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Samen veilig werken vraagt om meer ‘nee’ zeggen

Column

In de samenwerking met onze opdrachtgevers is er minimaal één aspect dat ons bindt… Veilig
werken. Dat is ons gemeenschappelijke doel en toch zien we op de werkvloer dat de interpretatie en
beleving ervan regelmatig verschillen. Samen veilig werken vraagt om geven en nemen, aanpassing
in houding en gedrag, maar vooral om duidelijkheid. Welke veiligheidsregels gelden op het project?
En wat doen we als iemand, ongeacht zijn rol of functie, zich niet aan de afspraken houdt?

De vraag beantwoorden lijkt zo eenvoudig, maar is dat in de
praktijk niet. Als aannemer vinden we het moeilijk om onze
opdrachtgever aan te spreken op onveilig gedrag of op het niet
naleven van veiligheidsafspraken. Een enkele keer leggen we
het werk stil, omdat we niet veilig kunnen werken.
Als het op het project niet veilig is, heeft elke werknemer
het recht om ‘nee’ te zeggen tegen zijn uitvoerder of tegen
de toezichthouder van de opdrachtgever. Andersom heeft de
uitvoerder of toezichthouder precies hetzelfde recht. Maar in
de praktijk wordt te weinig ‘nee’ tegen elkaar gezegd. Om dat

wél te kunnen doen, moeten we meer naar gelijkwaardigheid
groeien.
Dit vraagt om een gedragsverandering van alle betrokkenen.
Van grondwerker tot monteur, van uitvoerder tot toezichthouder.
Het veranderen van gedrag is lastig en kan lang duren, maar
het is absoluut nodig om gelijkwaardige partners te worden.
Meer dan ooit gaan we hierover met elkaar en met de
opdrachtgever in gesprek.
Arjan de Nijs

Waterleiding vervangen in De Lier
In het Zuid-Hollandse plaatsje De Lier gaat de gemeente
Westland een nieuwe rotonde aanleggen op de Veilingweg.
De bestaande waterleiding ligt vlak naast de huidige
rijbaan van de Veilingweg. Met de aanleg van de rotonde
zou deze onder de rijbaan komen te liggen. Mocht er een
storing zijn, dan is de waterleiding op die plek niet
bereikbaar. Van Vulpen kreeg daarom van waterleidingbedrijf Evides opdracht om de oude leiding te vervangen.
Voorafgaande aan het werk op de Veilingweg legde Van
Vulpen eerst een nieuwe waterleiding aan in de
aangrenzende Vreeburchlaan, inclusief de
huisaansluitingen. Deze voorbereidingen
waren nodig omdat de bewoners
tijdens de werkzaamheden aan de
Veilingweg anders te lang
zonder water zouden zitten.

Gestuurde boring
De nieuwe stalen waterleiding DN400 op de Veilingweg is
gedeeltelijk aangebracht door middel van een gestuurde
boring van circa 610 meter en deels in open ontgraving.
De boring – die is uitgevoerd met een 100 ton boorinstallatie
– was nodig omdat de leiding onder een bestaande kabel- en
leidingstraat, watergang en toekomstige rotonde door moest.
In twee delen uitgelegd
De leiding is in twee delen uitgelegd op de boorlocatie
omdat ter plekke onvoldoende ruimte was voor de volledige
lengte. Hiervoor moest een deel van de Veilingweg worden
afgesloten. De boring en de intrekoperatie vonden plaats in
oktober 2019. Na het intrekken van het eerste leidingdeel
werd het tweede deel eraan vast gelast. Hierna kon de boring
volledig worden ingetrokken.
Nieuwe betonnen zinker
Op het punt waar de boring boven het maaiveld kwam, is
Van Vulpen verder gegaan in open ontgraving. Een sleuf van
circa 120 meter lengte. Hier is een nieuwe betonnen zinker
geplaatst die op het maaiveld was samengesteld. Twee
kranen lieten hem vervolgens zakken in een op maat
gemaakte sleuf. Vervolgens is de nieuwe waterleiding aan
weerszijde van het tracé gekoppeld op het bestaande tracé.
Na het testen van de drinkwaterkwaliteit door opdrachtgever
Evides is de nieuwe leiding opgeleverd. De oude leiding zal op
termijn door de wegenbouwer worden gerooid.
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Recordlengte geboord in Antwerpse haven
In de Antwerpse haven verrijst een
nieuwe terminal voor Totseanergy, de
joint venture van oliemaatschappij
Total en de tankopslagdivisie SEATank. Van Vulpen tekende voor de drie
horizontaal gestuurde boringen van
ruim 1700 meter die nodig waren om
de raffinaderij Total te koppelen met
de tankopslag van SEA-Tank. Dit waren
tot dusver de langste boringen in het
bestaan van Van Vulpen.
Omdat de drie lange boringen in
een bocht relatief ondiep onder de
bodem van het water van het
Hansa- en Marshalldok door moesten
lopen, koos Van Vulpen ervoor ze uit te
voeren met de Meet-in-the-middle
methode. Hierbij wordt vanaf twee
kanten (in- en uittredepunt) naar het
midden van het boortracé geboord. Met
behulp van radartechnologie kunnen
beide boorkoppen elkaar daar vinden,
waarna ze samen richting in- of
uittredepunt gaan.
Bij deze methode zijn veel minder
duwkrachten nodig omdat niet 1700
meter, maar twee keer 875 meter buis
wordt ingevoerd. En door de ondiepte
in combinatie met de lengte, is er ook
minder risico op een blow-out door de
krachten die nodig zijn om de
boorspoeling retour te pompen.

