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Grenzen verleggen

Column

Ondanks alle landelijke en zelfs wereldwijde beperkingen wil ik vooral positief blijven. Het klinkt
misschien tegenstrijdig, maar ondanks dat de landsgrenzen steeds vaker op slot gaan en grenzen worden
gesteld aan onze samenleving, als Van Vulpen hebben wij als dit jaar wederom onze grenzen verlegd.

Dit verleggen van grenzen is nodig om de onderneming te
ontwikkelen, als geheel en als individu. Als persoon worden
we continu uitgedaagd om grenzen te verkennen, te stellen, te
zoeken, te verleggen en te doorbreken. Hierdoor groeit het lerend
vermogen van de organisatie. Bovendien ontwikkelen wij als
individu onze professionele vaardigheden, in ons denken, doen
én gedrag. Het verleggen van grenzen is daarmee een onderdeel
van ons DNA.
Wij doen dit op vele terreinen, van kennis en techniek tot en
met werkprocessen en nog veel meer. Wij steken onze nek uit,
zijn nieuwsgierig naar veranderingen en kijken met lef naar
vernieuwingen die op ons afkomen. Ook in onze dienstverlening

verleggen wij onze grenzen, verbreden we ons werkgebied
en nemen de klant steeds meer zorg uit handen. We maken
verbindingen van land naar zee en realiseren horizontaal
gestuurde boringen langer dan twee kilometer. We digitaliseren
onze werkprocessen steeds verder en innoveren ons
werkmaterieel door mee te gaan in het elektrische tijdperk.
Met veel trots kijk ik dan ook naar hoe onze organisatie zich
ontwikkelt. Daarbij daag ik iedereen uit om haar of zijn grenzen
te verleggen en uiteraard vast te houden aan onze normen,
waarden, cultuur en mentaliteit.
Arjan de Nijs

Elektrische shovel en minigraver getest
Omdat onze activiteiten toenemen, is het ook nodig om
ons materieel uit te breiden en te vernieuwen. Van Vulpen
streeft ernaar om steeds meer gebruik te maken van
elektrisch aangedreven materieel. Regelmatig houden
wij testsessies, onder verschillende belastingen en
werkomstandigheden. Onlangs hebben wij een elektrische
shovel en een elektrische minigraver flink aan de tand
gevoeld.
Shovel
De geteste elektrische shovel is ons zeer goed bevallen. Het
draaien ging soepel en de kracht is te vergelijken met onze
huidige shovels. Zo hebben we een stalen rijplaat van 6 meter
lang en 1 meter breed opgetild, een pallet met 9 lagen tegels
getild, een kipper vol zand geladen en een klein vierkant
rijplaatje opgetild. Een pluspunt waren de langere lepels. Ook
de banden lijken stabieler dan de huidige nokkenbanden. Het
rijden was even wennen, omdat de shovel een klein stukje

doorrolt ná het stoppen met gasgeven. Een dieselmotor remt
meteen op de motor af. Toen we de bak in een hoop zand
zetten, hield de shovel even in, schakelde een versnelling
terug en nam vervolgens een volle bak zonder moeite. Een
minpunt van deze shovel is het bereik van de accu.
Minigraver
De geteste elektrische minigraver heeft duidelijke
pluspunten. Hij is bijvoorbeeld geluidsarm, waardoor de
grondwerker beter te verstaan is. Verder waren we verrast
doordat de kraan zo soepel draaide. Wel vormt de accu nog
wel een flinke uitdaging. Hij trok snel leeg, ook bij lichte
werkomstandigheden. Ook het graven in harde grond ging
niet vanzelf.
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Vervangen gas- en
waterleidingen in één project
De sanering van 29 kilometer
asbestcement-waterleidingen en
29 kilometer brosse gasleidingen
en het overzetten van zo’n 1.400
huisaansluitingen voor gas en water.
Dit is in het kort het project Tranche
3 in de omgeving van Arnhem Nijmegen, dat Van Vulpen in opdracht
van Vitens en Liander uitvoert.
Omdat Vitens en Liander vaak in
dezelfde regio en in dezelfde ondergrond
hun infra saneren, hebben beide
bedrijven besloten zoveel mogelijk
samen te werken. Dit om de technische
impact op de ondergrondse infra
en de overlast voor de omgeving
te minimaliseren. Het werkterrein
van Tranche 3 is verspreid over
verschillende gemeenten, namelijk
Aalten, Arnhem, Berg en Dal,
Brummen, Doesburg, Doetinchem,
Ede, Nijmegen, Oude IJsselstreek,
Renkum en Rheden. Ook het saneren
van een deel van de huisaansluitingen
voor gas en water behoort tot de
werkzaamheden. Bovendien worden de
aansluitingen overgezet op de nieuwe
distributieleidingen.

