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We hebben mooie stappen gemaakt maar HET MOET VEILIGER

Column

In onze branche werken we doorlopend aan - of in de directe nabijheid van - in bedrijf zijnde kabels
en leidingen. Dit brengt grote risico’s met zich mee. Gaat er iets mis, dan zijn de gevolgen al snel
ernstig. Wij zijn zeker niet de enige branche waarin de risico’s aanwezig zijn en de gevolgen groot.
Kijk maar naar de zorg en de auto- en de vliegtuigindustrie. Er is één verschil: in de genoemde
branches staat veiligheid in de gehele keten centraal. Dit is zeker nog niet het geval in de kabel- en
leidingbranche.

We willen veiliger. We willen dat onze mensen veilig
thuiskomen na een dag hard werken. En daarom moeten
we met elkaar de veiligheid in de kabel- en leidingwereld
vergroten. We zullen meer proactief moeten werken. In taken
en verantwoordelijkheden een primaire rol toekennen aan
veiligheid. En onszelf en onze ketenpartners voorbereiden op
ongewenste gebeurtenissen. Boven alles: hoe voorkom je ze.
Maar ook: wat doe je als er iets gebeurt.
We willen veiliger. Die intentie is er al lang. Ook bij onze
ketenpartners. Maar eenmaal in de buitenwereld zien we dat
de plek die veiligheid inneemt in onze werkzaamheden helaas
toch beïnvloed worden door andere belangen. Leiderschap
en het centraal plaatsen van veiligheid in onze waarden zal
de veiligheid in onze branche doen toenemen. Het proactief
melden van werkzaamheden die veiliger kunnen, is hierbij erg
belangrijk.
We hebben de huidige lijn van proactief melden dan ook
voortgezet in 2019. In het eerste kwartaal leidde dit tot 71
veiligheidsmeldingen. We zien die meldingen als de motor om
continue verbeteringen in veiligheid door te voeren. Meer en
beter proactief melden is de enige manier om de hele branche
veiliger te maken. Dit betekent trouwens ook dat we meer

open moeten staan voor meldingen van derden. Ook dit zijn
mogelijke verbeterpunten.
We willen veiliger. En ik durf te zeggen: we hebben ons de
afgelopen jaren stevig ontwikkeld op dit vlak. Maar ondanks
dat, moeten we het lef hebben om de werkelijkheid onder
ogen te zien en te erkennen dat we echt nog stappen te zetten
hebben. Zeker als je fijn samenwerkt met een partner, is het
lastig om een ongewenste gebeurtenis te melden. En toch
moet het. Toch moeten we het lef hebben. Omwille van onze
veiligheid. Doe het! En laat ons je steunen!
Het moet namelijk veiliger. Jullie, onze medewerkers, zijn ons
belangrijkste kapitaal. Onze mindset moet zijn: we komen elke
dag weer veilig thuis. Omdat we veilig werken. Omdat we
onveiligheid aankaarten. Bij onze partners, maar ook intern, bij
onszelf. En we steunen elkaar als dit even lastig is.
Je mond houden is soms fijn voor de korte termijn. Geen kritiek,
geen commentaar, geen vertraging, geen gedoe. Maar een
onveiligheid melden levert iets op voor de lange termijn. Een
sterk en gezond bedrijf waar het veilig werken is. Zo’n bedrijf
wil Van Vulpen boven alles zijn.

Elektrische boorstelling voor Van Vulpen
Als één van de eerste Nederlandse booraannemers koos
Van Vulpen voor een elektrische boorstelling. Het betreft
een 300 ton elektrische machine van Prime Drilling die
kortstondig een maximale trekkracht van 400 ton kan
leveren.
Van Vulpen maakte de keuze voor de aanschaf van deze grote
machine omdat in de markt steeds meer behoefte is voor
het realiseren van langere boringen. Dat het een elektrische
boorstelling is geworden, is inherent aan de marktontwikkeling. Op korte termijn is het echter nog niet mogelijk om deze
boormachine op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Daarmee
zijn de directe voordelen dan ook niet meteen voor iedereen
duidelijk.
Korte termijn voordelen
Toch ziet Van Vulpen al voor de korte termijn de nodige
voordelen. Het brandstofverbruik daalt en ook de CO2-uitstoot.
Dit komt doordat met meerdere kleine aggregaten
opgeschakeld kan worden, afhankelijk van de boorfase waarin
gewerkt wordt. Deze kleinere aggregaten zijn qua brandstofverbruik al sterk doorontwikkeld. Niet alleen verbruiken

