
 

 

 

 

Persbericht 

VTS Technical Group stapt in wereld van watertechniek 

‘Wij treden op als partner, niet als aannemer’ 
 
VTS Technical Group, leverancier van technische diensten voor de industrie, gaat met ingang van 
2021 aan de slag in de wereld van de watertechniek met een nieuw bedrijf: VTS Water Technology. 
Met de nieuwe BV richt VTS zich op de bouw, renovatie en het onderhoud van pompen, gemalen, 
drukriolering en vacuüminstallaties in opdracht van gemeenten, overheden en waterschappen.  

Aan het hoofd van VTS Water Technology staat Björn Wolters, geen onbekende in deze tak van sport. 
Tot vorig jaar was Wolters directeur bij Remondis Dusseldorp Rioolservice, leverancier van 
totaaloplossingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking en rioolservice. Na een half jaar 
eigen ondernemerschap besloot Wolters om zich afgelopen juni te voegen bij de VTS Technical 
Group, als mede-eigenaar naast Nick Snippe en Ivo van Hal. “VTS is in korte tijd snel gegroeid, er is 
veel veranderd en we hadden behoefte aan operationele slagkracht”, zegt Snippe. “Met Björn 
hebben we, als voormalig directeur van een groot bedrijf, een stukje ervaring binnengehaald. Daar 
komt bij dat Björn bij zijn aantreden heeft aangegeven mogelijkheden te zien in de markt van de 
watertechniek.” 

Vis in het water 
De plannen voor een nieuw bedrijf, gespecialiseerd in watertechniek, waren dan ook snel gesmeed. 
Wolters: “Ik had nooit gedacht dat ik weer terug zou gaan in die markt, maar ik mis die wereld toch 
wel een beetje. Het is een totaal andere tak van sport dan de industrie, maar wel met een hele eigen 
dynamiek. Ik voel me er als een vis in het water. Ik ken alle leveranciers en weet alles over de 
techniek en aanbestedingen. Bovendien vind ik het ontzettend leuk om samen te werken en mee te 
denken met gemeentes en overheden.” 

Kleiner en persoonlijker 
Wolters is ervan overtuigd dat er nog ruimte is voor een nieuwe speler in de markt. “In de eerste 
plaats omdat er nog maar weinig concurrentie is, maar ook omdat ik denk dat een wat kleinere, wat 
persoonlijkere club toegevoegde waarde kan hebben. Onze missie is om projecten vanuit de visie van 
de opdrachtgever aan te vliegen en als partner op te treden, niet als aannemer. Wij gaan voor die 
toegevoegde waarde die zeker nog te halen is. In combinatie met de industrie, kunnen we misschien 
nieuwe toepassingen bedenken voor de uitdagingen die er zijn op het gebied van 
waterhuishouding.” 
 
 

 



 

 

 

 

 

Alle techniek in huis 
VTS Water Technology kan bovendien leunen op het technische apparaat van VTS. Snippe: “Nu zijn 
we vooral nog in de industrie actief, maar als VTS hebben wij alle facetten in huis die nodig zijn om 
ook in de watertechniek aan de slag te kunnen. Denk aan engineering, software engineering, maar 
ook werktuigbouwkundige engineering en natuurlijk de uitvoering.” 

VTS heeft op dit moment 35 fte in dienst, die deels ook kunnen worden ingezet voor VTS Water 
Technology. Wolters: “Dat is het grote voordeel. Als je een besturingskast voor de industrie kunt 
bouwen, dan kun je dat ook voor een gemaal. Hetzelfde geldt voor de werktuigbouwkundige 
engineering. Daarnaast zullen de medewerkers van VTS worden opgeleid zodat ze ook inzetbaar zijn 
voor VTS Water Technology.” 

Solide basis 
Snippe, Wolters en Van Hal zien dan ook nu al een sterke organisatie staan, met een solide basis. 
Wolters: “Binnen de VTS Group heb ik het afgelopen half jaar vooral op het gebied van veiligheid en 
projectmanagement de nodige verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn we VCA**- en ISO-9001 
gecertificeerd, iets wat essentieel is als je met overheden werkt. Ook hebben we goede partners om 
ons heen verzameld met wie we dit samen gaan doen. Met andere woorden, we zijn er klaar voor 
om met ingang van 1 januari van start te gaan.” 

Over VTS Water Technology 
VTS Water Technology is dé specialist in het bouwen, renoveren en onderhouden van pompen, 
gemalen, drukriool en vacuüminstallaties. Van engineering tot projectleiding en uitvoering; VTS 
Water Technology neemt de visie van de opdrachtgever als vertrekpunt. Een persoonlijke aanpak 
staat centraal. Ga naar www.vts-group.nl/water-technology of bel rechtstreeks met Björn Wolters via 
+31(0)613251170 voor meer informatie. 

Over VTS Technical Group 
VTS Technical Group levert one-stop-shop-oplossingen voor de industrie. Van het oplossen van een 
storing, tijdelijk technisch of engineering support tot het uitbesteden van de ontwikkeling van een 
machinemodule. Daarnaast is VTS Technical Group gespecialiseerd in industriële automatisering met 
een eigen software en hardware afdeling. Ga voor meer informatie naar www.vts-group.nl. 

 


