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Veranderen is van levensbelang

Column

Wij bevinden ons in een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Dit leidt tot
onzekerheid en misschien zelfs tot spanningen. Privé maken we ons uiteraard zorgen over onze
gezondheid en die van onze dierbaren. Zakelijk zijn we bezorgd over de continuïteit van de bedrijven
en - heel begrijpelijk - het behoud van onze baan en eventueel die van onze partner. Uiteindelijk zijn
we allemaal op zoek naar zekerheid, want daar voelen we ons het meest comfortabel en veilig bij.

Voldoende buffer
Gelukkig is onze onderneming financieel gezond. De afgelopen
jaren hebben we met elkaar voldoende buffer opgebouwd om
mee te bewegen met de huidige marktsituatie. Zo kunnen we
met zijn allen aan het werk blijven. Van belang is dat we met
elkaar de productiviteit hoog houden, zoals we dat de afgelopen
jaren hebben gedaan. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de
corona-maatregelen. Dat betekent aanpassen door ons gedrag
te veranderen.

Nieuw normaal
Meegaan in de veranderingen is nu van levensbelang. Als wij
ons als mens snel aanpassen, hebben we het minste last van
de maatregelen. Zo ontstaat een nieuw normaal, waarin we
ons weer comfortabel en veilig kunnen bewegen. Het is van
belang dat we onze eigen patronen doorbreken door anders
te denken en te doen. Daardoor kunnen we als onderneming
meebewegen met de nieuwe situatie, adequaat inspelen op de
vragen uit de markt en zo financieel gezond blijven.
Arjan de Nijs

’s Werelds eerste boogboring voor stadsverwarming
Het stadswarmteproject ‘South Connection’ verbindt
de Amsterdamse stadswarmtenetten en maakt ze
toekomstbestendig. In opdracht van Denys en Vattenfall
maakt Van Vulpen hiervoor negen gestuurde boringen
in de binnenstad, waaronder twee boogboringen. Een
wereldprimeur, want dit zijn de eerste boogboringen ter
wereld voor stadsverwarming.
De gebieden Nieuw-West en Zuideramstel worden
met elkaar verbonden door een 3,8 kilometer lange
warmtetransportleiding. De warmte van Amsterdam-Zuid-Oost
komt vanuit de Diemen-centrale en de warmte in Noordwest
vanuit de afvalverbrandingscentrale van AEB Amsterdam. Door
de netten aan elkaar te koppelen, kunnen ook verschillende
andere duurzame bronnen op het stadswarmtenet worden
aangesloten en warmte leveren aan heel Amsterdam.
De omgeving, in de buurt van het Olympisch stadion,
telt veel huizen, scholen en bedrijven, en dus zijn er veel
belanghebbenden. Om die reden zijn Denys en van Vulpen
continu in overleg en afstemming met alle betrokken partijen.
Omdat de ruimte in de bodem op sommige locaties in het
binnenstedelijk gebied te Amsterdam zeer beperkt is, heeft
Van Vulpen - in overleg met opdrachtgever Vattenfall en
hoofdaannemer Denys - een alternatief aangeboden in de
vorm van een boogboring, in plaats van traditionele zinkers.
Daarmee voorkomt Vattenfall een te lange en ongewenste
stremming van de grachten. Het was niet precies bekend
wat voor kabels en leidingen er lagen en wat hun status
was. Dat gold ook voor de kunstwerken die moesten worden
gekruist. Door de boogboring als alternatief aan te bieden,
laten we die onbekende infrastructuur ongemoeid, want
we boren er gewoon onderdoor. Een standaardbuis kan de
benodigde stralen niet halen, maar door de buis vooraf te
buigen, kunnen wij een veel strakkere radius halen en dus
krapper boren. Daardoor duurt de overlast in het hele werk
niet enkele maanden, de bouwtijd van een traditionele
zinkerconstructie, maar maximaal twee tot drie weken.
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Actief aan de slag tijdens Veiligheidsbeurs 2020
Ruim driehonderd Van Vulpen
medewerkers namen op 28 en
29 januari deel aan de jaarlijkse
veiligheidsbeurs. Centraal stond
deze keer niet een presentatie over
veiligheid, maar de medewerkers
gingen vooral zélf actief aan de slag.
En dat werd zeer gewaardeerd.
De beurs werd geopend door Lars
van Rode met een indrukwekkend
verhaal over een bedrijfsongeval dat
zijn leven vijftien jaar geleden op zijn
kop zette. ‘Zijn verhaal is erg bij mij
blijven hangen,’ zegt voorman Sam de
Groot. ‘Vooral het idee dat ook iedereen
om een ongeval heen slachtoffer is,
van familie tot ambulancebroeder.
Een kleine handeling kan een totale
situatie veranderen.’ Ook Dennis Munter,
uitvoerder RI, was onder de indruk van
Lars. ‘Ik noem er het woord nederigheid
bij. Een ongeval kan binnen twee
seconden gebeurd zijn. Dus moeten wij
elke dag scherp blijven. Niet alleen voor
onszelf, maar ook voor de veiligheid van
de ander, van collega tot langsrijdende
auto’s en voetgangers.’
Meldingen
Ook Jaap Klijn, eerste monteur gas/
water, vond het verhaal van Lars
aangrijpend. ‘Helaas is het vaak zo dat
een probleem pas wordt opgelost, als
het eerst fout gaat. Daarom meld ik veel
dingen die niet goed lopen en ik vind
eigenlijk dat iedereen dat moet doen.
Het is écht geen klikgedrag, maar juist
ontzettend nodig omdat we daar van
leren. Dan komt er meer aan het licht
en kunnen we ongelukken voorkomen.’