zij minder brandstof, ook is de kwaliteitsslag voor werk- en
leefomgeving enorm door het lagere geluidsniveau.
Lange termijn voordelen
Kijkend naar de lange termijn, ziet Van Vulpen de ontwikkelingen van motoren in een stroomversnelling zitten. Wellicht
volgt daarin zelfs een overstap naar waterstof. Dan is het
aanpassen van een complete boorstelling niet zomaar
gerealiseerd. Wel kunnen aanpassingen eenvoudiger
worden doorgevoerd op externe stroombronnen als
aggregaten, waardoor het brandstof verbruik tot wel 75%
gereduceerd kan worden. Van Vulpen verwacht op de langere
termijn bovendien een afname van de onderhoudskosten
doordat veel minder gebruik wordt gemaakt van hydrauliek.
Klaar voor de toekomst!
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Aanleg twee nieuwe

hoogspanningsroutes in Utrecht

In opdracht van netbeheerder Stedin
realiseert de afdeling Projecten van
Van Vulpen twee nieuwe 50 kV
verbindingen over twee deeltracés
die dwars door Utrecht lopen. Het
eerste deeltracé loopt van station
Utrecht Merwedekanaal naar Utrecht
Overvecht. Het tweede deeltracé
loopt van bedrijventerrein Lage
Weide naar de wijk Zuid. De twee
verbindingen over het eerste
deeltracé zijn inmiddels in gebruik
genomen.
Dit eerste tracé is al in het najaar van
2018 aangelegd. De totale lengte
bedroeg 3,2 km. Hierin zaten acht
gestuurde boringen met een totale
lengte van 2,2 km. De aanleg van het
tweede tracé is onlangs gestart. Deze
route is circa 3,5 km lang en omvat acht
boringen met een totale lengte van
3,1 km. Beide 50kV verbindingen
bestaan uit twee bundels met elk
zes aders.

Omgevingsmanagement
Het werken in een stad vraagt om
bijzondere aandacht voor omgeving en
groen. Van Vulpen besteedt
daarom altijd veel aandacht aan
omgevingsmanagement. Er is intensief
contact met bewoners, bedrijven en
vertegenwoordigers van de gemeente.
Dit draagt bij aan een soepel verloop
van het project. Het projectteam van
Van Vulpen heeft daarom een
werkruimte ingericht nabij de
projectlocatie in Utrecht. Als de
situatie daarom vraagt, kan er snel
iemand aanwezig zijn.
Eind 2019 klaar
Het project verloopt tot nu toe volgens
planning. Het tweede tracé van Lage
Weide naar Zuid wordt nog voor de
bouwvak 2019 in gebruik genomen.
Het rooien van de laatste oliedrukkabels
moet eind 2019 gereed zijn.

Zorgvuldig rooien van oliedrukkabels
De nieuwe verbindingen komen in de
plaats van oude oliedrukkabels. Onderdeel van de opdracht is het verwijderen
van deze oude, vervuilde kabels. Dit is
een secuur werk, niet alleen vanwege
omgevingsaspecten, maar vooral omdat
veel aandacht moet worden geschonken
aan het voorkomen van olielekkage
naar de bodem.
De oliedrukkabels worden daarom eerst
over de volledige lengte leeggeblazen
waarna ze op verschillende locaties
worden geselecteerd en geknipt.
Vervolgens worden de ontstane
onderdelen opnieuw doorgeblazen,
opgegraven, verder opgeknipt en
afgevoerd. Alle uiteinden worden na het
knippen afgedicht met krimpdoppen of
loodkappen.
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Het nieuwe kantoorpand
De nieuwbouw vordert gestaag. De
vormen van het nieuwe kantoorpand
zijn duidelijk herkenbaar en vragen
aan de buitenkant slechts nog wat
laatste afwerking. Op foto (1) is
te zien dat de eerste metalen gevelpanelen al zijn bevestigd. Ze geven
het pand een stoer karakter. Een
mooie combinatie met het transparante van het vele glas.
‘Stoer en transparant; dat staat echt
voor Van Vulpen’, zegt Erik Rebergen.
‘Daar hebben we dus bewust voor
gekozen. Daarnaast moest het
gebouw duurzaam worden en een
fijne plek voor onze medewerkers.’
Binnenin het pand zijn ook al steeds
meer ruimtes te herkennen. Foto (2)
laat de toekomstige kantine zien.
Achterin komen twee speelkamers. Erik:
‘Hier hangt straks een dartbord aan de
muur en je kunt er tafeltennissen en
tafelvoetballen. Er komt ook nog een

fitnessruimte in het pand. De kantine
biedt voldoende ruimte voor grote
overleggen, maar ook bijvoorbeeld het
jaarlijkse sinterklaasfeest. Onze mensen
werken keihard; op rustmomenten moeten ze zich prettig kunnen ontspannen,
of zich juist inspannen, met een partijtje
tafelvoetbal met collega’s. Dat is goed
voor de onderlinge band.’

en licht. Zonder dat het een kantoortuin
wordt. Gewoon, eigen kantoorruimtes.
Maar wel contact. Zichtbaarheid. Het
wordt een fijne plek.’

