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Voorwoord
Geachte relatie,

In deze nieuwsbrief staat innovatie centraal.
Om ervoor te zorgen dat innovatie succesvol
is, is samenwerken een must. Daarom vinden
wij het ook belangrijk om met u samen te
werken en mee te denken. Op deze manier

Relinen

In Nederland ligt circa 124.000 kilometer gasleiding. Hiervan bestaat ongeveer
6.000 kilometer uit grijs gietijzer. Het grootste deel van deze leidingen is
te vinden in het grootstedelijk gebied en veelal slecht te bereiken. De kans
op schade is hier dan ook groot. Momenteel zijn de netbeheerders deze
gietijzeren leidingen aan het vervangen door kunststofleidingen. Dit heeft
een grote impact op de omgeving en de bewoners. Daarnaast ligt er ook
tijdsdruk op deze vervangingen door afspraken tussen de netbeheerders en
de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De netbeheerders zijn op zoek naar
verantwoorde alternatieven voor de traditionele opensleufmethode.

boeken we gezamenlijk de beste resultaten.
Enkele initiatieven die ons bedrijf de afgelopen
tijd heeft genomen, illustreren dit. Wij vertellen
u hier graag meer over in deze nieuwsbrief.
Naast het feit dat wij samenwerking heel
belangrijk vinden, hechten wij ook veel waarde
aan maatschappelijk verantwoord onderne-

Innovatieve relinetechniek
Alliander heeft een speciale relinetechniek
ontdekt en in van Voskuilen een partner
gevonden die hierin wil investeren. Van
Voskuilen heeft de techniek ‘Relinen’
verder ontwikkeld en als
vervangingsproduct in de markt gezet.

men. Wij zijn er dan ook ontzettend trots op
dat wij sinds kort mentorbedrijf zijn van de
Bart de Graaff Foundation. Jaarlijks helpt
deze organisatie een aantal mensen met een
beperking, ook wel Bikkels genoemd, bij het

Hierdoor verdwijnen veel nadelige effecten
van de traditionele opensleufsaneringen.

starten van hun eigen bedrijf. Wij vinden het
een eer om de Bikkels Gerard de Nooij en
Michael Verhees te begeleiden bij het opzetten

De kous heeft alle druk- en trektesten
doorstaan en kan dus als volwaardige
vervanging dienen. Naast prijs en milieu zal
de vervangingskeuze ook bepaald worden
door: beperking van de omgevingslast,
beperking van verkeersoverlast, beperking
overlast bewoners, bereikbaarheid van de
woningen voor bewoners, beperking
schade in de stedelijke gebieden,
beperking schade aan flora, beperking
schade aan netwerk derden, beperking
kosten bijzondere bestrating, beperking
kosten saneren vervuilde grond en
vereenvoudiging vergunningstrajecten.

van hun eigen bedrijf en wij stellen ze in deze
nieuwsbrief dan ook graag aan u voor.
Om innovaties en vernieuwingen te kunnen
realiseren, is het van belang dat je als bedrijf
de beschikking hebt over goed opgeleid
personeel. Ondanks de mindere economische
tijd, blijven wij dan ook investeren in onze
medewerkers om de kwaliteit van onze
dienstverlening te waarborgen.
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Frans van Voskuilen

Hoe werkt het?
Aan de binnenzijde van de oude gasbuis
wordt een nieuwe kunststof en gasdichte
geïmpregneerde geweven kous
aangebracht en verlijmd. Door middel van
UV Express Curing Technology hardt deze
lijm uit en een robot freest de aansluitingen
van binnenuit open. De kous neemt de
transportfunctie over en de bestaande buis
fungeert als dragende buis.

Pilotproject
Van Voskuilen voert momenteel een pilot
uit om deze koustechniek ook toe te
passen in de zogenaamde stijgleidingen
met kleine diameter. Dit is vooral goed van
toepassing in grootstedelijke gebieden
met veel portiekwoningen. Profiteer ook
van de specialistische en innovatieve
kennis over relinen en kies voor van
Voskuilen Woudenberg b.v.!

