Pilot Samenwerkingsverband Brabant Water – Timmermans Infra
Binnen het vervangingsprogramma “Vitalisatie” van Brabant Water is er gezocht naar een
nieuwe manier van samenwerken tussen Brabant Water, de uitvoerende partijen, de
gemeente en de burger.
In juli, augustus en september van 2016 heeft Brabant Water in dat kader een
marktconsultatie gehouden. Hierin zijn wij eind 2016 door Brabant Water geselecteerd als
marktpartij om de voorbereiding van een reeks aantal pilotprojecten gezamenlijk mee op te
pakken volgens een Bouwteam principe.
Voor een aantal wijk‐ en straatsaneringen hebben we in 2017 in dit nieuwe
samenwerkingsverband een aantal projecten compleet voorbereid én
uitgevoerd.
Hieronder een greep uit de reeks met succes voltooide projecten:
Wijk‐ en straat saneringen Brabant Water – Timmermans Infra
Den Dungen
Poeldonkseweg e.o.
Circa 2,9 km hoofdleidingen
78 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Biezenmortel
Oude Boschebaan e.o.
Circa 4,1 km tracé
23 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Nieuwkuijk
Badweg e.o.
Circa 1,0 km tracé
30 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Olland
Ollandseweg e.o.
Circa 3,2 km tracé
(St. Oedenrode)
103 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Odiliapeel
Centrum e.o.
Circa 5,5 km tracé
362 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Haaren
Lage Raam
Circa 0,4 km tracé
6 huisaansluitingen overgezet/gesaneerd
Brabant Water blijft tijdens deze pilot ontwerpverantwoordelijk en taakbevoegd voor het
project. Timmermans Infra heeft hierin een adviserende en begeleidende rol aangenomen
om projecten efficiënter te kunnen voorbereiden en uitvoeren. In de praktijk is gebleken dat
deze projecten binnen 4 – 6 weken compleet voorbereid kunnen worden. Niet alleen de
voorbereidingstijd kunnen we hiermee drastisch verkorten, maar ook tijdens de
uitvoeringsfase kan daarmee een optimaal resultaat worden behaald, mede door een
strakke planning van de projecten.
Het voordeel voor ons als aannemersbedrijf is dat wij voor ons personeel voldoende
werkaanbod kunnen behouden en continuïteit kunnen geven gedurende de gehele periode.
We hebben immers zelf meer de planning in eigen hand!
Werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van Brabant Water, betrokken gemeentes,
instanties en bewoners uitgevoerd.