1

Op foto (3) staan we op de tweede
etage, in het centrale deel. Boven ons
is het dak van het atrium, dat lekker
veel licht doorlaat in het hele pand. En
kijk je recht naar beneden, dan kijk je
op de centrale ontvangsthal waar ook
de receptie gesitueerd gaat worden. Als
je met de trap of lift vanuit de garage
het kantoorpand in loopt, kom je ook in
deze hal uit. Erik: ‘Het is een compact
gebouw. En toch is het indrukwekkend.
Dat komt door de materialen die we
gebruikt hebben, maar vooral door het
open karakter. Al het glas, dat ook binnenin gebruikt wordt, houdt het open

2
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Aanleg koelwaterleiding voor datacentrum Eemshaven
Van Vulpen voerde tussen eind februari en eind maart
2019 twee horizontaal gestuurde boringen uit in het
Eemshavengebied. De boringen zijn onderdeel van de
aanleg van een nieuwe koelwaterleiding waarop het
datacentrum van Google in de Eemshaven warmte zal
afvoeren. Van Vulpen voerde de boringen uit in
onderaannemerschap van Alsema B.V. die de rest van
het tracé voor rekening nam.
Het tracé van de nieuwe koelwaterleiding liep van de locatie
van het datacentrum van Google naar de Veenkoloniale
Afvalwaterleiding (VKA) van Waterschap Hunze en Aa’s aan
de Oostpolderdijk te Bierum. Het grootste deel van de HDPE
warmwaterleiding is door Alsema B.V. aangelegd in open
ontgraving. Van Vulpen nam de twee horizontaal gestuurde
boringen van 180 en 1550 meter voor haar rekening. Hierbij
is onder andere een primaire waterweg gekruist.
Meet in the middle
Voor de medium voerende buis die bij de boringen werd
ingetrokken, is gekozen voor een PE 100 SDR 11 RC SLM,
met een diameter van 500mm. Van Vulpen maakte bij de
langste boring gebruik van de methode ‘meet in the middle’.
Een 250 ton en 80 ton boorstelling – beide in eigendom van
Van Vulpen – boorden met behulp van een gyroscoop en
ondergrondse radartool naar elkaar toe. Op het moment van
treffen, trekt één van de boorkoppen zich terug en volgt de
andere het geboorde gat. Dat is hierna geruimd, waarop de
buis is ingetrokken.
Testen leiding
De korte boring is eind februari probleemloos uitgevoerd
onder toezicht van de Gasunie NV waarbij drie bestaande
hoge druk gasleidingen werden gekruist. Na het uitvoeren
van de lange boring zijn de onvermijdelijke buisverbindingen
in opdracht van Waterbedrijf Groningen onderworpen aan
een finale leidingtest. Nadat deze test had uitgewezen dat de
nieuwe koelwaterleiding voldeed aan alle eisen, zijn beide
boringen op 20 maart 2019 opgeleverd.
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Reconstructie Waalhaven Zuid
Na de succesvolle samenwerking met civiele aannemer
Gebr. Van Kessel bij de reconstructie van de N209 te
Bleiswijk in opdracht van de provincie Zuid-Holland, sloeg
Van Vulpen eind 2018 opnieuw de handen ineen met deze
aannemer. Dit keer rond de herinrichting van de openbare
ruimte van bedrijventerrein Waalhaven Zuid, in opdracht
van het Havenbedrijf Rotterdam.
Het Waalhavengebied speelt al ruim 100 jaar een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven
en is nog altijd van grote economische waarde. Sinds enkele
jaren werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan een nieuw
vitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Waalhaven Zuid.
Het oude, versnipperde en verouderde vastgoed wordt
gekocht met het doel om herontwikkeling mogelijk te maken.
Hierbij wordt de openbare ruimte compleet vernieuwd en
ingericht.

