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LeeUWaRDen - WateR is van LevensbeLang. schoon DRinkWateR en voLDoenDe WateR vooR

De voeDseLpRoDUctie WoRDt WeReLDWijD echteR een steeDs gRoteR kneLpUnt.
in LeeUWaRDen zoeken tientaLLen beDRijven en onDeRzoekeRs naaR opLossingen.

De ambities zijn gRoot: LeeUWaRDen WiL De eURopese hoofDstaD van WateRtechnoLogie WoRDen. 
of beteR gezegD: capitaL of WateR technoLogy.

Leeuwarden spil 
van internationale 
watertechnologie
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Fryslân is de waterprovincie bij uit-
stek. De Elfstedentocht, Sneekweek 
en het skûtsjesilen spreken boekde-

len. Met water is echter veel meer te 
doen dan er over varen of schaatsen. In 
Leeuwarden wordt op talloze manieren 
gewerkt aan watertechnologie, oftewel 
het bewerken van water. Zoals  het zui-
veren van afvalwater, energie- en grond-
stofwinning uit water en producten en 
diensten die gericht zijn op de drinkwa-
tervoorziening, om maar enkele voor-
beelden te noemen. De sector groeit 
snel en Leeuwarden vervult daarin een 
internationale rol als koploper.

Dat juist Leeuwarden het centrum voor 
watertechnologie is, is niet vreemd, stelt 
wethouder Henk Deinum. Niet alleen 
omdat water een belangrijke rol speelt 
in het leven van de Friezen, maar ook 
omdat waterzuivering economisch 
gezien voordelen biedt. ‘Nederland was 
het eerste land waar belasting is inge-
voerd op het lozen van afvalwater op 
het oppervlaktewater. De landbouwver-
werkende industrie had veel afvalwater 
en vroeg toeleveranciers om met oplos-
singen te komen. Deze zijn hiermee aan 
de slag gegaan. Friesland kent daarom 

een relatief grote dichtheid aan waterbe-
handelingsbedrijven die wereldwijd 
actief zijn.’

Wetsus
Leeuwarden timmert internationaal aan 
de weg als het gaat om watertechnolo-

gie. Uit de hele wereld komen mensen 
naar de Friese hoofdstad om te kijken 
wat voor onderzoek er wordt gedaan en 
wat er allemaal al is uitgevonden. Ze 
komen dan terecht op WaterCampus 
Leeuwarden, waarin kennis- en onder-
wijsinstituten, bedrijven en intermediairs 
met elkaar samenwerken. Belangrijkste 
onderdeel in dit geheel is Wetsus, het 
kenniscentrum dat samenwerking tussen 
negentig bedrijven en twintig universitei-
ten op gang brengt en in goede banen 
leidt. ‘Wij zijn in feite de grootste uni-
versiteit in Friesland en het smeermiddel 
om innovatie op gang te brengen,’ ver-
telt zakelijk directeur Johannes Boonstra. 
‘Het ontwikkelen van een nieuwe tech-
nologie voor bijvoorbeeld waterzuivering 
is een complex geheel dat één bedrijf 
vaak niet in eigen beheer kan doen. Dat 
geldt ook voor universiteiten. Samen-
werking is daarom broodnodig voor 
doorbraakinnovaties;  wij zorgen daar-
voor.’ 

De procedure is helder: bedrijven bepa-
len de onderzoeksvraag en universiteiten 
voeren die uit op het laboratorium van 

Wetsus. Bedrijven komen met ideeën en 
onderzoeksvragen, Wetsus zoekt in zijn 
netwerk van universiteiten naar de 
hoogleraar die hier het beste bij past en 
deze zoekt een promovendus die het 
onderzoek kan uitvoeren. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar Nederlandse 
universiteiten; Wetsus werkt samen met 
45 professoren van twintig universiteiten 
uit heel Europa. De promovendus wordt 
vervolgens gedetacheerd bij Wetsus in 
Leeuwarden en kan gebruik maken van 
de vele faciliteiten in de laboratoria en 
daarbuiten.
Bijzonder zijn de ‘demonstration sites’. 
Dit zijn voorzieningen op locatie waar-
van verschillende onderzoeksteams 
gebruik kunnen maken. Zo staat er een 
unit voor onderzoek aan zout water bij 

Frisia Zout in Harlingen, is er in Noard-
burgum een onderzoeksopstelling 
gericht op drinkwater en is binnenkort 
bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek 
specifiek onderzoek naar afvalwater uit 
ziekenhuizen mogelijk. ‘Bedrijven kun-
nen van deze faciliteiten gebruik maken 
als ze bijvoorbeeld een systeem willen 
testen op een grotere schaal dan het 
laboratorium. Ze kunnen dan hun speci-
fieke opstelling koppelen aan de basisfa-
ciliteiten die op de demonstration sites 
aanwezig zijn,’ legt Boonstra uit. Op de 
Afsluitdijk verrees vorige maand een 
opschaling van de installatie bij Frisia 
Zout. In de installatie wordt onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden om 
‘blauwe energie’ op te wekken uit 
water.