Extra gps-tracker
Normaal wordt als extra controlemiddel
voor de positie op land een gpstracker toegepast. Maar omdat deze
boringen grotendeels onder water door
gingen, koos Van Vulpen er in overleg
met meetbedrijf Brownline voor om
de gps-tracker op de bodem van het
Marshalldock te plaatsen. Zo kon vanaf
een extra punt gemeten worden of
beide boringen op koers lagen. Dit was
de eerste maal dat een GPS tracker
onder water is toegepast.
Hoog veiligheidsregime
De lat lag op meerdere vlakken hoog.
Op beide boorlocaties moest namelijk
binnen een industriële omgeving
gewerkt worden. De 250 ton
boormachine stond op het
raffinaderijterrein van Total. Dit vereiste
een zeer hoog veiligheidsbewustzijn bij
de mensen van Van Vulpen. Terwijl zij
de boring voorbereiden en uitvoerden,
gingen om hen heen de werkprocessen
van de oliegigant gewoon door. De
eisen en werkomstandigheden waren
vergelijkbaar op het terrein van
bulkopslag SEA-Tank, waar de 300 ton
boormachine stond. Dankzij goede
afspraken, een goede samenwerking
en een professionele houding kon Van
Vulpen zich hier naadloos in voegen.
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Drie parallelle boringen
Door een bocht in het tracé liep de
lengte van de drie parallel lopende
boringen uiteen van 1725 tot 1740
meter. Omdat er te weinig werkruimte
was om de leiding op land samen te
stellen, zijn voor elke leiding vijf delen
van circa 350 meter samengesteld. Dit
gebeurde in onderaannemerschap door
het Gentse leidingbouwbedrijf Denys,
waar Van Vulpen al veel projecten mee
heeft mogen uitvoeren.
Net vooraf aan het intrekken zijn deze
leidingdelen stuk voor stuk gekoppeld.
Eind september verliep de eerste
boring succesvol en werd een DN400
ingetrokken. Half oktober werd de
tweede DN400 ingetrokken. Begin
november volgde een bundel DN150
en DN300 voor respectievelijk data en
product. Daarmee is het werk tot een
succesvol einde gebracht.

VGM-plannen voor iedereen begrijpelijk maken
Van Vulpen doet het goed
als het gaat om veiligheid en
veiligheidsbewustzijn. We zijn
gecertificeerd op trede 3 van de
Veiligheidsladder. Maar de ladder heeft
vijf treden en als ambitieus bedrijf dat
de veiligheid van zijn medewerkers
zeer belangrijk vindt, willen we nóg
beter scoren.
Als bedrijf moeten we dan vooral
proactiever worden.
Veiligheidsproblemen vóór zijn dus. En
dat kan alleen als mensen elkaar op
onveiligheid wijzen én we risico’s vooraf
goed kunnen inschatten.
Oog voor veiligheid
Dat laatste doen we al. Op projecten
waar dit vereist is, ligt een VGM-plan.
Als we eerlijk zijn, de plannen zijn erg
theoretisch en vooral heel dik. Niet dat