PROJECT OMVANG
• ±7 km vervanging gas en waterleidingen
• ±11 km vervanging elektra kabels
• ±100 st. bedrijfsaansluitingen gas vervangen
• 150 st. lichtmasten vernieuwd

Werkverdeling
Het project is opgedeeld in verschillende werkgebieden.
Gebr. Van Kessel is verantwoordelijk voor de herinrichting van
de infrastructuur (verhardingen) en het vervangen
en/of herstellen van de riolering. Van Vulpen zal het
vernieuwen van de openbare verlichting op zich nemen,
evenals het vervangen van de kabels en leidingen voor
lagedruk gas, midden- en laagspanning en drinkwater.
Naast initiatiefnemer Havenbedrijf Rotterdam, zijn ook
netbeheerder Stedin, waterbedrijf Evides en de
gemeente Rotterdam als opdrachtgevers betrokken.
Uitdagingen
Doorgang van de bedrijvigheid in dit economisch belangrijke
deel van het Waalhavengebied is van groot belang.
Daarom ligt de uitdaging voor de aannemerscombinatie
vooral op efficiënt omgevingsmanagement; een permanente
bereikbaarheid van bedrijven en zo min mogelijk hinder.
Team Waalhaven Zuid
Andere uitdagingen zijn verschillende vormen van
bodemverontreiniging en de mogelijke aanwezigheid van
niet gesprongen explosieven afkomstig uit de Tweede
Wereldoorlog. Deze uitdagingen worden aangepakt conform
een plan van aanpak dat beschrijft hoe Gebr. Van Kessel en
Van Vulpen onder de naam Team Waalhaven Zuid de
werkzaamheden samen zullen uitvoeren.
Planning
De werkzaamheden zijn gestart in oktober 2018 en zullen
naar verwachting in september 2021 zijn afgerond.
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Veertien landfalls voor windmolenpark IJsselmeer
In het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk,
wordt Windpark Fryslân gebouwd. Het zal bestaan
uit 89 windturbines en gaat behoren tot de grootste
windprojecten in Nederland. De ontwikkeling van het
park is uitbesteed aan Ventolines. Voor de realisatie
tekende het consortium Van Oord en Siemens Gamesa.
Als subcontractor voor van Oord, legt Van Vulpen de
veertien landfalls aan die nodig zijn om de
kabelverbinding van de windmolens aan land te krijgen.
De verwachting is dat het windpark in 2021 jaarlijks 340.000
huishoudens van duurzame elektriciteit voorziet. De bouw
is medio maart 2019 officieel van start gegaan. De
eerste werkzaamheden betroffen de aanleg van
mantelbuizen voor stroomkabels die de windturbines
met het onderstation op Breezanddijk verbinden. Van
Vulpen voerde dit uit als subcontractor van Van Oord.
In dit werk kwamen voor Van Vulpen twee specialismen samen: boren en waterwerk. De afdeling
Engineering nam het ontwerp voor haar rekening.
Nauwkeurig boren
Het projectteam voerde volgens planning
veertien horizontaal gestuurde boringen uit.
Het hield zich hierbij aan een zeer streng
veiligheidsregime. Aan land, bij Breezanddijk
(Afsluitdijk) stond de boorstelling opgesteld. De veertien uittredepunten lagen in
waaiervorm voor de dijk, op ongeveer 4
meter diepte. In overleg met de klant is
bepaald dat de lengte van de boringen
tussen de circa 245 en 260 m1 ligt. Om
op exact de juiste plek uit te komen, is
een gyro-meetsysteem bevestigd aan de
boorkop.

Kraanschip
Naast het uittredepunt lag kraanschip Noord, van aannemer
De Klerk klaar. Daar werd de gyro onderschept op het
moment dat deze uit de bodem omhoog kwam. De op het
water uitgelegde HDPE 315 mantelbuis werd hierna aan de
boorstreng bevestigd en ingetrokken. Van Vulpen had deze
buis al eerder samengesteld en de lasnaden ervan grondig
getest. Eenmaal aan de wal zijn de mantelbuizen afgedicht
tot zij in gebruik genomen worden.
Niet alleen het samengaan van de specialismen boren en
waterwerk maakten dit werk bijzonder. Ook de locatie, de
vele spelers en de emoties rond de komst van het park
maakten dat zorgvuldig omgevingsmanagement van groot
belang was. Uiteindelijk kwam alles samen dankzij sterk
teamwerk.
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Drinkwaterleiding wijkt voor snelweg Rotterdam
In het voorjaar van 2019 start Rijkswaterstaat met de
aanleg van de nieuwe snelweg A16 tussen het knooppunt
Terbregge en het knooppunt A13 / N209. Hiervoor moet
een bestaande stalen drinkwatertransportleiding DN600,
in bezit van waterbedrijf Evides, wijken. Na gunning startte Van Vulpen vrijwel direct op 1 oktober 2018 met het
werk. In december 2018 werd de leiding aangesloten op
het bestaande net.
In haar zoektocht naar geschikte hoofdaannemers schreef
opdrachtgever Evides een aanbesteding uit op basis van
EMVI-criteria. Bij een dergelijke aanbesteding geeft niet
zozeer de laagste prijs doorslag, maar de geboden kwaliteit.

