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Pro Project is opgericht door Roel Pierik.
En hoewel Pro Project sinds 1 juni 1996
actief is, strekt de ervaring zich uit over
vele jaren. Ervaring die is opgebouwd in
verschillende disciplines. Vanaf de eerste
waterbeheersingprojecten, de automatisering van gemalen en stuwen, de
nieuwbouw van kunstwerken tot de realisatie van complexe besturingssystemen
is veel ervaring opgebouwd. Evenals de

Pro Project

beschikbare kennis van civieltechnische

waterbeheersing

constructies en cultuurtechniek
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Maximale invloed met
minimale tijdsinspanning
Waterschappen, gemeentes en provin-

Contact

cies zijn continu in beweging. U dient zich

Bel ons voor een oriënterend gesprek,

toe te leggen op de kernactiviteiten, maar

een afspraak op locatie of voor een

overleg en beleidsvorming vergen veel

offerte op maat. Vrijblijvend kunnen wij in

tijd. En toch moeten projecten worden

korte tijd, al brainstormend, een duidelijk

uitgevoerd. De vraag is hoe al die taken

beeld vormen en een oplossing of op-

kunnen worden gerealiseerd. Voor u als

lossingstraject bespreken. Daarna doen

Diensten

manager en/of projectleider geen een-

wij u een uitgewerkt voorstel.

• PROJECTMANAGEMENT

voudige opgave. Dit is het moment waar-

• ADVIES

bij Pro Project haar meerwaarde bewijst

• SUPPORT

door middel van haar specialistische

Pro Project bv

• TURN-KEY

kennis op het gebied van oppervlakte-

Prinsesseweg 24

water en afvalwater. U kunt uw organisa-

7958 RT Koekange

tie natuurlijk uitbreiden of projecten uit-

Postbus 16

stellen. Pro Project biedt u echter een

7958 ZG Koekange

andere oplossing: realisatie op Turn-key

T. 0522 451 902

basis. Zowel voor renovatie als voor

F. 0522 451 072

Wa t e r b e h e e r s i n g
• OPPERVLAKTEWATER
• AFVALWATER

Ruigoord

Nyesyl

nieuwe projecten, zonder dure overhead. Maximale invloed met minimale
tijdsinspanning. Een perfecte oplossing.
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Aanbestedingen,
bestekken en
prijsvorming

Het opstellen van bestekken is een taak
die zorgvuldig moet worden uitgevoerd.
Een bestek bestaat niet alleen uit meerdere technische disciplines. Ook organisatorisch, procedureel en juridisch komt
er het een en ander bij kijken. Werk voor
specialisten.
UW VOORDEEL
• Gratis extra controle

van uw bestek
• Inconsistenties

wor-

den vroegtijdig geconstateerd en opgelost.
• U

kunt uw energie

richten op waar u goed
in bent.

Pro Project biedt uw organisatie een
oplossing voor oppervlakte- en afvalwater. Pro Project heeft kennis en ervaring in automatisering, renovatie en
nieuwbouw van gemalen en stuwen.
Tevens is kennis en ervaring beschikbaar van civiele- en cultuurtechniek
en

integrale

probleembenadering.

Door de projectmatige aanpak wordt

Aan bestekken wordt veel zorg besteed.
Ondanks dat kunnen er toch nog fouten
worden gemaakt. Om deze fouten tot
een minimum te beperken en om zo problemen voor te zijn, doen wij u een voorstel:
Wij controleren uw bestek gratis.
Wat wordt er gecontroleerd?
Indeling, volledigheid, prijsvormingprocedure, algemene bepalingen en techniek.