Trapje
Na Lars de Rode verliet de helft van de
aanwezigen de zaal om deel te nemen
aan de beurs. De andere helft mocht
in een PBM-workshop onder andere de
juiste PBM-pakketten voor verschillende
scenario’s samenstellen. Jaap: ‘Daarvoor
moesten we het podium op, via een
trapje. Maar niemand pakte de leuning
vast, zo bleek achteraf. Dat was een
vooropgezet plan om duidelijk te maken
dat iedereen bezig is met veiligheid,
maar dat we details soms over het
hoofd zien. Terwijl een ongeluk juist in
een klein hoekje zit.’
Beursplein
Op het beursplein stonden drie stands,
met verschillende thema’s. De eerste
stand stond in het teken van een
reconstructie van de Chemiepack-ramp.
Deelnemers werd gevraagd waar en hoe
het daar verkeerd was gegaan, en hoe
een goed uitgevoerde LMRA de ramp
had kunnen voorkomen. Het thema
van de tweede kraam was voeding
waarbij een diëtiste voedingsadvies gaf.
‘Erg boeiend,’ zegt Sam. ‘We moesten
verschillende producten op volgorde
van de meeste calorieën leggen, met
een verrassende uitkomst. De diëtiste
gaf ons nootjes mee en privé heb ik er
al gemak van. Thuis eet ik nu nootjes in
plaats van chips. Zo ben ik nog bewuster
bezig met mijn voeding en gewicht.’ In
de derde stand vond een veiligheidsquiz
plaats, met een groepswinnaar én een
uiteindelijke veiligheidsbeurswinnaar.
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BHV
Tegelijkertijd met de veiligheidsbeurs
vond de jaarlijkse scholing van BHV’ers
plaats. In twee dagen werden 150
medewerkers opgeleid.
Aanrader
Sam, Dennis en Jaap kijken alledrie
enthousiast terug op deze dag. Jaap
wil nog graag de hele organisatie
complimenteren. ‘De afwisselende
opzet past goed bij Van Vulpen. Alles
liep enorm goed en ik voelde mij er
van begin tot eind bij betrokken. Een
aanrader voor alle collega’s.’