Evides gaf vooraf aan vooral te letten op drie criteria:
• Planning en fasering;
• Uitvoeringsmethodiek & -organisatie;
• Risicobeheersing.
Op basis van de offerte gunde Evides de aanleg van de nieuwe transportleiding aan Van Vulpen.
Opdracht
Opdracht voor Van Vulpen was het boren van de nieuwe
leiding, het intrekken en aanleggen ervan, het testen en
bacteriologisch betrouwbaar maken van de nieuwe leiding en
vervolgens het uitvoeren van de aansluiting op het bestaande
waterleidingnet. Hierna moest de oude leiding gerooid worden en de werkterreinen worden opgeruimd.
Horizontaal gestuurde boring
De boring betrof een horizontaal gestuurde boring met een
lengte van 650 meter. Deze moest worden uitgevoerd in
klei-/veengrond. Van Vulpen maakte gebruik van een 80
ton boorstelling om de stalen drinkwaterleiding DN600 in
te trekken. De boring kruiste op diepte de huidige N209,
de Doenkade, de nieuwe A16, een nieuwe fly-over en een
geluidsscherm.
Volkstuinen bereikbaar
Aansluitend op de horizontaal gestuurde boring is ca. 500
meter in open ontgraving aangelegd, inclusief een aantal
zinkers. Dit deel kruiste een volkstuinencomplex. De eigenaren hiervan moesten zoveel mogelijk ontzien worden. Met
goed omgevingsmanagement, waaronder regelmatig overleg
met de betrokken partijen, wist Van Vulpen de overlast te
beperken en de toegang tot het complex open te houden voor
tuineigenaren en hulpdiensten. De zeer geringe draagkracht
van het tracé resulteerde in een extra complexiteit in combinatie met bereikbaarheid en omgeving.
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Boren in hartje Amsterdam
De stad Amsterdam streeft ernaar om in 2050 niet meer
afhankelijk te zijn van gas. Voor Nuon Warmte betekent
dit dat er meer flexibiliteit en capaciteit moet komen in
de stadswarmteleidingen. Daarom komt er een nieuwe
hulpwarmtecentrale en worden bestaande netten gekoppeld. De gestuurde boringen die daarvoor nodig zijn,
worden uitgevoerd door Van Vulpen. Opdrachtgever/
hoofdaannemer is Denys.
De uitdaging zit hem vooral in opereren in het centrum van
een wereldstad. De drie grootste horizontaal gestuurde boringen, met een lengte van 1080 meter, starten in sportpark
Riekerhaven. Ze liggen parallel aan elkaar en komen boven
op het terrein van het Olympisch stadion, langs de waterkant
van het Zuider Amstelkanaal. Vanaf daar worden vervolgens
leidingen ingetrokken. Het gaat om twee warmteleidingen
staal-in-staal en een stalen gasleiding.
Uitleggen over water
Om deze stalen leidingen in te kunnen trekken, moet de
volledige lengte van 1080 meter uitgelegd worden aan de
uittredekant. Omdat een stadscentrum hiervoor geen ruimte
biedt, is gekozen voor het water van het Zuider Amstel kanaal. Hierin zullen palen worden geslagen, waaraan de leiding
kan worden vastgemaakt tijdens het uitleggen. Eis van de
gemeente Amsterdam is om minimaal negen meter breedte
beschikbaar te laten voor verkeer over water. Ook zal een
tijdelijke brug worden aangelegd door aannemer Denys, waar
de buizen te water worden gelaten.
Medio mei zal de brugconstructie worden aangelegd. In de
tweede helft van 2019 zullen de palen worden geslagen in
het kanaal, en start het tijdrovende samenstelproces van de
stalen leidingen.

