
mous WATERBEHEER

Bruggen 
& Sluizen

TOTAALONTZORGING  

IN WATERBEHEER

Mous Waterbeheer is al decennialang een bekende naam in 

de vakgebieden Riooltechniek en Service & Onderhoud. 

Steeds vaker voeren we ook projecten uit aan beweegbare 

bruggen en sluizen. Begrijpelijk, het een hangt nauw 

samen met het ander. Om onze slagkracht te versterken, 

hebben we een nieuw, vakspecifiek kernteam gevormd: 

Bruggen & Sluizen.

Storings- en onderhoudscontract bruggen en sluizen 

 gemeente Almere

Storings- en onderhoudscontract bruggen en sluizen 

 gemeente Almere

 

Renovatie spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen

Renovatie van de spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen



MOUS WATERBEHEER BV 

Bezoekadres 

Eigen Haard 41 

8561 EX Balk 

Postadres 

Postbus 61 

8560 AB Balk 

ALGEMEEN 

T (0514) 60 89 00 

info@mouswaterbeheer.nl 
INKOOP & VERKOOP  
verkoop@mouswaterbeheer.nl 

SERVICE & ONDERHOUD 

service@mouswaterbeheer.nl

WILT U MEER WETEN? 

De afgelopen jaren hebben de vakmensen van Mous 

Waterbeheer ruime ervaring opgedaan met diverse 

storings- en onderhoudsprojecten in het segment 

bruggen en sluizen. Wij tonen u graag een aantal 

 referentie projecten en bespreken met u de mogelijk-

heden voor úw provincie,  gemeente of waterschap. 

De komende tijd zullen  afspraken in het belang van 

 ieders gezondheid zo veel mogelijk digitaal  plaats -

vinden. Het werk staat echter niet stil, bruggen en 

sluizen zijn onmisbare schakels in onze infrastructuur. WWW.MOUSWATERBEHEER.NL

Nederland staat de komende jaren voor een 

 omvangrijke uitdaging als het gaat om het onder-

houd, de conservering en/of (ver)nieuwbouw van 

ons natte areaal: de talloze bruggen, stuw- en 

 sluiscomplexen die zo’n vitale functie  ver vullen in 

onze waterrijke  infrastructuur. Veel  naoorlogse 

 installaties zijn 75 jaar na dato toe aan (groot) 

 onderhoud en/of vernieuwing. 

 

DUURZAME SAMENWERKINGEN 

De praktijk laat zien dat gemeenten en waterschappen 
veel waarde hechten aan duurzame samenwerkingen 
met betrouwbare partners. Onze klanten –  beleids -
medewerkers en beheerders bij gemeenten en water-
schappen – kiezen met Mous Waterbeheer bewust 
voor totaalontzorging. Met de toevoeging van het vak-
gebied Bruggen & Sluizen aan onze dienstverlening 
verbreden we ons aanbod en bieden daarmee volledige 
totaalontzorging in waterbeheer. 
 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN? 

Binnen het vakgebied Bruggen & Sluizen bieden wij 
een breed palet van werkzaamheden, variërend van 
onderhoud, renovatie en nieuwbouw tot en met 
 besturingssystemen en systeembeveiliging. Dat 
alles 24/7, mede dankzij de uitstekend geoutilleerde 
 service organisatie van Mous Waterbeheer. Een greep 
uit het aanbod: 
n Onderhoud en inspecties van beweegbare bruggen, 

onderdoorgangen en sluizen 
n Renovatie en nieuwbouw 
n Turnkey ombouw en vernieuwing 
n 24/7 service 
n Levering en installatie van systemen voor et-bestu-

 ring, aandrijving, bediening en  regel systemen 
n Systeemintegratie en systeembeveiliging
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