Watermanagement & Watertechnologie

Passie voor precisiewerk
De twintig medewerkers van STT Products in
Tolbert weten zich door één aspect nauw met
elkaar verbonden: de passie om vanuit een idee iets
concreets te bedenken, te ontwikkelen én te vervaardigen. Met als motto: 'Kan niet, bestaat niet'.
“Dat laatste is misschien wat gechargeerd, maar
in principe geldt het wel”, vertelt Menno Kooistra, directeur van STT Products. “Wij halen namelijk de grootste voldoening uit het begrijpen
van wat de klant wil en dat te kunnen vertalen
naar een technische oplossing. Zo hebben we een
goede klant aan Wetsus, het researchcentrum voor
watertechnologie in Leeuwarden. Dan komt er
een wetenschapper bij ons met een abstract idee
voor een opstelling ten behoeve van een onderzoek. Een opstelling die standaard in geen enkele
catalogus ter wereld wordt aangeboden. Wij hebben de ervaring en expertise in huis om dat idee
te concretiseren. Niet alleen in een ontwerp, maar
ook in de daadwerkelijke uitvoering ervan. Of dat
nu een mechanische, electronische of software oplossing is of een combinatie daarvan.”
De roots van STT Products liggen in de medische
sector, maar daarnaast ontwikkelt en bouwt het
bedrijf ook fijnmechanica voor ondernemingen als
Shell, Fokker, Kema en diverse onderwijsinstellingen. Kooistra: “Onze expertise bleek echter ook
uitstekend toepasbaar te zijn in de watertechnologie, zoals in de Blue Energy. Blue Energy is het benutten van energie die ontstaat uit twee
watermassa's met een verschil in zoutconcentratie. De eerste ideeën stammen al vanuit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. In 2005 is door de
firma REDStack een proefinstallatie gebouwd bij
Frisia Zoutfabrieken in Harlingen. Onderzoek is
en blijft echter nodig om met name het rendement
van de reactor te verhogen. Als STT bieden wij
ondersteuning in dat onderzoek. Zo hebben we
een demonstratieopstelling ontwikkeld en verSTT Products ontwikkelt en bouwt machines,
apparaten, hulpmiddelen en testapparatuur voor
productiebedrijven, laboratoria en onderzoeksinstituten. De range loopt uiteen van eenvoudige
tools en productiemachines tot geavanceerde
productielijnen die turn-key worden opgeleverd.

vaardigd om de werking van de reactor adequaat
uit te kunnen leggen aan belanghebbenden en
studenten. Inmiddels hebben we ten behoeve van
presentaties op beurzen en onderwijsinstituten
zes demomodellen vervaardigd en voor onderwijspakketten tientallen cellen gebouwd. Daarnaast ontwikkelen en vervaardigen wij op
verzoek van onder andere Wetsus allerlei toestellen en test- en meetopstellingen die aan het wateronderzoek gerelateerd zijn.”
Bij Wetsus lopen naast het Blue Energy project
nog zo'n zeventig andere projecten, die allemaal
draaien om duurzaam watergebruik en duurzame
energie. Rond de campus in Leeuwarden hebben
zich diverse water-gerelateerde commerciële bedrijven en bedrijfjes gevestigd, die op hun beurt
ook weer klant of potentiële klant zijn voor STT
Products. “Verder krijgen we ook opdrachten van
onder andere waterschappen en overheden en
ontwikkelen en vervaardigen we, zoals gezegd,
daarnaast opstellingen, instrumenten en machines
voor ook niet-water gerelateerde bedrijven en instellingen.”
STT Products
Leuringslaan 48, Tolbert
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Analysein het water?
Water bepaalt ons leven. Wil jij werken in de
watertechnologie en zorgen voor schoon oppervlakteen afvalwater, een sterke waterkringloop en gezond
drinkwater?
Volg dan een opleiding bij Life Sciences op mbo
niveau. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor watermanagement, laboratoriumtechniek of procestechniek.

Wil je meer weten?

www.mbolifesciences.nl

Mbo Life Sciences is een samenwerking van Nordwin College en Friesland College.

Een stille winnaar
Het is het type onderneming dat -zonder lawaai
naar buiten toe te maken- in haar branche door de
jaren heen langzaam maar zeker een onderscheidende sleutelrol is gaan vervullen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw door naamgever Kees
Mous als een bescheiden bouwer van waterpompen begonnen, is Mous Waterbeheer anno 2013 uitgegroeid tot een multidisciplinair bedrijf dat zich
richt op innovatieve oplossingen voor integraal
procesmanagement in de watersector.
De expertise en ervaring van Mous Waterbeheer
liggen in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek. “Met die disciplines richten wij ons op ontwikkeling, advisering,
projecten, service en onderhoud en databeheer in
de watermarkt”, aldus directeur Hidde Kriele. “In
de heterogene watersector onderscheiden wij ons

als een allrounder, waarbij onze kennis en kunde
nét dat verschil maken. In een tijd waarin allerlei
budgetten onder druk staan en kwaliteit steeds
vaker als hekkensluiter in de calculatie wordt opgenomen, doen wij op geen enkele wijze concessies aan die kwaliteit. Juist in service en
onderhoud zien wij een groeimarkt en bieden wij
meerwaarde door het tegen concurrerende prijzen
leveren van constante hoge kwaliteit. Luisteren
naar de wensen van de klant is daarbij cruciaal. En
in plaats van alles maar te koppelen aan de prijs,
kijken wij samen met de klant naar alternatieven
die op langere termijn effectiever en dus voordeliger zijn.”
In de telemetrie -het beheren en beheersen van gemalen op afstand- heeft Mous Waterbeheer in de
afgelopen decennia een significante voorsprong

opgebouwd. “We ontwikkelen eigen telemetriesystemen, maar zijn daarnaast ook systemintegrator voor grote aanbieders in de telemetrie als
Schneider Electric en Mitsubishi. Ongeacht welk
merk: we hebben voor elk telemetrie-vraagstuk
een oplossing. Essentieel bij elke discipline binnen
Mous Waterbeer is het samenwerken. Het delen
van kennis leidt tot innovatieve oplossingen, juist
in zaken als telemetrie en beheer en onderhoud
van installaties.”
Een nieuwe discipline binnen Mous Waterbeheer
is Mous Rental. Vanaf 1 juni 2013 verzorgt het bedrijf in Balk de verhuuractiviteiten van Eekels
voor de regio Noord-Oost Nederland. Tot die
datum bediende Eekels haar klanten in de regio
Noord-Oost Nederland vanuit Barendrecht. De

geografische nabijheid van Mous Waterbeheer en
de vaak reeds bestaande relatie met de klant,
waarborgt een adequate respons en snelle toelevering van materialen. Meerwaarde is bovendien dat
Mous Waterbeheer een breed pakket aan diensten
op het gebied van service en onderhoud van pompen biedt. Daarmee verzekert deze ‘stille winnaar’
de best mogelijke service ‘om de hoek’.
Mous Waterbeheer B.V.
Eigen Haard 41, 8561 EX Balk
(0514) 60 89 00
www.mouswaterbeheer.nl