onze mensen geen oog hebben voor de
veiligheid! Dat is namelijk vooraf in het
team uitgebreid onderwerp van gesprek
geweest. Maar dat plan? Dat spreekt
niet zo tot de verbeelding. Terwijl het
echt meerwaarde heeft. Van Vulpen wil
daar verandering in brengen.
Kort en begrijpelijk
Hoe? We gaan allereerst kijken hoe we
alle dubbels uit de VGM-plannen kunnen
halen die er in de loop van de jaren
ingeslopen zijn. De plannen zó uitkleden
dat alle verplichte zaken erin staan,
maar dat ze leesbaar blijven.
Verder gaan we kijken hoe we VGM
onderdeel kunnen maken van het al
bestaande A4tje met projectspecifieke
aandachtspunten. Daarin staat op dit
moment vooral praktische informatie
als de dichtstbijzijnde zandhandel, de

verstrekte vergunningen en een lijstje
contactpersonen.
Veiligheid aangeven op tekeningen
En als derde spelen we met de gedachte
om de risicovolle punten aan te geven
in de werktekening. Die hangt in de
keet en daar wordt veel op gekeken. In
de trant van: ‘Hier zit vervuilde grond;
dit zijn de maatregelen die je dan moet
nemen.’ Of: ‘Hier staat een basisschool;
zorg dat gegraven werkgaten gevuld
zijn als je vertrekt en dat alles is
afgesloten.’ Eventueel nog een aparte
veiligheidskaart.
Het zal meer tijd kosten in de
voorbereiding. En tijd is geld. Maar als
we als bedrijf vinden dat de veiligheid
van onze mensen boven alles gaat, dan
is die investering op zijn plaats.

Omzet stijgt door betere planning
Afgelopen jaar zag Van Vulpen de omzet stijgen van 70 miljoen euro naar circa 85 miljoen euro. De directie wijst deze groei
vooral toe aan procesmatig werken en een betere capaciteitsplanning.
Peter van der Aa: ‘Onze specialisten zijn dáár ingezet waar
ze goed tot hun recht komen. Hun capaciteiten worden
optimaal benut. Dat komt het plezier in het werk ten
goede, maar ook de snelheid en de kwaliteit. Ook het
aantal opdrachten groeide, met name op het gebied van
gestuurd boren. Maar door een strakke planning hoefde
voor deze opdrachten nagenoeg geen extra capaciteit
ingezet te worden.

Daarnaast draait alles om vooruit kijken. Zo weten we dat
we het in de warmste maanden het drukst hebben en dat de
koudere maanden altijd een dip laten zien. We plannen
werkzaamheden waarbij we niet van de temperatuur
afhankelijk zijn, dan ook bij voorkeur in die koudere maanden.
Zo is onze planning altijd gevuld en kent de werkdruk voor
onze mensen minder uitschieters.’

Bladeren (PDF)

BACK

NEXT

Levensduur verlengd van

duiker onder kanaal bij Elsloo (L)

Rijkswaterstaat verbreedt in Limburg het Julianakanaal
zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar
veilig kunnen passeren. Baggerbedrijf Van den Herik
kreeg opdracht voor de verbreding, maar had een
gespecialiseerde onderaannemer nodig om een duiker in
het traject te verstevigen. Van Vulpen tekende voor deze
werkzaamheden.
Bij de Limburgse plaats Elsloo lopen een beek, een kanaal
en een rivier parallel aan elkaar. Op enig moment kruist de
Hemelbeek het Julianakanaal via een betonnen duiker uit
1929, daarna stroomt hij uit in de Maas. De duiker bestaat
uit twee compartimenten die naast elkaar liggen. Ze zijn elk
12 meter lang, 1,25 meter breed en 1,25 meter hoog. Het
verbreden en uitdiepen van het kanaal deed Rijkswaterstaat
besluiten de constructie ervan aan te passen zodat de duiker
weer zeker vijftig jaar mee kon.

