
SGS heeft in opdracht van Stedin de

engineering en de directievoering

verzorgd van een nieuwe 50kV

verbinding tussen de stations

“Gouda Bolwerk” en “Waaiersluis”.

Het betreft een tracé van circa 3,5

km.

PROJECTOMSCHRIJVING 
Om in de toekomst Gouda te kunnen 
blijven voorzien van voldoende 
elektriciteit worden door Stedin extra 
verbindingen aangelegd. De wijk 
Westergouwe wordt deels aardgasvrij 
gebouwd.

Het tracé loopt van het station Bolwerk 
naar station IJsseldijk/Waaiersluis en 
bestaat uit 3 kabels van 400mm2. In dit 
tracé zijn diverse boringen opgenomen 
waaronder de uitgevoerde gestuurde 
boring schuin onder de Turfsingel en een 
gestuurde boring onder de Hollandse 
IJssel door.

WERKZAAMHEDEN ENGINEERING
• Kabels en leidingen derden (Nuts)

• Raakvlakinventarisatie

• Het uitvoeren van een variantenstudie 
en onderzoek verrichten naar 
o.a. Planologie, Flora en Fauna, 
Archeologie, Niet Gesprongen 
Explosieven en Bodem.

• Het voeren van overleg met 
alle betrokken stakeholders 
waaronder, gemeente Gouda, 
Hoogheemraadschap van Rijnland en 

de Provincie Zuid-Holland.

• Het ontwerpen van het Definitief 
Ontwerp.

• Het uitvoeren van zakelijk recht 
overeenkomsten.

• Het ontwerpen van een drietal 
gestuurde boringen inclusief 
berekeningen.

• Het aanvragen van de vergunningen 
voor de boringen.

• Het uitvoeren van 
beïnvloedingsberekingen conform de 
NEN3654:2014.

• Het voorbereiden van de 
vergunningen. 

WERKZAAMHEDEN 
DIRECTIEVOERING
• Het beoordelen en goedkeuren van de 

uitvoeringsplanning.

• Het beoordelen en goedkeuren van 
het V&G-plan, bemalingsplan en 
verkeersplannen.

• Het organiseren en leiden van 
een kick-off voor uitvoering en 
de daaropvolgende voortgangs-
vergaderingen.

• Het maken van verslagen en 
benodigde rapportages.

• Het bewaken en sturen op de vereiste 
kwaliteit.

• Het houden van dagelijks toezicht op 
de uitvoering.

• Het bewaken en sturen op de 
uitvoeringsplannning en de 
termijnopleveringen.

• Adviseren met betrekking tot meeren 
minderwerken ten gunste van 
scopewijzigingen.

• Het signaleren, adviseren en 
registreren van afwijkingen in de 
uitvoering te opzichte van het bestek 
en/of uitvoeringstekeningen.

• Omgevingsmangement.

PERIODE
2016-2018

LOCATIE
Gouda 

©
 S

G
S 

G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t S
A

 –
 2

02
1–

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 - 

SG
S 

is
 a

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 S

G
S 

G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t S
A

 

ENGINEERING & DIRECTIEVOERING AANLEG 50KV 
KABELVERBINDING GOUDA 

SGS Belgium N.V. 
Noorderlaan 87
2030 Antwerpen 
t +32 (0)3 - 545 44 00
www.sgs.be

Contactpersoon: Koenraad Seutin 
t +32 (0)470 86 17 72
e koen.seutin@sgs.com
 


