasblazen werd de 
gastoevoer dan tijdelijk onderbroken en 

werd de oude gietijzeren leiding, die 
waarschijnlijk nog dateert van het 

moment van aanleg van

de wijk, gerooid. Omdat de oude leiding te ondiep lag volgens 
de huidige eisen, is de grond vervolgens dieper uitgegraven 
voor het aanbrengen van de nieuwe PVC-leiding. Vervolgens 
zijn de huisaansluitingen vernieuwd. Na een laatste druktest 
konden de blazen verwijderd worden en hadden de bewoners 
weer de beschikking over gas.

Gaskraan dicht
In verband met de veiligheid was het noodzakelijk dat alle 
bewoners op het aangegeven tijdstip hun gaskraan hadden 
dichtgedraaid. Zij kregen hiertoe een oproep van het team 
van Van Vulpen in de brievenbus. Als de bewoners het kaartje 
achter het raam hadden gezet, werd gecontroleerd of de 
gasleiding was afgesloten. Stond er geen kaartje, dan riep Van 
Vulpen de hulp in van de afdeling Storing & Onderzoek van 
Stedin. De bewuste woning werd op dat moment niet
aangesloten op de nieuwe gasleiding. 

Communicatie
Niet alleen de communicatie met omwonenden was van 
belang voor de voortgang van het project. Vanwege de
omvangrijke operatie, met twee sleuven per straat, is ook een 
goede afstemming met de opdrachtgevers van belang. Elke 
dinsdag om 13.00 uur bespraken zij met elkaar de voortgang 
en eventuele knelpunten. Dit kwam de kwaliteit van het werk 
zeker ten goede.  

Planning
Fase 2 van het project start begin januari. Hierin zullen de 
werkzaamheden in dezelfde volgorde worden uitgevoerd.
Het werk is naar verwachting in maart of april 2019 gereed.  

Wijk in Spijkenisse krijgt nieuwe gas- en waterleidingen
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