Tranche 3 is een bijzonder contract,
legt projectleider Erik Berndsen uit.
‘Het is officieel een UAV-contract, maar
bevat ook veel UAV-GC componenten.
Opdrachtgevers schuiven steeds
meer op in de keten, waardoor de
verantwoordelijkheid vaker bij de
aannemer komt te liggen. Dat vraagt
om wederzijds vertrouwen. Van
Vulpen is onder andere gevraagd een
Projectmanagementplan te schrijven,
een definitief ontwerp (DO) en
uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen,
per werkpakket een ontwerpnota te
maken en per gemeente een BLVCplan. Het opstellen van een BLVCplan was voor ons in deze situatie
best bijzonder, maar tegelijkertijd
bekende materie. In het plan staan
maatregelen, verantwoordelijkheden
en afspraken op het gebied van
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid
en communicatie. Wij brengen sowieso
bij elk project de omgeving en
belanghebbenden, zoals hulpdiensten
en verenigingen nauwkeurig in kaart. En
bewaken de aan- en afvoerroutes naar
bijvoorbeeld winkels en restaurants.’
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Ontzorgen
Van Vulpen heeft het vertrouwen
van Liander en Vitens dan ook vooral
gewonnen door de strakke organisatie,
procesmatige manier van werken,
transparantie en openheid en door
het flexibel reageren op onverwachte
situaties. Erik Berndsen: ‘Ontzorgen
is de rode draad. Niet alleen zorgen
wij voor kwalitatief hoogwaardige
werkzaamheden, wij besteden ook veel
aandacht aan omgevingsmanagement.
Continu vertellen wij de omgeving waar
wij mee bezig zijn en leggen wij uit als
ergens onverwachte situaties ontstaan.
Wij meten de klachten en maken ze
aantoonbaar. Door de omgeving op
deze manier goed te managen, krijgen
wij weinig klachten en kunnen wij
écht meters maken.’ De uitvoering
van Tranche 3 is gestart direct na de
bouwvak 2020. Op dit moment werkt
Van Vulpen in Nijmegen en halverwege
februari 2021 volgt de gemeente
Brummen.

Voorbereidingen verhuizing Logistiek in volle gang
Meer ruimte, een grotere efficiency en forse tijdwinst.
Deze factoren kenmerken de nieuwe opslaglocatie van de
afdeling Logistiek, aan de Stephensonweg bij de afslag
Gorinchem-Oost. De verhuizing, samen met de collega’s van
Gorinchem Infra en Brabant Infra, vindt halverwege 2021
plaats en de voorbereidingen zijn in volle gang.
De verhuizing is een direct gevolg van de flinke groei van
Van Vulpen. Met name de uitbreiding van het werkterrein in
het Combi-Middengebied in december 2019 heeft gezorgd
voor een toename van de materiaalopslag. Na ruim 15 jaar
op de locatie aan de Vaart in Gorinchem is de verhuizing
een belangrijke stap voorwaarts voor de afdeling Logistiek,
stelt Logistiek beheerder Jolanda Burghart. ‘Het is een
uitgelezen mogelijkheid om diverse logistieke processen te
perfectioneren en nog meer procesmatig te gaan werken.
Door een herindeling van de magazijnvoorraad krijgen
we bijvoorbeeld beter grip op het voorraadbeheer. Ons
uitgangspunt is om de materialen en voorraden, zoals
containers, haspels, rijplaten en dergelijke, per werkgebied
en per leverancier gescheiden te beheren. Dit zorgt voor een
kortere looptijd voor de orderpickers die doelgerichter de
materialen kunnen picken. Bovendien kunnen onze chauffeurs
sneller de benodigde goederen verzamelen. Zo voorkomen
we dat zij tussen de verschillende vestigingen heen-en-weer
moeten pendelen.’
Automatiseren
De nieuwe locatie biedt ook kansen om verschillende
handmatige werkzaamheden te versnellen en eventueel te
automatiseren, legt Jolanda uit. ‘Gezond en arbotechnisch
verantwoord werken is voor ons een belangrijk thema.