Vier lange gestuurde boringen

langs de A27

Vier gestuurde boringen, waarvan drie met een lengte
van circa 1.100 meter en één boring van iets meer dan
2.200 meter. Uitgevoerd door onze elektrische 300-ton
boorstelling in samenwerking met lokale onderaannemers
en partners. Dit is de kern van de opdracht die Van Vulpen
eind 2019 kreeg van Oasen voor het verleggen van
een drinkwatertransportleiding over een lengte van circa
5,5 km.
Deze leiding heeft een diameter van 700 mm en moet - voor
de verbreding van de A27 - tussen Meerkerk en Lexmond
worden verlegd. Omdat we dit bijzondere project, min of
meer in onze ‘achtertuin’, graag wilden uitvoeren, hebben
verschillende afdelingen samen dit unieke plan bedacht.
Begin januari hebben wij onze ideeën en de prijs ingediend
en na lang wachten kwam medio februari het verlossende en
voor ons positieve bericht: voorlopige gunning en een paar
weken later de definitieve opdracht.
Uitvoering en ontwerp
Onze aanbieding van dit UAV GC-contract, dus een contract
met uitvoering én ontwerp, is positief beoordeeld op
duurzaamheid, omgeving en risicobeheersing. Door
de gestuurde boringen met grote lengte zijn minder
werkterreinen, sleuven en putten nodig, zodat de omgeving
veel minder hinder heeft van de werkzaamheden. Omdat de
leiding in een nieuw tracé wordt gelegd (het bestaande tracé
ligt te dicht langs de A27), kunnen wij de nieuwe leiding
aanleggen, voordat de bestaande leiding buiten bedrijf
wordt genomen. Dit sluit aan bij het streven van Oasen om
onberispelijk drinkwater op verrassingsvrije wijze bij de klant
te krijgen.
Ondertussen zijn we volop bezig met de
werkvoorbereidingen, de start buiten staat gepland voor
begin juli. De komende periode geven wij regelmatig een
update van dit uitdagende project.

Bladeren (PDF)

BACK

NEXT

Van Vulpen voor het eerst actief in Gelderland
In opdracht van Vitens en Liander voert Van Vulpen een omvangrijk project uit in negen gemeentes in de provincie Gelderland. Gedurende circa drie jaar vervangen wij alle zogenaamde brosse (asbestcement en gietijzeren) leidingen, aangelegd
in de jaren 50 tot 70, door PE-leidingen. ‘Bijzonder aan dit project is, dat wij in een nieuwe regio aan het werk gaan voor
twee opdrachtgevers waar wij nog niet zo veel ervaring mee hebben,’ zegt projectleider Erik Berndsen.
De negen gemeentes zijn Aalten, Arnhem, Berg en Dal,
Brummen, Doesburg, Doetinchem, Ede, Nijmegen, Oude
IJsselstreek, Renkum en Rheden. Verspreid over ruim dertig
wijken wordt ongeveer dertig km hoofdleiding voor zowel
gas als water aangepakt, worden 1.200 dienstleidingen
(huisaansluitingen) vervangen en worden ook nog eens 1.400
dienstleidingen overgezet.
Creatief contract
Extra speciaal aan dit project is dat opdrachtgevers Liander
en Vitens aantonen, dat ze willen opschuiven in de keten.
Meer dan voorheen hebben zij de verantwoordelijkheid voor
het ontwerp, vergunningen en omgeving neergelegd bij
de opdrachtnemer. Hiervoor werken wij de aangeleverde,
voorlopige ontwerpen uit tot definitieve ontwerpen (DO) en
maken vervolgens per deelgebied een uitvoeringsontwerp
(UO). Daarnaast verzorgen wij alle vergunningen, omgevingsen stakeholdersmanagement en moeten wij aantonen dat
wij aan alle gestelde eisen hebben voldaan. Eigenlijk is
het een creatieve mix van UAV en UAV-GC, waarbij we de
daadwerkelijke invulling tijdens de voorbereiding gezamenlijk
vormgeven.

Wij blijken ons nu al te onderscheiden, doordat wij
doorpakken en zaken snel regelen. Direct na de
kennismakingbijeenkomst zijn wij aan de slag gegaan en,
voordat de formele opdracht bij ons binnen was, hadden
wij al diverse documenten geproduceerd en aangeleverd.
Doorpakken en meters maken, daar houden wij van!’
Eerste schop in de grond
Inmiddels zijn de definitieve ontwerpen bijna gereed. ‘In mei
of juni hopen we de eerste schop in de grond te steken. We
zijn erg blij met deze opdracht en doen er alles aan om te
laten zien wat Van Vulpen in zijn mars heeft.’