Branbuorren

u veel werk uit handen genomen.
Communicatieproblemen tussen leveranciers worden zo voorkomen. Onze
filosofie daarbij is een integrale probleembenadering. Maximale invloed op
ontwerp en realisatie. Inzicht in alle financiële aspecten. Een duidelijke scherpe
offerte. En bij de realisatie een over-

Fazantstraat

zichtelijke rapportage. Onze ervaring op
het gebied van waterbeheersing staat op
een hoog niveau. Flexibiliteit, creativiteit
en inzet zijn kenmerkende eigenschap-

Voorwaarden
I. Betreft disciplines waar Pro Project in is gespecialiseerd.
II. Er wordt maximaal 4 uur aan een bestek besteed.
III. De rapportage bestaat uit aantekeningen en
opmerkingen.
IV. Een mondelinge toelichting maakt standaard
deel uit van de procedure.
V. De gegevens dienen digitaal volledig toegeleverd te worden
IV Op de overeenkomst is de RVOI 2001 van
toepassing.

pen. Wij garanderen een professionele
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projectaanpak met uitstekende resultaten.
Hoge Bat

Kortom, uw wensen en ideeën staan
centraal.

Werk- en kennisgebieden

Pro Project bv heeft meerdere specialistische werk- en kennisgebieden.
Onderstaand leest u voor welke werkzaamheden u Pro Project bv kunt
inzetten.

O R I E N TAT I E
In een oriënterend gesprek wordt u op

Werkwijze

van

Pro

Project:

Projectmanagement

de hoogte gebracht van de werkwijze
van Pro Project. Uw project wordt uitvoerig besproken. De uitgangspunten,
basisspecificaties en randvoorwaarden

Werkgebieden

Pro Project maakt een uitgebalanceerd

Wij kunnen de volgende diensten

ontwerp. Waar nodig wordt gebruik

ingen komen ter tafel en er wordt een

Pro Project voor de reali-

geheel voor u verzorgen:

gemaakt van externe kennis en de

vervolgtraject.

satie en renovatie van stu-

• advies, ontwerp en engineering

juiste producten en leveranciers wor-

wen en gemalen in opper-

• realisatie projecten op Turn-key basis

den geselecteerd. Pro Project levert zo

vlakte- en afvalwater zijn:

• realisatie van projecten op basis van

maatwerk, toegespitst op uw situatie.

Kennisgebieden
De

kennisgebieden

van

• projectmanagement
• elektrotechniek

Producten en kennis worden betrokken

open begroting
• levering van producten

van gerenommeerde bedrijven en/of

worden vastgesteld. Een aantal oplossduidelijke afspraak gemaakt voor een

ONTWERP
Na de oriëntatie wordt een uitgewerkt

plan gepresenteerd. In dit plan komen
alle aspecten van het project aan de
orde. Technische, organisatorische

• automatisering

van bij u bekende leveranciers. Door

en financiële aspecten worden beoor-

• civiele techniek

de aanwezige kennis van waterbe-

worden besproken. Dit ontwerp wordt

• cultuurtechniek

heersingstechniek kan Pro Project u

definitieve keuze gemaakt.

deeld en eventuele alternatieven
met u doorgenomen en er wordt een

een perfecte oplossing bieden, zonder
Afvalwater

Oppervlaktewater

onnodige franje en voor een scherpe

• automatisering van

• automatisering van stuwen en gemalen

prijs.

gemalen

UITVOERING

• renovatie van stuwen en gemalen

De uitvoering is sterk afhankelijk van
het project. Kenmerkend is:

• renovatie van gemalen

• realisatie van complete kunstwerken

De projectaanpak

• realisatie van complete

• complexe afstandsbesturings-

Een project kent vier fasen

kunstwerken
• levering van civiel-

technische producten
• complexe afstands-

besturingssystemen

- een minimale tijdsinspanning voor u

- oriëntatiefase

systemen
• meet- en regeltechniek

- ontwerpfase

• civiele techniek

- uitvoeringsfase

• cultuurtechniek

- nazorgfase

- inzicht in alle financiële aspecten
- het correct afstemmen van verschillende producten en leveranciers
- een duidelijke en overzichtelijke
rapportage
- een strakke planning

• inspectie en revisie van pompen

• meet- en regeltechniek

NAZORG

• civiele techniek
• inspectie en revisie van pompen

- een maximale invloed

De nazorg bestaat uit de
oplevering en een eind-

4

5

evaluatie.