Waar mogelijk willen we zwaar handmatig werk voorkomen,
onder het motto: ‘Minder werken met bloeddruk, maar meer
met luchtdruk’. Het sealen van pallets bijvoorbeeld gebeurt
nu nog handmatig, maar voor de nieuwe locatie zijn er
plannen om te gaan werken met een palletwikkelaar. Vanuit
dezelfde gedachte denken we op dit moment na over andere
automatiseringsopties.’
10 tot 15 minuten tijdwinst
De verhuizing zorgt niet alleen bij Van Vulpen intern voor
grote logistieke verbeteringen. Jolanda: ‘Het vrachtverkeer
van en naar ons centrale magazijn aan de Vaart slingert zich
nu nog dagelijks vanaf de afrit van de A15 langs stoplichten
en rotondes en over de Zuiderlingedijk langs de betoncentrale.
Onze verhuizing van industrieterrein Papland naar GorinchemOost draagt bij aan een kortere reistijd. Per voertuig scheelt
het al snel 10 tot 15 minuten.’
Verbinding vasthouden
Jolanda realiseert zich goed dat de verhuizing ook letterlijk
zorgt voor een grotere afstand tussen collega’s van de
vestiging op Papland. ‘Dus denken we als logistiek-collega’s,
samen met de collega’s van de afdeling Gorinchem Infra,
goed na over hoe we de verbinding met elkaar kunnen
vasthouden. Sowieso vraagt deze verhuizing om een goede
planning en een strakke coördinatie met al onze collega’s.
Door continu mee te denken en bijvoorbeeld materialen
eerder dan normaal te verzamelen, willen we de hinder voor
onze ploegen buiten zoveel mogelijk beperken.’
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Gestuurde boring vanuit haven Oostende naar het strand:

‘Het moet in één keer raak zijn’
Voor het eerst gaat Van Vulpen op een (Belgisch) strand aan
het werk om een waterinlaat voor zeewater mogelijk te
maken. Daarvoor realiseren wij een gestuurde boring vanuit
de haven van Oostende, waarbij de leiding in zee uitkomt.
Tim van Sleeuwen: ‘Een soortgelijke klus hebben wij al
eerder gedaan bij een binnenwater, maar dat we dit doen
op het strand, is weer een nieuwe primeur.’
Opdrachtgever is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat
zeewater rechtstreeks uit de zee wil aanvoeren naar speciale
bassins. Deze zijn onderdeel van de technische werkplaats van
het onlangs geopende Marine Robotics Centre, dat robotica
en onderwatertechnologie inzet voor meer veiligheid bij
diepzeeonderzoek. Door de zeewaterleiding komt zeewater
in een testbad, waardoor de robots gewoon aan land kunnen
worden onderhouden en getest. Met dit doel worden een
aanzuigleiding en bijhorend pompstation gebouwd, in
opdracht van de Maatschap Vanlerberghe Aannemingen en
Visser & Smit Hanab NV. Van Vulpen kreeg de opdracht om
een leiding aan te leggen van 160 mm en ruim 500 meter
lang.

Zodra het laag water wordt, gaan we met twee rupskranen
en een trekker met de kabelhaspel het strand op naar
het uittredepunt. Dat vraagt om goed vooruitkijken en
anticiperen, want afgaand tij duurt ongeveer zes uur. Dus
moet het intrekken van de leiding in één keer raak zijn.
Wanneer dat gelukt is, begraven we de leiding onder het
zand. De werkzaamheden voor de inlaat zelf vinden later
plaats.’
Spelen in de zandbak
Het werken op het strand geeft dit werk een extra dimensie,
zegt Tim. ‘We moeten goed rekening houden met de getijden
en de weersomstandigheden. Dat maakt het uitdagend.
Bovendien zijn we een beetje terug in onze kleutertijd. We
mogen spelen in de grootste zandbak die er is!’