Slagvaardigheid
Dat dit project wordt uitgevoerd in Gelderland is een mooi
pluspunt, zegt Erik Berndsen. ‘Deze provincie lag tot nu toe
buiten ons werkgebied en wij proberen hier al jaren voet aan
de grond te krijgen. Eindelijk is dat ons gelukt! Enerzijds door
ons plan van aanpak, dat een goede kwaliteit belooft, en
anderzijds door de slagvaardigheid van onze organisatie.
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Hoogspanningskabels voor

windmolenpark Numansdorp

Het windmolenpark aan de Westerse Polder in Numansdorp
wordt vernieuwd. De zes oorspronkelijke molens worden
vervangen door vijf grotere molens die betere prestaties
leveren. Om het windmolenpark te verbinden met het
elektriciteitsnet legt Van Vulpen, sinds najaar 2019, een
nieuwe, 7 km lange 50kV-kabelroute aan langs de OudCromstrijensedijk Oostzijde naar het Stedin-station in
Klaaswaal.
De locatie bevindt zich aan de westzijde van het Haringvliet
(A29), de Westerse Zomerpolderse Kade, en bestaat vooral
uit grasland, onderbroken door verschillende (polder)
watergangen. Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een
kabelverbinding op grotere diepte, voor onder andere slooten watergangkruisingen en wegen. De kabels leggen we
sleufloos aan met een horizontaal gestuurde boring, ofwel
HDD (Horizontal Directional Drilling). Dit doen we in lange

tracés van 1.500 à 1.600 meter om zo weinig mogelijk moffen
te gebruiken. De locatie van de HDD’s is in groen aangegeven
in onderstaande afbeelding, de andere verbindingen brengen
we aan in open ontgraving (rode tracés in afbeelding). De
kabels graven we in ster-verband in, op een minimale diepte
van 1.2 meter. Gelijktijdig realiseren we een HDPE40-duct
voor signaleringskabels. Om de kabelbundel mechanisch
te beschermen, leggen we boven de kabelbundel een laag
grond en een kunststof afdekband met de tekst ‘Let op
hoogspanning!’ Hierboven komt opnieuw een laag grond. Dit
werk hebben wij uitgevoerd met H4A (onze opdrachtgever)
en SPIE (nevenaannemer), en in nauwe samenwerking met
overige aannemers. Het werk wordt begin april opgeleverd.
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Nieuw materieel zoveel mogelijk elektrisch
Van Vulpen streeft ernaar om in de toekomst zoveel
mogelijk gebruik te maken van elektrisch aangedreven
materieel. ‘Bij elke nieuwe machine wegen we in eerste
instantie de elektrische optie af. Helaas lopen we daarbij
wel tegen de beperkingen van de markt aan, omdat het
bij de meeste fabrikanten in de kinderschoenen staat.
Daarnaast is het nog lastig adequate stroombronnen te
vinden,’ zegt Erik Rebergen.

Daarna hebben we toch een aggregaat nodig om het geheel
weer bij te laden of moeten we meerdere containers met
accu’s klaar hebben staan. Op dit moment kunnen we twee
uur elektrisch draaien vanuit een accupack ter grootte van een
20 feet container, maar dat is veel te weinig. Onze machines
draaien minimaal acht uur achter elkaar door en dan hebben
wij vier van deze containerunits nodig die we ook weer voor
de volgende dag moeten laden. Dat werkt niet.’

Naast elektrische voertuigen heeft Van Vulpen ondertussen
diverse investeringen in elektrische machines gedaan.
‘Vorig jaar hebben we een elektrische 300-ton boormachine
aangeschaft en we zijn nu bezig met de investering van
een tweede elektrische boormachine. Ook kijken we naar
een elektrische hogedrukpomp. We zijn ervan overtuigd dat
elektrische machines minder onderhoudskosten met zich
meebrengen en ook de uitval minder groot is. Bovendien
dragen ze bij aan een lagere CO2-uitstoot en aanzienlijk
minder geluidsoverlast.’