Innovatieve methode
De stalen DN100 buizen die de GVK als een soort rails op
zijn plek hielden, kregen een extra functie. De betonpomp
werd hier namelijk op aangesloten. In het midden van deze
12 meter lange rails, dus binnenin de duiker, zijn gaten
aangebracht waardoor het beton in de duiker rondom de
GVK-buizen gepompt kon worden. Zowel aan de kant van de
Hemelbeek als aan de kant van de Maas is vervolgens beton
de duiker in gepompt. Het innovatieve plan slaagde; de
duiker is gevuld volgens de vooraf opgestelde procedure.
Herstel in oude staat
Nadat het beton was aangebracht, is het profiel van de
Hemelbeek weer in oude staat hersteld. Vervolgens is de
dam verwijderd en kon het water van de beek weer normaal
stromen. Als laatste is de pompvoorziening verwijderd.
De Hemelbeek kan zijn water nu weer op een, voor mens
en omgeving, veilige manier kwijt in de Maas.

Beek afdammen
Om een veilige en beheersbare werkomgeving te creëren, is
besloten de Hemelbeek voor de duur van de werkzaamheden
af te dammen. Omdat de beek ontspringt in drie natuurlijke
bronnen, moest bij het afdammen gezorgd worden dat het
water niet kon terugstromen naar het brongebied. Met behulp
van een pompinstallatie is het water rechtstreeks in het
Julianakanaal geloosd.
Calamiteitenplan
Omdat de waterstand in de beek snel kan stijgen als het
hard regent, mede omdat de beek dient als overstort van
het riool, is een calamiteitenplan vastgesteld. De ingezette
pompinstallatie voor het rioolwater kon het water namelijk
maar tot op een bepaald niveau verwerken. Op basis van het
calamiteitenplan werd door Van Vulpen dagelijks bekeken of
het weer en de waterstand de werkzaamheden toelieten om
een veilige werkomgeving te houden en schade te
voorkomen aan de al uitgevoerde werkzaamheden.
Geleidingsframe voor GVK
Op de bodem van de toen droge duiker is vervolgens een
stalen geleidingsframe aangebracht. Dit frame bestond uit
twee stalen buizen met een diameter van DN100 die
onderling verbonden waren met een stalen hoekprofiel.
Over deze stalen buizen is uiteindelijk de met glasvezelversterkte kunststof buis DN1000 met een lier de duiker in
getrokken.
Vullen met beton
De ruimte rond deze GVK-buis moest vervolgens worden
opgevuld met beton. Dit was het meest kritische onderdeel
van het project. Het beton moest immers de hele ruimte
tussen binnenwand van de duiker en buitenwand van de
GVK-buis bereiken. Hiervoor is een innovatieve werkmethode
uitgewerkt in samenwerking met betonleverancier Mebin en
de verhuurder van de betonpompen, Gebr. Van Antwerpen.
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Nieuw kantoorpand is duurzame, fijne werkplek
Zaterdag 14 september was voor haar organisatie de feestelijke opening van het nieuwe kantoorpand van Van Vulpen. Zoals
bedoeld is Papland 8 in Gorinchem een fijne werkplek. De medewerkers zijn erg tevreden. En de directie ook, want het pand
past bij waar het bedrijf voor staat: innovatie, duurzaamheid en ‘gewoon’ een fijne plek voor de mensen die er werken.
Het typeert Van Vulpen dat zij haar mensen de ruimte geeft
om inspraak te hebben in het eindresultaat. Zo kwam er een
aparte ruimte voor de tafeltennistafel en ook eentje om de
beruchte tafelvoetbalcompetitie in te spelen. Verder zorgen
een fitnessruimte en twee fijne terrassen voor de broodnodige
ontspanning naast de drukke werkdagen.
Brede functionele gangen
Op de verdieping waar de werkruimtes zitten, valt de brede
gang op. Een betonnen vloer, met in het midden een brede
baan comfortabele vloerbedekking. Je vindt er een belcel
waar je ongestoord kunt bellen, een zitje, een statafel voor
snel overleg en een printereiland. Elke vleugel heeft een
eigen pantry met goede koffie en een monitor met onder
andere het interne nieuws.