Oasen

Oasen heeft met van Voskuilen een pilottraject uitgevoerd, waarbij we hebben
gekeken naar een nieuwe, efficiëntere en
goedkopere werkwijze om dienstleidingen
te vervangen. Om de verandering duidelijk
te maken, beschrijven we in dit artikel
eerst de traditionele werkwijze.
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Van Voskuilen &
Bart de Graaff Foundation

Begin 2013 heeft de Bart de Graaff Foundation de officiële Bikkelcampagne
2013 gelanceerd. Bikkels zijn jonge mensen met een beperking die graag een
eigen onderneming willen starten. Kandidaten die in aanmerking willen komen
als Bikkel konden zich opgeven tot half mei 2013. Een vakkundige jury, waar
ook van Voskuilen aan deelnam, heeft de Bikkels voor 2013 geselecteerd.

Traditionele werkwijze
Bij het vervangen van een waterhoofdleiding
leggen we in eerste instantie een noodleiding
naast de bestaande leiding. Vervolgens
wordt het water afgesloten en zetten we
alle huisaansluitingen over op de nieuw
gelegde noodleiding. Het water wordt tijdelijk
getransporteerd door de noodleiding.
We verwijderen de oude hoofdleiding. Het
water wordt weer afgesloten en we zetten
de huisaansluitingen van de noodleiding op
de nieuw gelegde hoofdleiding. Tot slot
verwijderen we de noodleiding, herstellen
we het tracé en ronden we de werkzaamheden af.
Nieuwe werkwijze
Wanneer we de nieuwe werkwijze inzetten,
dan maken we geen gebruik van een
noodleiding. We vervangen de leiding in
secties, bijvoorbeeld 30 meter per dag.
De sectie die we vervangen, wordt gedurende een dagdeel afgesloten van water.
We plaatsen eerst een nieuw type eindkap
en verwijderen de oude dienstleiding.
We leggen de nieuwe leiding aan en de
huisaansluitingen worden op de nieuw
gelegde leiding aangesloten. Vervolgens
herstellen we het openliggende tracé.
Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is
dat tracédelen niet langere tijd open liggen
en dat het straatwerk eerder wordt hersteld.
Daarnaast is er ook een financieel voordeel
door minder materiaalverbruik en snellere en
efficiëntere productie.

CERTIFICATEN

gedreven om ongehinderd.nl uit te bouwen
tot een gezond en maatschappelijk bedrijf.
Door de toegankelijkheid van de gemeentes
en de provincies in kaart te brengen, ontstaat een volledige openbare database. Het
doel is om de gebruikers van deze site de
nieuwe toegankelijke ‘places-to-be’ te laten
ontdekken voor mensen met een lichamelijke beperking en hen ervaringen te laten
uitwisselen. De website ongehinderd.nl
is gekoppeld aan een app voor smartphones, zodat ongehinderd.nl mensen
met een lichamelijke beperking praktische
oplossingen kan aanleveren, waardoor het
leven wat gemakkelijker wordt.

Van Voskuilen is sinds 7 juni jl. het mentorbedrijf van Bikkel Gerard de Nooij.
De eerste officiële kennismaking met
hem en zijn compagnon Michael Verhees
heeft op 24 juni jl. plaatsgevonden op ons
hoofdkantoor in Woudenberg.
Beide heren hebben door een ongeluk een
dwarslaesie opgelopen. Zij hebben elkaar
tijdens hun revalidatieperiode ontmoet
en in 2009 ontstond bij hen het idee om
samen het bedrijf ongehinderd.nl op te
zetten. Vanaf 2010 zijn zij maatschappelijk
ondernemer. Zij begonnen hun werk met
het verzamelen van informatie over toegankelijkheid van gebouwen. Beiden zijn erg

Het enthousiasme van Gerard en Michael
werkt aanstekelijk, want wij hebben er
enorm veel zin om hen te begeleiden bij het
realiseren van hun toekomstplannen!

MVO
MVO neemt binnen van Voskuilen een
belangrijke plaats in, waarbij zorg voor
het milieu, de omgeving, consumenten en
personeel en eerlijk zakendoen centraal
staan. Zo zetten wij ons bijvoorbeeld in voor
lokale verenigingen en maatschappelijke
initiatieven zoals Stichting Bikkel. In
augustus 2012 heeft van Voskuilen
het certificaat MVO Prestatieladder
niveau-3 ontvangen. Hercertificering vindt
jaarlijks plaats door een onafhankelijke
gecertificeerde instantie.
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