Hybride stroombron
Van Vulpen onderzoekt daarom de mogelijkheid van een
stroombron in een hybride vorm, dus met behulp van zowel
een aggregaat als accu’s. ‘Op deze manier creëren we de
meest zuinige methode. Met de nieuwste zuinige motoren
kunnen we in het ideale toerengebied de accu’s bijladen als
deze onder een bepaald niveau komen. Op deze wijze neemt
het brandstofverbruik met minimaal 50% af. We houden
vanzelfsprekend de ontwikkelingen scherp in de gaten. Er
wordt al wel getest met motoren op waterstof, mierenzuur en
andere milieuvriendelijke brandstoffen. Dan is het voor ons
makkelijker om over te stappen op een dergelijk andere type
generator dan dat we weer nieuwe machines moeten kopen.’

Goede stroombron
De machines vragen wel grote vermogens en dat maakt
een goede stroombron cruciaal. Het rechtstreeks aansluiten
van elektrische machine met een groot vermogen op het
reguliere stroomnet blijkt lastiger dan gedacht. Erik Rebergen:
‘Het stroomnet is overvol en je kunt niet overal zomaar
vermogen weghalen. Dat heeft gevolgen voor het net en
de stroomvoorziening van anderen. Dat idee hebben we
dan ook vooralsnog losgelaten. We richten ons nu op het
toepassen van hybride generatoren met een brandstofmotor
in combinatie met accupacks. De ontwikkeling van deze
generatoren is namelijk wel volop in gang.’

Verwisselbare accu’s
Tot slot wijst Erik op het veelvuldig toepassen van vaste
accupacks in pompen, mini-kranen en shovels. ‘Dat verbaast
ons, want als zo’n accupack leeg is, moet de gehele machine
- om weer op te laden - aan een stroompunt worden
aangesloten. Onhandig, want dan is de machine tijdelijk
buiten dienst. Wij pleiten er daarom bij de fabrikanten voor
om meer te kiezen voor verwisselbare accupacks.
Dan ben je veel flexibeler met laden en kan de
machine gewoon door blijven draaien.’

Veel containers met accu
Het gebruik van alleen accupacks is niet eenvoudig, want deze
moeten na een paar uur worden gewisseld of bijgeladen. ‘Als
we bijvoorbeeld in een woonwijk fluisterstil willen werken
met onze boormachine, dan lukt dat de eerste twee uur.
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Van Vulpen engineert aanpassing kabels en leidingen
Gebiedsontwikkeling Langstraat
Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 tussen Den
Bosch en Waalwijk te verhogen, heeft de provincie Brabant
het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
(GOL) ontwikkeld. Enerzijds gaat het om het verbeteren van
gevaarlijke op- en afritten, de doorstroming van het verkeer
op de A59 en de aanleg van een snelfietspad. Anderzijds
zorgt GOL voor het behoud van natuur, meer mogelijkheden
voor recreatie en economische activiteiten en een betere
leefbaarheid in de woonkernen in de buurt.
Het project omvat de drie snelwegknooppunten 40, 43 en 45.
Opdrachtgever Enexis heeft Van Vulpen gevraagd, naast de
uitvoering van twee knooppunten, ook de engineering van de
energie-infrastructuur voor alle drie de knooppunten te doen.
‘Dat was een bijzondere vraag,’ zegt Jos Kienhuis. ‘Gebruikelijk
is dat een netbeheerder een bestek en tekeningen maakt,
waarna wij als aannemer horen wat we moeten doen.
In dit geval wordt ons gevraagd om de opdrachtgever te
ontzorgen en ook het tracéontwerp te engineeren. Een mooie
ontwikkeling en uitdaging!’

al een prima illustratie van hoe Enexis als netbeheerder
en Van Vulpen als aannemer kunnen samenwerken als
ketenpartners.’
Werkzaamheden
De werkzaamheden variëren van tracéontwerp, ondersteuning
bij het opstellen van Projectovereenstemmingen,
ondersteuning in zakelijk recht-overeenstemmingen
van particuliere gronden, ondersteuning in opstellen
NKL-berekeningen, voorlopig en definitief ontwerp tot
ondersteuning bij het opstellen voorwaarden Enexis voor
kabels en leidingen voor het civiele bestek GOL.
Bij de uitvoering zorgen wij ook voor de aanpassingen aan
de leidingen van Brabant Water. De engineering startte eind
2018, de laatste werkzaamheden voeren we in 2022 uit.