Open en toch geluidsarm
Het pand moest van binnen zo open mogelijk worden, dat
was helder. Maar een kantoortuin? Nee. De meerderheid koos
voor aparte ruimtes om geconcentreerd te kunnen werken. En
die kwamen er. De glazen wanden weren geluid van buiten
en zelfs vloerbedekking en plafond zijn geïsoleerd. Er is geen
doorsnee meubilair aangeschaft, maar zit-sta bureaus. Het
is opvallend hoe vaak er nu (ook) staand gewerkt wordt van
achter de bureaus.
Energieneutraal
Tot slot is het pand volledig energieneutraal. Er liggen
zonnepanelen op het dak. Het Warmte Koude Opslag systeem
zorgt ervoor dat energie in de vorm van warmte of
koude wordt opgeslagen in de bodem. Verder heeft al het
gebruikte hout het SFC-keurmerk. En buiten staan 18
laadpalen om het gebruik van elektrische auto’s door
werknemers te stimuleren. Een fijne, toekomstbestendige
werkplek!
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Volledig elektrische 300 ton boormachine in gebruik
Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijk voor Van Vulpen.
Op veel terreinen is dit inmiddels al doorgevoerd. Maar de
zware boormachines draaiden nog op diesel. Eind 2018
besloot Van Vulpen daarom de markt te gaan verkennen. Na
een bezoek aan een collega in de branche, zag Van Vulpen
dat een volledige elektrische rig ook tot de mogelijkheden
behoorde.
Voor het bedrijf op zoek ging naar een bouwer, is
vanzelfsprekend eerst onderzocht of de investering lonend
zou zijn. Liefst in meerdere opzichten: milieu, levensduur én
financieel.
Veel voordelen
Een elektrische rig zou een flinke CO2-reductie opleveren
en ook het geluidsniveau zou enorm dalen. De geschatte
levensduur ligt tussen de acht en tien jaar. Binnen die termijn
is de verwachting dat steeds meer voertuigen en machines op
andere dan fossiele brandstoffen zouden gaan draaien. Wat
een verdere besparing oplevert. Verder is deze
machine perfect geschikt voor boren in de binnenstad, waar
vaak rekening gehouden moet worden met geluidsoverlast
voor omwonenden.

Nadeel verholpen
Een minpunt waren echter de kabels waarmee de machine
werd gevoed. Die zijn niet ideaal op een boorlocatie.
Gekozen is toen voor een operationele powerbank waarmee
de machine één uur zonder stroomaansluiting kan draaien.
Met deze batterijen is de nieuwe boormachine dus zelfs
honderd procent elektrisch geworden. Bij de fabriekstesten
logen de prestaties er niet om. Binnen een minuut haalt hij de
300 ton aan kracht. Met minimaal geluidsniveau.
Direct ingezet
Op maandag 26 augustus ging de machine op transport naar
het terrein van Totseanergy in de Antwerpse haven, waar Van
Vulpen aan het werk was. Daar is hij direct ingezet, tot volle
tevredenheid.

Keuze gevallen op Prime Drilling
Uiteindelijk is de keuze gevallen op een PD300/120 van het
Duitse Prime Drilling. Tussen februari en augustus 2019 is veel
overleg geweest om de machine te bouwen conform
de wensen van Van Vulpen. De 300 tonner kreeg acht
rijmotoren van elk 140 kW en vier draaimotoren van elk 140
kW. Alle motoren zijn afzonderlijk uit te schakelen. Dat maakt
de machine veelzijdig, maar heeft ook voordelen bij storingen
omdat de rest dan gewoon kan doorwerken.

Bladeren (PDF)

BACK

NEXT

UXOscope ingezet bij

complexe boring in Botlek

Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals in de Botlek is aan het uitbreiden. Onderdeel hiervan is een nieuwe pier voor
aanvoer vanaf zee. Om de pier van elektriciteit te kunnen voorzien, moest een nieuwe kabel gelegd worden. In de
overvolle bodem van de Botlek, is dat geen sinecure. Van Vulpen voerde de kleine, maar complexe boring succesvol uit.
Van Vulpen is goed bekend in de Rotterdamse haven en
specifiek met het werken in de overvolle bodem daar.
De kleine boring van circa 109 meter was complex omdat er
weinig informatie was over de aanwezige leidingen;
de Klic-melding volstond niet. Daarom is in de ontwerpfase
nauw samengewerkt om een zo volledig mogelijk beeld van
de kabels en leidingen te krijgen. Daarbij kwamen ook
schetsen, foto’s en herinneringen van pas.
UXOscope
In de Botlek geldt dat voor boringen of graafwerkzaamheden
dieper dan vier meter, vergunning van de overheid
moet worden aangevraagd. Een vereiste is dan dat een
UXOscopeboring wordt uitgevoerd om eventuele explosieven
die daar sinds de oorlog zijn achtergebleven, op tijd te