Wachten tot het eb wordt
Tim legt uit: ‘Vanuit de haven van Oostende maken wij
een gestuurde boring, tot ongeveer 100 meter voor het
uittredepunt op het strand. Voor het intrekken van de
leiding moeten we wachten tot afgaand tij. Want bij hoog
water kunnen we natuurlijk niet op het strand werken.

Bekijk de film
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Verlegging kabels en leidingen

rond belangrijke verkeersader

De gemeente Woerden begint eind 2020 met de
bovengrondse en deels ondergrondse reconstructie van
de Boerendijk en de renovatie van de Kwakelbrug over
de Oude Rijn. Hierbij worden onder andere fietspaden,
verkeerslichten, openbare verlichting, kruisingen en de brug
vernieuwd. Ter voorbereiding van dit omvangrijke project
verlegt Van Vulpen de kabels en leidingen voor Stedin,
Vitens en Ziggo.

waar mogelijk elkaar overlappen of ruimte wordt gegeven
aan werkzaamheden door derden. Omdat bijvoorbeeld het
uit- en inhijsen van de brug in hetzelfde werkgebied
plaatsvindt, zorgt Van Vulpen ervoor dat daar op
die momenten niet wordt geboord of gegraven. De
werkzaamheden duren tot begin derde kwartaal 2021.

Op dit tracé zijn - in de eerste fase - acht boringen gemaakt
met een totale lengte van 1.500 meter. Daarnaast maken wij
voor het project Woerden Zegveld van Stedin nog een boring
van 440 meter. De boringen zijn in hoofdzaak bedoeld voor
het verleggen van een middenspanningtracé en gedeeltelijk
voor laagspanning en gas. In de volgende vier fasen beginnen
wij per werkvak met het graven, vervangen en overnemen
van kabels en leidingen voor middenspanning, laagspanning,
gas, water en Ziggo.
Gedetailleerde planning
De Boerendijk is een belangrijke verkeersader voor verbinding
met de dorpen Zegveld en de Meije. Om de overlast te
minimaliseren en de bereikbaarheid zoveel mogelijk te
garanderen, laat de gemeente Woerden de verschillende
werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek uitvoeren.
Hiervoor heeft Van Vulpen een gedetailleerde planning
gemaakt, waarbij fases direct op elkaar aansluiten,
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Eerste in Europa: boring met elektrische boorstelling van 2.200 meter
Een Europese primeur. Dat is de boring met een elektrische
boorstelling van maar liefst 2.200 meter met een diameter
van 700 mm die Van Vulpen realiseert onder natuurgebied
Zouweboezem door, langs de snelweg A27. Nooit eerder
vond in Europa een elektrische boring plaats met deze
lengte en diameter. Het is een uniek onderdeel van het
project ‘Weg van de Snelweg’.

stikstofuitstoot. In plaats van 1.000 liter diesel per dag die
een conventionele boorstelling verbruikt, is dat met deze
elektrische boorstellingen zo’n 300 liter per dag. Daarnaast
worden hybride kranen gebruikt. Ook is een groot deel van
de bedrijven met wie Van Vulpen samenwerkt, in de nabije
omgeving gevestigd, waardoor er minder reistijd is. Wat ook
zorgt voor een lagere stikstofuitstoot.

De A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten
wordt in 2022 verbreed. Omdat de bestaande
drinkwatertransportleiding dan in de weg ligt, verleggen
drinkwaterbedrijf Oasen en Van Vulpen alvast over bijna 6
kilometer de bestaande drinkwatertransportleiding, tussen
Meerkerk en Lexmond. De nieuwe leiding komt op een
diepte van 25 meter parallel aan de snelweg te liggen, op
ongeveer 70 meter afstand. Daardoor is een veilige ligging
voor de toekomst gegarandeerd.

Meet-in-the-middle
De eerste drie boringen zijn inmiddels gedaan. De langste
boring, momenteel in uitvoering, is een ‘meet-in-themiddle’, waarbij de boorkoppen van de twee elektrische
boorstellingen elkaar ongeveer halverwege ontmoeten. Een
echte precisieklus. Het intrekken van de drinkwaterleiding
gaat met een gemiddelde snelheid van circa 150 meter per
uur en duurt een dag.

Vitale infrastructuur
De drinkwaterleiding voorziet de inwoners van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van drinkwater. Per uur
stroomt gemiddeld 650.000 liter drinkwater door de leiding.
Om de continuïteit van drinkwater te waarborgen en schade
aan drinkwaterleidingen te voorkomen, heeft Oasen in
overleg met Rijkswaterstaat voor deze oplossing gekozen.