Met de ogen van de aannemer
Groot voordeel is dat Van Vulpen het project met de ogen
van de aannemer kon aanvliegen en al in het voortraject de
praktische uitvoerbaarheid kon afwegen. ‘Deze benadering
zorgde er ook voor dat de opdrachtgever geen bestek,
inclusief tekeningen, in de markt hoefde te zetten. Dat
heeft haar veel moeite, tijd en energie bespaard. Al met
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Noodzakelijke vervanging van

breukgevoelige drinkwatertransportleiding Giessen
Van Vulpen vervangt in Giessen een breukgevoelige,
belangrijke drinkwatertransportleiding van Brabant
Water. Deze PVC-leiding staat bekend onder de naam
‘oliecrisisbuis’. Dit verwijst naar de periode, waarin schaarse
olie in combinatie met onvoldoende kennis achteraf
resulteerde in slechte PVC. De leiding is onbetrouwbaar
geworden, vertoont scheuren en kan in één keer
openspringen. Daarom is vervanging nodig door een PVCleiding met de kwaliteit van nu.

betrouwbaar gemaakt. Het is een spannende ingreep en
er is dan ook een gedetailleerd draaiboek voor, met een
aantal cruciale stappen, van het meerdere keren spuien van
water tot het nemen van monsters. Wanneer Brabant Water
toestemming geeft voor het onderbreken van de leiding, knipt
Van Vulpen daar letterlijk een stuk uit en koppelen wij de
nieuwe leiding aan de bestaande leidingdelen. Dit kost slechts
een halve werkdag. Nadat is getest of de ingreep hygiënisch
in orde is, wordt de waterlevering weer volledig opgestart.

De werkzaamheden bestaan uit een ø500HDPE boring
met een S-bochtprofiel, waarmee een oversteek onder de
Parallelweg is gerealiseerd. Daardoor hoeft de straat niet
open en kan het verkeer gewoon doorstromen. Daarnaast
is een stuk tracé ø400PVC aan beide zijden van de boring
gerealiseerd.
Tijdens groot onderhoud
De PVC-leiding is onmisbaar voor de waterlevering aan de
fabriek van HAK in Giessen. Deze draait 24 uur per dag en
gebruikt veel water voor de productie van groenten en
peulvruchten. Om de hinder te minimaliseren moet het
vervangen van de leiding zo snel mogelijk gebeuren. Daarom
heeft Brabant Water, in overleg met HAK, besloten om de
ingreep op zaterdag 25 april te doen. Dan wordt gestart met
groot onderhoud van de fabriek en ligt de productie een week
stil.
Bacteriologisch betrouwbaar
De nieuwe leiding moet in één keer worden ingebouwd, om
de duur van de onderbreking zoveel mogelijk te beperken.
Daarvoor wordt hij eerst afgeperst en bacteriologisch