detecteren. Als de sensor op de boorkop een metalen object
‘ziet’, wordt het werk gestopt en zoeken de betrokkenen naar
een oplossing. Dit was gelukkig niet het geval.
Samenwerking
Zowel boring als kabeltracé waren klein, maar toch behoefde
het project de nodige aandacht. Werken op een terminal gaat
gepaard met veel externe partijen op één kleine locatie.
Door nauw samen te werken met de collega’s van de eigen
afdeling Projecten, die veel ervaring hebben op dit terrein, is
het project zeer goed verlopen in de uitvoering. Zowel voor
wat betreft de boring als het intrekken van de kabel. Waar
kennis of ervaring ook zit; binnen Van Vulpen wordt deze
optimaal benut.

Contractaannemer Combi Midden
Vanaf 1 januari 2020 gaat Van Vulpen als contractaannemer
combiwerkzaamheden uitvoeren in de regio Utrecht-West.
Het contract geldt voor twee jaar en kan bij tevredenheid
drie keer met dezelfde duur verlengd worden.

wijze de infrastructuur voor hoofd- en aansluitleidingen voor
gas, water, elektriciteit, CAI en telecom laten aanleggen.
Voorlopig zal Van Vulpen het werk uitvoeren vanuit de
bestaande capaciteit. Bekeken wordt of uitbreiding in de
toekomst nodig is.

Combi Midden is een samenwerkingsverband tussen de
netbeheerders Stedin, Vitens, VodafoneZiggo en
Reggefiber in de provincie Utrecht. Zij willen op een efficiënte
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Drie straten gerenoveerd in Capelle aan den IJssel
In Capelle aan den IJssel worden drie straten compleet
gerenoveerd. Zo komt er een nieuwe riolering en een
gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel in de Gerard
Doustraat, Frans Halsstraat en Meindert Hobbemastraat.
Van Vulpen tekende voor het vervangen van de hoofd- en
dienstleidingen van het gas. Tot slot wordt de wijk
opgehoogd. In het convenantproject werkt Van Vulpen
samen met Stedin, de gemeente Capelle aan den IJssel
en rioolaannemer Blijdorp.
De oude gasleiding ligt onder de trottoirs. Deze zijn eind april
2019 opengebroken door aannemer en grondverzetbedrijf
Blijdorp en vervangen door loopplanken. Het team van Van
Vulpen dat in de wijk aan het werk is, neemt telkens een
opeenvolgend deel van de straten voor zijn rekening.
Hoofdgasleiding
In open ontgraving werden de 110PVC buizen voor de
hoofdgasleiding aangelegd. Een aantal woningen in de Frans
Halsstraat en de Rembrandtsingel waren door een centrale
leiding aangesloten middels secundaire aansluitingen. Deze
centrale leiding is door het team van Van Vulpen buiten bedrijf
gesteld. Daarna zijn deze woningen met 63PE dienstleidingen
aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. Hiermee hebben de
bewoners een primaire aansluiting gekregen, wat de
leveringsbetrouwbaarheid ten goede komt.

Huisaansluitingen
Ook voor de overige woningen verzorgde het team van Van
Vulpen de huisaansluitingen op de nieuwe gasleiding. Zodra
zij een straatdeel hadden afgerond, werkten de medewerkers
van de rioolaannemer aan de nieuwe riolering en het
hemelwater- en drainagestelsel. Deze werden onder de op te
hogen straten aangelegd.
Afspraken over planning
Goede onderlinge afspraken over de timing van het werk zijn
dus onontbeerlijk. Bij dit werk weten alle partners elkaar goed
te vinden. Deze vorm van samenwerking is financieel efficiënt
voor de gemeente, maar ook prettig voor de bewoners. Zij
hebben natuurlijk overlast door de afsluiting van hun straat,
maar zien ook dat alle partijen doen wat ze kunnen om de
overlast te beperken door direct achter elkaar aan te werken.
Het team van Van Vulpen mag trots zijn op het werk wat daar
is verzet.
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Nieuw kantoor