Boren vanaf het Olympisch stadion
Twee andere boringen starten vlakbij
het uittredepunt op het terrein van het
Olympisch stadion. Het gaat om twee
staal-PUR-PE-buizen; stalen buizen met
PUR-isolatie en een PE-buitenmantel. Deze
isolerende warmteleidingen worden in opdracht van
NUON Warmte/Vattenfall aangelegd tussen de
Stadionkade en het water van het Zuider Amstel kanaal.
Drukke rotonde vermijden
Ten slotte zal Van Vulpen nog drie boringen realiseren
langs de Overschiestraat. Intredepunt zal zijn bij de Henk
Sneevlietweg; het uittredepunt is langs dezelfde weg. De rest
van het tracé wordt aangelegd in open ontgraving. De rotonde
halverwege dit tracé bevatte ondergronds al zoveel kabels en
leidingen dat gekozen is voor een gestuurde boring. De drie
boringen liggen naast elkaar. Het gaat om twee warmteleidingen en een telecomkabel.
Planning
Het is een zeer arbeidsintensief traject door de verschillende
locaties, het werken in een stadscentrum en het boven water
koppelen van stalen leidingdelen. Van Vulpen hoopt haar
aandeel in de werkzaamheden voor de kerst van 2019 te
hebben uitgevoerd.
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Kanis verzakt; Van Vulpen verlegt leidingen
Kanis, een kerkdorp in de gemeente Woerden, verzakt.
De huizen staan stevig op palen, maar er ontstaan kuilen
en scheuren in de weg, er komt water op straat, funderingen liggen bloot en leidingen staan strak. De gemeente
Woerden gaf de Bunnik Groep daarom opdracht om een
betonconstructie aan te leggen. Hiervoor moeten alle
bestaande kabels en leidingen worden vervangen.
Van Vulpen zal hiervoor eerst een tijdelijk en daarna een
definitief net aanleggen.
Het idee is dat de doorgaande wegen in het buurtschap
compleet vernieuwd worden. Er gaan betonnen palen de
grond in, waarop een betonplaat komt te liggen. Op deze
betonplaat worden de definitieve netten geplaatst. Hierna
wordt de weg opnieuw aangelegd. In de strook tussen de
voorzijde van de woningen en de betonconstructie komt
EPS (tempex) te liggen. Dit voorkomt verzakking.
Verplaatsen en vernieuwen
De leidingen met alle voorzieningen liggen nu langs de weg
en moeten dus worden verplaatst. Van Vulpen doet dit op
verschillende manieren. De tijdelijke kabels en leidingen
voor gas, elektra en water worden nieuw aangelegd in de
voortuinen van de huizen. De bestaande leidingen worden
hierna gerooid. Na aanleg van de betonconstructie worden de
kabels en leidingen voor gas en elektra nogmaals vernieuwd
en verplaatst. Dit keer van de voortuinen naar het trottoir van
de nieuwe weg. De waterleidingen worden versleept naar de
nieuwe locatie.
Voor het aanleggen van de middenspanningskabels waren
overigens vier gestuurde boringen nodig in het gebied. Deze
zijn al in augustus 2018 door Van Vulpen uitgevoerd. Na aanleg zijn de kabels aangesloten in de bestaande traforuimten.
Zorgdragen voor bereikbaarheid
Een buurtschap heeft meestal een begin en een eind en
nauwelijks zijwegen. Maar als de weg eruit gaat, moeten
bewoners hun huizen nog wel kunnen bereiken en ook
hulpdiensten moeten erdoor kunnen. Daarom zijn er
noodwegen en tijdelijke wegen aangelegd en is er een
tijdelijke brug aangelegd voor hulpdiensten.
Gefaseerde aanpak
De wijk is in drieën opgedeeld, zodat de impact in ieder
geval overzichtelijk blijft. Het eerste deel van de wijk heeft
inmiddels de definitieve fase bereikt. Het tweede deel is
momenteel in voorbereiding om de kabels en leidingen te
verleggen en de betonconstructie aan te leggen. Afstemming
met alle betrokkenen is bij dit werk dus cruciaal. Daarom
investeren zowel de gemeente Woerden, als de Bunnik Groep
en Van Vulpen veel in communicatie met de buurt.
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Baggeren in de Botlek
De Nieuwe Waterweg wordt uitgebaggerd en datzelfde
geldt voor havens die daaraan liggen. Zo wordt Rotterdam
bereikbaar voor grotere schepen. Maar voor er gebaggerd
kon worden, moesten eerst de waterleiding en middenspanningskabels met bijbehorende zinkers verwijderd
worden uit de centrale geul en de 3e Petroleumhaven.
Van Vulpen kreeg opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam om deze kabels en leidingen te vernieuwen.
In november 2018 heeft Van Vulpen de boring onder de 3e
Petroleumhaven uitgevoerd. Hier moest een waterleiding en
10 en 25 kV middenspanningskabels vervangen worden.
3e Petroleumhaven
De horizontaal gestuurde boring had een lengte van 670 meter en is uitgevoerd met behulp van een 100 ton boorstelling.
Intredepunt lag op het bedrijfsterrein van Koole tankopslag
en het uittredepunt op het terrein van op- en overslagbedrijf VOPAK. De boring is in de nacht van vrijdag op zaterdag
uitgevoerd om de bedrijvigheid in de haven zo min mogelijk
te verstoren. Hiervoor is de belangrijkste toevoerroute van
VOPAK aan de Welplaatweg tijdelijk afgesloten.
Gyro en gps-tracker
Omdat nauwkeurigheid geboden was, is voor de plaatsbepaling een gyro-meetsysteem gebruikt. Nabij het uittredepunt
werd een gps-tracker ingezet. Het boorproces verliep soepel.
Hierna zijn in één grote bundel de waterleiding DN300 staal
alsmede drie HDPE 200 en vier HDPE 110 buizen voor de
middenspanningskabels ingetrokken. Boskalis zal later de
oude leidingen rooien.