Van Vulpen aan de slag in Duitsland
De afgelopen jaren hebben onze prestaties gezorgd voor een grotere naamsbekendheid van Van Vulpen. Daardoor
namen ook buiten de Benelux de aanvragen voor horizontaal gestuurde boringen toe, maar dat paste toen niet in onze
doelstellingen. Inmiddels is dat wel het geval. Zo neemt in Duitsland de marktvraag voor horizontaal gestuurde boringen
toe en dat zien wij terug in het aantal prijsaanvragen en opdrachten.
Na enkele sporadische horizontaal gestuurde boringen in Duitsland, in 2015 en 2018, zijn we afgelopen winter aan de
slag gegaan in Wilhelmshaven. Voor een kabelroute realiseren wij enkele horizontaal gestuurde boringen. De komende
periode werken we voor meerdere ondernemingen in verschillende Duitse deelstaten, waaronder Nordrhein-Westfalen en
Niedersachsen. De verwachting is dat het aantal projecten in Duitsland de komende jaren nog verder toeneemt.
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Afdeling engineering groeit
Bij de afdeling engineering van Van Vulpen staat de klant
centraal. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers, denken met
ze mee en komen gezamenlijk tot praktische oplossingen.
Doordat wij onze procesgestuurde organisatie continu
verbeteren, kunnen wij een constante hoge kwaliteit
leveren.
Wij zijn trots op elke opdracht die we mogen uitwerken. Een
mooi voorbeeld is Totsea, waarbij we onder de Hansadok in
Antwerpen drie boringen met de meet-in-the-middle techniek
gerealiseerd. Daarnaast werken we aan het aansluiten van
windmolenparken op land en op zee, het aansluiten van
zonneparken, het vervangen van transportwaterleidingen,
wijksaneringen in onder andere Breda, Rotterdam, Waalwijk,
Zwijndrecht, en Dordrecht en 50KV-verbindingen in onder
andere Dordrecht, Utrecht, Houten en de Botlek. Tevens
zijn we druk met het engineeren van gasloze woonwijken,
het verbreden van dijken en rijkswegen en de aanleg van
warmteleidingen.
Opleiden door coaching en procesmatig werken
Door de krapte op de markt zijn ervaren engineers moeilijk te
vinden. Met behulp van onze procesmatige werkwijze kunnen
wij nieuwe medewerkers in rap tempo opleiden die dicht
tegen de praktijk aan staan. Het inwerkproces gaat gepaard
met individuele coaching met aandacht voor persoonlijke
én technisch inhoudelijke ontwikkeling. Ook organiseren wij
kennissessies.

Praktische kijk
Onze engineers werken opdrachten uit met een praktische
kijk op de uitvoering en in samenspraak met de toekomstige
uitvoeringsafdeling. Dit varieert van kleine en grote gestuurde
boringen en infraprojecten tot het maken van tekeningen,
berekeningen en verschillende soorten plannen. Ook houden
de engineers zich bezig met bestekregels en lijsten van
materialen die we regelmatig bestellen en afroepen in de
portals van onze opdrachtgevers. Natuurlijk hebben wij
regelmatig contact met onze opdrachtgevers en overleggen
we in de engineeringsfase vaak al met de betrokken
vergunningverlenende instanties.
Uitbreiden
Door de toenemende vraag van onze opdrachtgevers, zoals
het opschuiven in de keten, groeit de afdeling engineering,
zowel in personele als in financiële zin. Op basis hiervan
kunnen we onze diensten de komende jaren verder
uitbreiden. Nieuwe ontwikkelingen volgen wij op de voet.
Een mooi voorbeeld is het inzetten van een drone om de
omgeving van het tracé en het maaiveld voor, tijdens en na
de werkzaamheden vast te leggen. Van Vulpen ontwerpt uw
toekomstige verbindingen.

Werkzaamheden combi midden van start
Als nieuwe contractaannemer in de regio Utrecht West is Van Vulpen gestart met de eerste combi-werkzaamheden.
Na de eerste maanden blikt operationeel verantwoordelijke Ruub Klop tevreden terug: ‘De opstartfase is beheerst en volgens
verwachting verlopen. We hebben onze operationele processen goed en snel laten aansluiten op die van onze klanten Stedin,
Oasen, VodafoneZiggo en Reggefiber. Door de flexibiliteit van onze organisatie hebben we snel de nodige procesaanpassingen
kunnen doorvoeren. Dat kwam de uitvoering van projecten ten goede’.
Komende jaren
De werkzaamheden bestaan nu voornamelijk uit het realiseren van gecombineerde aansluitingen. De omvangrijke
infrastructurele werken voor de hoofdleidingen voor gas, water, elektriciteit, CAI en telecom zijn in voorbereiding.
De komende jaren voeren wij combi-werkzaamheden uit in Lopik, Oudewater, Montfoort, Woerden, De Ronde Venen,
Stichtse Vecht en Wijdemeren.
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