Bouwer en Van Vulpen vinden elkaar in efficiënt werken
Bij het slaan van de eerste paal voor de bouw van het
nieuwe kantoor voor Van Vulpen, spraken de directies van
Van Vulpen en bouwer De Vries en Verburg elkaar. Onder
andere over plan- en procesmatig werken. Ze constateerden
dat beide bedrijven dit hoog in het vaandel hebben staan.
Maar wat betekent deze manier van werken in de praktijk?

kijkt of er nog aanpassingen nodig zijn. De werkvoorbereider
controleert de bouwtekeningen en regelt de inkoop. De
uitvoerder zorgt voor de dagelijkse planning op de bouw. Drie
hoofduitvoerders onderhouden - eveneens op kantoor - de
contacten met de uitvoerders op alle projecten en zorgen voor
een kloppende medewerkersinzet.

Niemand zegt: ‘Vandaag ga ik eens even lekker plan- en
procesmatig werken’. Maar iedereen vindt het prettig als hij
wordt ingezet op dat waar hij echt goed in is. En iedereen
weet hoe fijn het is dat gaten in de planning van komende
week, vandaag al worden ontdekt. En dat je ergens kunt
checken of materialen besteld zijn die er over drie weken in
moeten. Dat zijn goede voorbeelden van hoe Van Vulpen én
De Vries en Verburg werken. Efficiënt dus.

Efficiënt: inkoop door projectteam
Rick Schakel: ‘De meeste aannemers in onze branche hebben
een centrale inkoopafdeling. Wij niet. Heel bewust niet.
Misschien hebben die bedrijven meer inkoopwinst. Maar
omdat wij alles in het projectteam doen, kun je alle ins en
outs bespreken. En krijg je later op de werkvloer geen
discussie. Minder gedoe, tevreden medewerkers; dat
betekent efficiënter werken.’

Efficiënt: spreiden onderaannemers
Projectleider Rick Schakel was verantwoordelijk voor de bouw
van het nieuwe kantoorpand. Hij werkt al 15 jaar voor De
Vries en Verburg. ‘Wij besteden het allergrootste deel van ons
werk uit aan onderaannemers. Zo zoeken we bij elk werk een
bedrijf dat kan heien, metselen et cetera. Niet telkens met
dezelfde bedrijven, al hebben we natuurlijk partijen met wie
we graag samenwerken. Maar als we al onze projecten bij
dezelfde onderaannemer uitzetten, loopt het ergens een keer
spaak qua capaciteit. Als we onze planning willen halen,
zullen we dus moeten spreiden. Omdat we door heel
Nederland werken, zoeken we meestal ook naar
onderaannemers die in de buurt van het project wonen.
Ook dat is veel efficiënter. Het is telkens een zoektocht voor
het projecteam, maar het loont absoluut!’

Efficiënt: gerichte personeelsinzet
Net als Van Vulpen, ziet ook De Vries en Verburg de winst
van een gerichte personeelsinzet. Rick: ‘We hebben vaak 40
tot 50 bouwprojecten tegelijk lopen. Omdat we planmatig
werken en vanaf kantoor goed overzicht hebben, kunnen
we heel makkelijk zien of we die ene timmerman even weg
kunnen halen van het ene werk, om in te zetten op een ander
project omdat daar een gat viel. Elke woensdag bekijken onze
hoofduitvoerders de personeelsplanning. Soms kunnen we
schuiven, soms moeten we een uitzendbureau benaderen.
Maar het werk moet door.’

Organisatievorm
Elk projectteam binnen De Vries en Verburg bestaat uit
een projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder en
bouwplaatsmedewerkers. De projectleider is verantwoordelijk
voor meerdere projecten tegelijkertijd en stuurt daarmee op
afstand. Na gunning is hij degene die alle offertes naloopt en

Samenwerking Van Vulpen
De projectleider is zeer te spreken over de samenwerking in
het bouwteam van het nieuwe kantoorpand van Van Vulpen.
‘De sfeer was bijzonder goed. Alles verliep open en eerlijk.
We herkenden dingen in elkaar. Zo bouw je ze niet veel.’
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Grote renovatie Baanhoek en Molendijk in Sliedrecht
De gemeente Sliedrecht wil de Molendijk en de Baanhoek
voorzien van een nieuw wegdek. Waterleidingbedrijf Oasen
en netbeheerder Stedin kregen daarom de mogelijkheid
om de bestaande kabels en leidingen voor gas, water en
elektra, te vervangen waarvan Van Vulpen de uitvoering
voor zijn rekening neemt.