Januari 2021
De oude leiding wordt pas uit bedrijf genomen als de nieuwe
leiding in gebruik is. Zo blijft gedurende de werkzaamheden
drinkwater beschikbaar voor inwoners van de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden. De werkzaamheden om de nieuwe
leiding aan te sluiten, zijn naar verwachting eind januari 2021
klaar. Daarna wordt de bestaande waterleiding verwijderd.
Eind maart moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Ontwerp Van Vulpen
Oasen heeft het project als UAV GC-contract aanbesteed,
waardoor de uitvoerende partij niet alleen de uitvoering,
maar ook het definitief ontwerp invult. Van Vulpen heeft
het idee om de nieuwe drinkwatertransportleiding aan te
leggen met gestuurde boringen over grote lengtes (drie
boringen met een lengte van circa 1.000 meter en één
boring met een lengte van 2.200 meter) uitgewerkt tot een
uitvoeringsontwerp. Daardoor zijn minder werkterreinen,
sleuven en putten nodig en is er minder overlast voor de
omgeving.
Twee elektrische boorstellingen
Bij ‘Weg van de Snelweg’ staat duurzaamheid hoog op
de agenda. Het was een van de criteria van Oasen voor
de selectie van de aannemer. Voor de boring van 2.200
meter zet Van Vulpen een 300-ton en een 250-ton
elektrische boorstelling in. Dit scheelt aanzienlijk in de
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The Big-Five, onze vijf

veiligheidswaarden

Als Van Vulpen beseffen wij dat onze werkzaamheden
impact op de omgeving kunnen hebben. Daarom is
veiligheid voor ons een doorlopend proces, waarop wij
dagelijks sturen en waarin we elkaar aanspreken en
samen verbeteren. Onze cultuur vatten wij samen in vijf
veiligheidswaarden, ‘The Big-Five’, die wij in het voorjaar met een toolbox en een keetposter - hebben gepresenteerd
aan alle medewerkers.
The Big-Five, onze vijf veiligheidswaarden, op een rijtje:
1. Wij melden om te leren
Meldingen van medewerkers en opdrachtgevers over
onveilige situaties leiden elke maand tot procesverbeteringen
en hebben Van Vulpen dus al veel opgeleverd. Door onveilige
situaties te melden, kunnen we deze in de toekomst
voorkomen.
2. Wij geven elkaar complimenten
Wij zijn vakmensen, zijn professioneel en werken veilig. Door
elkaar complimenten te geven, stimuleren we dit.

