
A.S. Zwaans onderscheidt zich 
ook bij bijzondere aanbestedingen

De vervanging van een bestaand rioolge-
maal aan de Baden Powellweg in Utrecht 
nadert zijn voltooiing. Dat gemaal moet 
wijken vanwege een verdubbeling van het 
spoor ter plekke. Het oude rioolgemaal 
had nogal eens te maken met vastlopende 
pompen, veroorzaakt door de vermaledij-
de vezeldoekjes en andere troep die tus-
sen waaier en pomphuis terecht kwam. 

Om herhaling hiervan te voorkomen werd 
besloten de werktuigbouwkundige instal-
latie uit het nieuwbouwbestek te halen en 
als een specifieke ‘nevenaanneming’ in 
te brengen. En zo werd er dus eind 2007 
een aparte onderhandse aanbesteding in 
gang gezet. Deze bestond ondermeer uit 
een vraagspecificatie en een pompbeproe-
ving. Aan de inschrijvers werd gevraagd 
om een testopstelling met de pomp van 
hun keuze in het bestaande gemaal te 
installeren. Deze werd dan twee weken 
lang getest en de resultaten van die test 
werden zwaar meegewogen in het uitein-
delijke gunnen. 

Andere factoren die daarbij meespeelden 
waren de laagste totaalprijs, de kwaliteit 
van het ontwerp, het energiegebruik van 

de pompen en de inspectiemogelijkheden 
en bereikbaarheid.

Blind vertrouwen
A.S. Zwaans zag de uitdaging in het pro-
ject wel. ‘Vooral de unieke wijze van aan-
besteden sprak ons aan’, zo blikt direc-
teur Paul Zwaans terug. ‘Iedereen zegt 
mooie dingen over zijn pompen. Maar 
je komt er maar op één manier achter 
hoe goed ze zijn: door te testen. En dan 
moet je dus een blind vertrouwen in je 
product hebben.’ Zwaans ging het aan-
bestedingstraject in samen met Eekels 
Pompen. ‘Dat is een vertrouwde partner 
voor ons. Wij werken veel met hun speci-
fieke Hidrostal pompen.’ De concurrentie 
bestond uit ITT Flygt en KSB Nederland: 
twee gerenommeerde bedrijven die bei-
den zélf installeren. Het werd echter de 
combinatie van Eekels en Zwaans, die 
de beste testscore behaalde en als econo-
misch meest voordelige uit de bus kwam. 
Het vertrouwen van de opdrachtgever 
bleek zelfs zó groot dat de testpomp met-
een werd aangekocht en zo kon blijven 
functioneren in het rioolgemaal. A.S. 
Zwaans en Eekels Pompen liet zo eens 
te meer zien samen hun mannetje te 

staan. Zo kon men voortborduren op al 
eerder opgedane ervaringen bij onder 
andere het Waterschap Brabantse Delta. 
Daarvoor werd eveneens bedrijfszeker-
heid gecreëerd, door het bijplaatsen van 
Hidrostal schroefcentrifugaalpomp in het 
gemaal bij Waalwijk. ‘Voor opdrachtge-
vers is een storingsvrije werking van het 
grootste belang’, onderkent Paul Zwaans. 
Wij kunnen die samen bieden. Ook door 
het klaren van deze klus in Utrecht heeft 
A.S. Zwaans maar weer eens aangetoond 
voor elke opdracht een pasklare oplos-
sing te kunnen vinden. Daarmee houdt 
men de naam als ontwerper, installateur 
en onderhoudsbedrijf van betrouwbare 
pompen hoog en dat is en blijft de beste 
reclame die men zich kan wensen
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Bij A.S. Zwaans in Zaltbommel profileert men zich graag als 

een bedrijf dat technische uitdagingen niet uit de weg gaat. 

En dat kun je ook doen, wanneer je vertrouwen hebt in je 

mensen en in de producten waar zij mee werken. Zo ging 

Zwaans samen met Eekels eind 2007 met een goed gevoel het 

aanbestedingstraject voor de vervanging van een rioolgemaal 

aan de Utrechtse Baden Powellweg in. Onderdeel van die aan-

besteding was een pompbeproeving. In nauwe samenwerking 

met Eekels Pompen wist A.S. Zwaans de opdracht in de wacht 

te slepen.

(advertorial)

Door de ervaring met het plaatsen van een Hidrostal schroef-
centrifugaalpomp in Waalwijk kwam A.S. Zwaans ook in 
Utrecht goed beslagen ten ijs.
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