Centrale geul
Ook in de centrale geul lagen gezinkerde waterleidingen op
de bodem. Deze moesten vervangen worden om baggeren
mogelijk te maken. Voor de aanleg van de nieuwe
waterleiding, heeft Van Vulpen half mei 2019 een
HDD-boring uitgevoerd van 660 meter lengte. Deze zal lopen
van het bedrijfsterrein van Cargill BV aan de Welplaatweg naar
het terrein van Service Terminal Rotterdam. Ook hier is de
bedrijvigheid zo goed mogelijk ontzien. Na de boring is een
waterleiding DN 500 staal ingetrokken. Naar schatting zal dit
eind juli 2019 afgerond zijn.
Sleuf van vier meter diep
Om de waterleiding aan te kunnen sluiten op het bestaande
net, zal Van Vulpen aan de Welplaatweg een stuk van
30 meter grond ontgraven. In deze overvolle leidingstraat is
de opdracht de waterleiding ónder alle bestaande leidingen
en kabels aan te leggen. De sleuf zal daarom vier meter diep
worden. De bestaande leidingen worden tijdelijk ingepakt in
folie en rondom voorzien van houten bescherming om
beschadiging te voorkomen en deze bundel krijgt om de
3 tot 6 meter een ophangpunt.
Uitdaging
Boren in de Botlek, werken op bedrijfsterreinen, in volle
leidingstraten, onder tijdsdruk en met heel veel stakeholders
die allemaal hun belangen en wensen hebben. Deze opdracht
geeft voldoende uitdagingen voor Van Vulpen.
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Drinkwatertransportleidingen opgetild met hefkussens
In Langerak zette Van Vulpen begin 2019 voor het
eerst hefkussens in voor het ophalen van een verzakte
drinkwatertransportleiding. Het betrof twee leidingen op
het terrein van pompstation De Steeg in Langerak, waar
de bodem zo verzakt was dat inmiddels de pendelstukken
– die de verzakking opvangen – onder spanning stonden.
Dankzij de luchtkussens kon zeer gecontroleerd, en
daarmee op de millimeter nauwkeurig, worden gewerkt.
Het opheffen van de leidingen vond plaats in opdracht van
waterbedrijf Oasen. Het pompstation in Langerak ligt in een
veengebied. Bekend is dat veengebieden zettingsgevoelige
gronden zijn en daarom was de aansluiting van de waterleidingen op het pompstation al voorzien van pendelstukken.
Deze kunnen een verzakking opvangen tot maximaal 30
centimeter. Dit maximum was bereikt.

Aangevuld met Argexzand
Zodra de hele waterleiding omhoog was gebracht, is de
leiding nagemeten. Toen bleek dat deze op de juiste hoogte
lag - en de pendelstukken iets omhoog stonden in plaats van
omlaag - is de vrijgekomen ruimte onder de waterleiding opgevuld met Argexzand 04/500. Dit heeft een lager soortelijk
gewicht dan gewoon zand en zal daarom minder snel zakken.
Drie leidingen op hoogte gebracht
Met deze methode zijn twee van de drie waterleidingen op
het terrein van het pompstation opgetild. Een derde waterleiding is omhoog gebracht met behulp van een meerdere
graafmachines. Half april 2019 is het werk naar volle tevredenheid van opdrachtgever Oasen opgeleverd.

Eerst blootleggen
Het projectteam van Van Vulpen heeft allereerst de hele
leiding ontgraven en vrijgemaakt. Daarna zijn om de acht
meter putten gegraven. Hierin is een drain aangelegd voor
overtollig water, alsmede wegendoek en Argexzand om een
stabiele ondersteuning te creëren. De leiding werd vervolgens
ondersteund met houten blokken. Daarna is in elke put een
hefkussen aangebracht.
Elk kussen apart bediend
De leiding is niet in één keer in zijn geheel omhoog gebracht,
maar in verschillende fasen. Elk kussen had een eigen
aansluiting op de compressor, waardoor gecontroleerd
gestuurd kon worden op de mate van verhoging. Dit
varieerde uiteindelijk van 5 tot 39 cm; de verzakking was
namelijk niet overal even sterk. Op de leiding waren
meetpunten aangebracht waarop continu gemeten kon
worden hoeveel hij omhoog gekomen was. Omdat de
luchtkussens de leiding maximaal 10 cm konden opheffen,
is de leiding na elke fase onderstopt en zijn de luchtkussens
opnieuw aangebracht op de plekken waar de juiste hoogte
nog niet bereikt was.
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Procesmatig werken resulteert in groei
Afgelopen jaren investeerde Van Vulpen doorlopend in het
efficiënter en doelmatiger inrichten van de werkprocessen.
Hierbij is de veiligheid, kwaliteit en klantgerichtheid tijdens
het ontwerpen, voorbereiden en realiseren van kleine of grote
kabel- en leidingwerken geborgd.

een omzetgroei van 10 procent terwijl de omvang van de
organisatie niet of nauwelijks is toegenomen. Deze lijn lijkt
zich in 2019 voort te zetten. Waar vorig jaar een omzet van
70 miljoen is behaald, is de verwachting voor 2019 dat 80
miljoen behaald wordt.