Drukte op de vloer
De ploeg die het werk uitvoert bestaat uit circa 10
medewerkers. Beide sleuven worden parallel aan elkaar
gegraven en daar tussendoor, rijden twee tractoren met
kipper af en aan om de uitkomende grond af te voeren naar
het depot.

In juni 2019 zijn de werkzaamheden gestart. In het
wegdek zijn twee sleuven gezaagd; één links en één
rechts in de weg. In de ene sleuf wordt de gasleiding
‘mediumvoerend’ vervangen, een laagspanningskabel en
zes mantelbuizen voor de middenspanningskabels gelegd.
De middenspanningskabels worden op een later moment
in één geheel in de mantelbuizen getrokken en aangesloten
op de traforuimtes die in 2020 door Stedin worden geplaatst.
In de andere sleuf worden de gas- en waterleiding
‘mediumvoerend’ vervangen en tegelijk een nieuwe
laagspanningskabel mee gelegd. Van Vulpen verzorgt naast
het vernieuwen van de hoofdleidingen, ook in samenwerking
met Stedin het vernieuwen van de huisaansluitingen voor gas,
water en elektra voor alle 236 huizen langs de route.
Aandacht voor bewoners
Om het werk zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen
wordt er met een vast team gewerkt. Er wordt telkens een
werkvak van 50 tot 100 meter afgesloten voor al het verkeer.
Alleen bewoners mogen dan nog – te voet – het werkvak
betreden. Aan het einde van de werkdag worden de sleuven
afgedekt met rijplaten en kunnen bewoners tot 07.00 uur de
volgende werkdag voor de deur parkeren. Door nauw contact
met de gemeente en hulpdiensten blijft het gehele werkvak
voor hen te allen tijde bereikbaar, wat een eis was om de
gewenste uitvoermethode te kunnen toepassen.
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Studie naar kabel- en leiding verleggingsopgave A27
De A27 tussen Utrecht en Breda wordt de komende jaren
verbreed. Rijkswaterstaat gaf daarom aan kabel- en
leidingeigenaren Stedin en Oasen de opdracht om te
inventariseren welke impact de verbreding heeft op de
naast de snelweg liggende kabels en leidingen.
Op hun beurt vroegen zij de afdeling Engineering van
Van Vulpen om deze studie uit te voeren voor het wegdeel
tussen Utrecht en Gorinchem.
Welke kabels en leidingen moeten verlegd worden en
welke niet? Om die vraag draaide het in deze studie. Een
interessante opdracht voor de engineers van Van Vulpen.
Onderzoeken als deze werden vroeger nog door de kabel- en
leidingeigenaren zelf uitgevoerd. Momenteel verschuift dit
steeds vaker naar engineers van gecontracteerde aannemers.
Zij hebben immers kennis van meerdere disciplines en kunnen
de consequenties van bepaalde keuzes vooraf aangeven.
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Diverse aanpassingen
Het plan rond de verbreding is in de loop van de tijd
meermalen aangepast. Reden hiervoor liepen uiteen van
optimalisatie, via gewijzigde gemeenteplannen tot stukken
grond die niet verkregen konden worden. Van Vulpen bewoog
hier keer op keer in mee tot het definitieve plan er lag. Mede
dankzij de studie staan er nu ook werkzaamheden gepland
die (op zich) niets te maken hebben met het verbreden van
de snelweg, maar alles met de kwaliteit van het water- en
elektriciteitsnet.
Ook deel uitvoering
De bevindingen van de professionals van Van Vulpen zijn
meegenomen in de projectovereenstemmingen (POS’en)
tussen Rijkswaterstaat en de kabel- en leidingbeheerders.
Op basis hiervan is bepaald hoe de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Van Vulpen pakte vervolgens door naar de
uitvoering. Samen met aannemingsbedrijf Van den Heuvel
tekende ze voor twee van de drie te verbreden wegvakken.
Zij zullen de werkzaamheden in gezamenlijkheid uitvoeren.