3. Wij zijn samen verantwoordelijk
Veilig werken is iets wat we samen doen. Het aanspreken van
een collega die onveilig werkt, is hierbij van groot belang.
4. Wij controleren voor we acteren
Voordat wij aan het werk gaan, controleren wij of dit veilig
kan. Eerst controleren, dan pas acteren.
5. Wij durven door te vragen
Vraag door. Waarom vertoont iemand onveilig gedrag? Of
andersom, is het veiliger als ik het op deze manier doe?
Door opdrachtgevers onderschreven
Deze vijf veiligheidswaarden benadrukken wat we belangrijk
vinden. Door vanuit de ‘wij’-vorm te spreken, betrekken
wij ook onze ketenpartners hierbij. Want veilig werken
doe je samen. En dat wordt onderschreven door onze
opdrachtgevers. Zo zijn wij drie jaar op rij genomineerd voor
een veiligheids-award van diverse netbeheerders en één keer
hebben wij deze felbegeerde trofee gewonnen.
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Nieuwe leiding stadsverwarming
Amsterdam
De gemeente Amsterdam wil dat de stad in 2050 aardgasvrij
is. Energieleverancier Vattenfal werkt daarom samen met de
gemeente aan de uitbreiding van de stadsverwarming. Van
Vulpen is gevraagd om de verbinding tussen het bestaande
en toekomstige warmtenet aan te leggen. In augustus ging
de aanleg van start.
Stadsverwarming is de aanvoer van heet water en de afvoer
van afgekoeld water van en naar woningen en bedrijven.
Het water van de stadsverwarming wordt opgewarmd met
de restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het
water, van bijna 100 graden, is te heet voor een standaard
waterleiding. In Amsterdam is daarom gebruik gemaakt
van een staal-PUR-PE leiding, een leiding met een hoge
isolatiewaarde. Voor Van Vulpen is het intrekken van een
dergelijke leiding niet nieuw, het samenstellen en spoelen/
analyseren ervan wél. Maar Van Vulpen ziet zich graag gesteld
voor nieuwe uitdagingen.
Horizontaal gestuurde boring
De opdracht was om twee parallelle boringen van 185 meter
lengte uit te voeren onder het Buiksloterkanaal door. Het
intredepunt was gelegen aan de Heimansweg in de Van Der
Pekbuurt. De uittrede lag aan de kruising van de Grasweg
/ Asterlaan in de wijk Overhoeks. Op die plek zijn ook de
12 meter lange delen van de staal-PUR-PE leiding uitgelegd
en samengesteld. In verband met de vele bewoners en
bedrijven in deze stadsdelen, heeft Van Vulpen samen met
de gemeente veel geïnvesteerd in de communicatie over de
maatregelen en de planning.
Leidingdelen samenstellen
De uitdaging voor Van Vulpen zat hem onder andere in
de samenstelling van de leidingen. Dit is specialistisch
werk vanwege de drie verschillende lagen van de leiding.
Allereerst is de stalen kern aan elkaar gelast. Om deze kern
zijn draden aangebracht die een signaal afgeven als zich later
een lekkage voordoet. Deze draden zijn door Van Vulpen
met elkaar verbonden. Daarna is een mal gebruikt om het
PUR-schuim om de stalen kern aan te brengen. Nadat deze
was uitgehard, is een Dirax mof en als buitenlaag een HDPEkrimp sleeve gebruikt. Het samenstellen nam twee weken in
beslag. Hierna kon de boring starten.

Na het ruimen van het boorgat, is de leiding – die inmiddels
bij het uittredepunt klaarlag - ingetrokken. Deze fase nam
ongeveer anderhalve week in beslag.
Leiding testen
Toen de boring succesvol was uitgevoerd en de
stadsverwarmingsleiding zonder problemen was ingetrokken,
was het tijd voor de nazorg. Allereerst is de leiding onder
druk gespoeld met drinkwater. Daarna liet Van Vulpen
met tankwagens water aanvoeren van 50 graden Celsius.
Waarmee de leiding opnieuw is gespoeld. Dankzij het
warme water kon eventueel vuil in de leiding losweken en
verwijderd worden. De laatste stap was het vullen van de
leiding met gedemineraliseerd water. Dit is water waaruit
mineralen als zout en kalk zijn verwijderd. Het vermindert de
kans op corrosie, afzettingen en daardoor breuken. De leiding
zal in gebruik genomen worden zodra de uitbreiding van het
net is gerealiseerd.

UXOscope boring
In Amsterdam liggen nog veel niet gesprongen explosieven
in de bodem. Daarom heeft Van Vulpen tijdens de pilotboring
een UXOscope aan de boorkop gekoppeld. Deze signaleert
tijdens het boren of zich in een straal van drie meter rond
het boorgat een explosief bevindt, welke gelukkig niet is
aangetroffen. Op deze manier zijn op een veilige manier twee
parallelle boringen uitgevoerd met een lengte van 185 meter.
Hierna is de leiding ingetrokken met behulp van zes kranen.

Bladeren (PDF)

BACK

NEXT

10 kilometer landkabels voor windmolenparken Noordzee
Om in 2030 zeker 40% van alle elektriciteitsverbruik in
Nederland uit windenergie te winnen, heeft het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat aan TenneT de opdracht
gegeven om het elektriciteitsnet op zee uit te breiden.
In 2023 moeten kabels vanuit twee nieuwe windparken
duurzaam opgewekte elektriciteit transporteren naar het
land. In het Net op Zee-project Hollandse Kust (noord)
en (west Alpha) gebeurt dit via Wijk aan Zee en het
hoogspanningsstation langs de A9 in Beverwijk.
In april 2020 gaf TenneT aan de Combinatie NRG (Van Vulpen,
Alsema en Denys) de opdracht om voor dit project landkabels
over een lengte van ongeveer 10 km aan te leggen. Het
tracé loopt vanaf het strand van Wijk aan Zee via een nieuw
te bouwen transformatorstation (Zeestraat) tot aan het
hoogspanningsstation in Beverwijk. De kabels worden via
horizontaal gestuurde boringen op gemiddeld 30 tot 35 meter
diepte aangelegd. In totaal gaat het om tien secties van
circa 1.000 m die bestaan uit elk vier boringen naast elkaar.
Bij de in- en uittredepunten van de boringen, leggen wij
werkterreinen aan om de kabels aan elkaar te koppelen. Op
enkele plaatsen moeten de kabels aan elkaar worden gelast.
Het werk is goed zichtbaar voor de omgeving en duurt een
langere tijd.