Door deze inrichting is het bedrijf in staat gebleken om zijn
specialisten in te zetten waarvoor zij zijn opgeleid. Ook zijn
werken efficiënter gerealiseerd en faalkosten teruggedrongen.
Deze jarenlange investering heeft vorig jaar geresulteerd in

Het bedrijf ziet voor de komende jaren nog meer kansen om
de werkprocessen te optimaliseren, zodat het de toekomstige
groei op een plezierige wijze kan beantwoorden.

Vijftigste medewerker Van Vulpen KIAD-gecertificeerd
Medio 2019 zijn álle monteurs van Van Vulpen die werken
aan drinkwaterleidingen KIAD-gecertificeerd. Eind 2018
mocht het bedrijf al zijn vijftigste certificaat registeren.
Daarmee draagt Van Vulpen bij aan een veilig en
betrouwbaar drinkwaterdistributienet conform landelijk
vastgestelde kwaliteitseisen.
KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater. Het is
een persoonscertificering voor personen die werkzaam zijn
aan het drinkwaternet.
KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterbedrijven
en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de
aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren.

De drinkwaterbedrijven stellen het KIAD-certificaat
sinds 2018 gefaseerd verplicht voor alle monteurs die
drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten
aan het drinkwaterdistributienet.
Veilig en hygiënisch
Van Vulpen vindt het van groot belang dat de kennis en
vaardigheden van de monteurs op peil blijven, en dat zij
veilig en hygiënisch te werk gaan. Het bedrijf heeft daarom
vaart gemaakt met de certificering en ziet erop toe dat alle
monteurs die in ‘het water’ werken medio 2019 hun
certificaat hebben behaald.

Lange ‘meet in the middle’ boring voor zuurstofleiding
Een nieuwe, ondergrondse zuurstofleiding moet staalfabriek ArcelorMittal
in Gent (B) verbinden met het terrein
van Air Liquide, producent van industriële gassen in Temse (B). In opdracht
van Visser & Smit Hanab tekende Van
Vulpen voor de lange boring van bijna
1400 meter.
Staalbedrijf ArcelorMittal nam door
toename in de productie steeds meer
zuurstof af. Vrachtwagens met zuurstof
reden de hele dag af en aan. Uit praktische en duurzaamheidsoverwegingen
besloot Air Liquide haar distributienetwerk uit te breiden met een pijpleiding
naar het Gentse bedrijfsterrein van
ArcelorMittal.
Grotendeels open ontgraving
Het grootste deel van het 35 kilometer
lange tracé wordt in open ontgraving
aangelegd. Belangrijke wegen zijn
gekruist met onderboringen en grotere
of meer kwetsbare stukken natuur zijn

sleufloos overbrugd met horizontaal
gestuurde boringen.

zich terug en volgde de andere door het
ontstane boorgat.

Lange boring voor Van Vulpen
Van Vulpen tekende voor de lange boring
die uiteindelijk uitkwam op het terrein
van ArcelorMittal. Het mag helder zijn
dat werken in een operationele omgeving, met overal rijdend materieel om
de boorstelling en het projectteam heen,
bijzondere veiligheidseisen met zich
meebrengt.

Snelle uitvoering
Na de pilotboring is het boorgat geruimd
en is de DN400 stale leiding ingetrokken. De inrichting van de boorlocaties
is half november 2018 gestart. Begin
december 2018 was de boring gereed,
de leiding ingetrokken en het werk naar
tevredenheid opgeleverd. Air Liquide wil
de nieuwe zuurstofleiding medio 2019 in
gebruik nemen.

Boren in operationele omgeving
Voor het inbrengen van de DN400 stalen
leiding is tijdens de pilotboring gebruik
gemaakt van de meettechniek ‘meet in
the middle’. Bij het intredepunt - op de
werkvloer van de fabriek - stond een 250
ton boorstelling en aan het uittredepunt
was een 80 ton boorstelling opgesteld.
Beide stellingen boorden naar elkaar toe
met behulp van een gyroscoop en radartool. Op het moment dat beide boorkoppen elkaar troffen, trok één boorkop
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