wat de planning van het werk is, hebben NRG en TenneT
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Andere vormen van
omgevingsmanagement zijn keukentafelgesprekken met
bewoners, gesprekken over zakelijk recht-overeenkomsten,
communicatie naar stakeholders en ondersteuning van de
publiekscommunicatie.
Planning
In augustus hebben we het opslagterrein van de
mantelbuizen ingericht op het terrein van het toekomstige
transformatorstation. Op deze plek zijn we in september
gestart met het lassen van de HDPE-mantelbuizen voor de
boringen die starten in november en december. De eerste
werkzaamheden in de omgeving zijn onlangs begonnen.
Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het tweede
kwartaal van 2022 afgerond.

Omgevingsmanagement
Goed omgevingsmanagement is in deze regio dan ook van
groot belang. Niet alleen zijn de inwoners van Wijk aan
Zee erg zuinig op hun strand en duinen, zij hebben ook
te maken met de nabijheid van Tata Steel, Schiphol en de
nieuwe sluis in het Noordzeekanaal. Daarom zetten wij zwaar
in op het omgevingsmanagement door een team van vijf
mensen in te schakelen: een ervaren omgevingsmanager,
een communicatieadviseur, een vergunningenmanager,
een ecoloog en een secretariaatsmedewerker. Om de
omwonenden adequaat te informeren over hoe de
kabels worden aangelegd, wat daar bij komt kijken en
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Boren onder de Maas is

flinke uitdaging

Netbeheerder Enexis legt een nieuw 50kV-elektriciteitsnetwerk aan om de plaatselijke papierfabriek van het gas
en aan de elektriciteit te krijgen. Over een afstand van circa
1.100 meter, tussen de hoogspanningsstations Limmel en
Boschpoort, zijn nieuwe 50kV-kabelverbindingen nodig,
inclusief signaalkabels. Van Vulpen maakt hiervoor vier
horizontaal gestuurde boringen, parallel over een afstand
van bijna 500 meter, waarvan twee HDD’s onder de Maas
door.
Boren onder de Maas door is een flinke uitdaging, vooral
door de gemengde samenstelling van de rivierbodem. Op
een diepte van 11 meter onder het maaiveld bevindt zich
mergel en de bovenste lagen bestaan voornamelijk uit
grind. Om door deze lagen te kunnen boren, maken wij
gebruik van aangepast materieel, met een boormotor en
hole openers. Daarbij zorgen roterende tandjes ervoor dat de
harde steenlagen worden verkruimeld en vermalen. In de vier
boringen trekken wij minimaal 12x160mm PE100 SDR11 in
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en starten daarna met de kabeltrekwerkzaamheden. In totaal
trekken we circa 16 kilometer aan HDPE in de grond. Het
uiteindelijke doel is het invoeren en opblokken van de kabels
op het nieuwe en het bestaande station.
Stormseizoen
Direct na de gunning zijn wij gestart met de
ontwerpwerkzaamheden. Ons belangrijkste doel was een
vergunningsgereed ontwerp voor de HDD’s om nog voor het
stormseizoen (15 oktober) te kunnen boren. Vanaf die datum
geven de waterschappen – in verband met onder andere
risico’s door hoog water - geen toestemming om te werken bij
en onder rivierdijken. Dankzij uitstel door Waterschap Limburg
konden wij op 6 oktober starten met onze werkzaamheden.
Eis van het Waterschap was dat de twee boringen onder de
Maas voor 1 november gerealiseerd moesten zijn, voor de
andere twee boringen kregen we wat meer tijd. Doel is het
project nog in 2020 op te leveren.