Ondernemerschap 
Momenteel werken 65 promovendi aan 
onderzoeken, verdeeld over twintig the-
ma’s. Een bedrijf dat meedraait in zo’n 
onderzoeksthema  betaalt minimaal vier 
jaar lang 27.000 euro per jaar. Daarnaast 
komt er een bijdrage van de overheid en 
universiteiten. ‘We draaien met een 
omzet van ongeveer 15 miljoen euro, 
waarvan de helft afkomstig is van de 
overheid en de helft van bedrijven en 
universiteiten,’ vertelt Boonstra. Het 
grootste deel, circa 14 miljoen euro, is 
bestemd voor onderzoek, terwijl de rest 
wordt besteed aan onderwijs en het sti-
muleren van ondernemerschap. Want 
ook dat is een belangrijk speerpunt van 
Wetsus en de Watercampus. ‘Kennis 
ontwikkelen is één ding, maar het ook 
kunnen verkopen op de internationale 
markt is heel wat anders,’ erkent Boon-
stra. De in Wetsus samenwerkende 
bedrijven kunnen dat veelal zelf. Om 
nieuw ondernemerschap te stimuleren, 
krijgen onderzoekers training in het 
opzetten van een bedrijf en het denken 
in marktkansen. De eerste schreden in 
het ondernemerschap kunnen ze zetten 

Sector met groeipotentie
de watertechnologiesector groeit sterk en lijkt zich niets aan te trekken van de moei-
zame economische situatie. de ambitie om de wereldwijde spil in de watertechnolo-
gie te worden, gaat dan ook verder dan leeuwarden. bedrijven, overheden en instel-
lingen in heel noord-nederland werken samen in de Water alliance om deze spil-
functie mogelijk te maken. vorig jaar is onderzoek gedaan naar de betekenis van de 
watertechnologiesector voor de noord-nederlandse economie. de sector telde in 
2011 110 bedrijven, 10 kennisinstellingen en andere (branche)organisaties en 8 
publieke bedrijven, zoals waterschappen en drinkwaterbedrijven. de noordelijke 
watertechnologiesector was in 2011 goed voor een omzet van 700 miljoen euro met 
een toegevoegde waarde voor de regio van 400 miljoen euro. de sector was in 2011 
goed voor 3.200 tot 3.500 arbeidsplaatsen. de sector is geconcentreerd in Fryslân: 
ongeveer tweederde van de private bedrijven en de meeste kennisinstellingen zijn in 
deze provincie gehuisvest, vooral in leeuwarden.  Het aandeel van de watertechnolo-
gie in de totale Friese economie is 1,5 procent van het bruto regionaal product. lan-
delijk ligt het aandeel op 0,8 procent. Het aandeel in de totale werkgelegenheid in 
Fryslân is 0,8 procent. (bron: bbo/Grontmij)

‘Er zijn nu 110 ‘waterbedrijven’ in de regio 
en dit aantal groeit gestaag. Ik verwacht 
een groei van meer dan 2500 banen in de 

komende vijf jaar’
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in het Johannes de Doper Science Cen-
ter, in de voormalige Johannes de Doper 
kerk tegenover Van Hall Larenstein waar 
Wetsus is gehuisvest. In dit bedrijven-
centrum zitten niet alleen startende 
ondernemers, maar ook wel onderdelen 
van bestaande bedrijven die in het cen-
trum van de watertechnologie willen zit-
ten.

Wordt een bedrijf te groot voor het star-
terscentrum, dan volgt verhuizing naar 
een zelfstandig pand in Leeuwarden of 
elders in de regio. Zo zijn er de afgelo-
pen tien jaar dat Wetsus nu bestaat 25 
bedrijven direct uit Wetsus ontstaan. Een 
aantal daarvan heeft het niet gered, 
maar het gros is inmiddels flink gegroeid. 
Voor het in de markt zetten van de ken-
nis die bij Wetsus wordt opgedaan, is 
een aparte organisatie opgericht: Water 
Alliance. Hierin werken overheden, ken-
nisinstellingen en bedrijfsleven uit heel 
Noord-Nederland samen.  
Behalve onderzoek en ondernemer-
schap is er nog een belangrijke poot in 
de Watercampus aanwezig: het onder-
wijs. Wetsus werkt nauw samen met 
zowel universiteiten als het HBO (Van 
Hall Larenstein, NHL) en MBO (Nord-
win College) en het Friesland College 
om zo genoeg gekwalificeerde werkne-

mers te krijgen voor de groeiende sector. 
Er zijn zelfs talentprogramma’s voor 
basisschoolleerlingen. Boonstra: ‘Als 

leerling kun je hier instromen in het 
vmbo  en uiteindelijk uitstromen als 
doctor. Dat is uniek.’ De samenwerking 
met het onderwijs is ook hard nodig. 
Net als in de zuivelsector, eveneens een 
florerende sector in Friesland, is de aan-
was van jonge vakmensen klein. ‘De 
sector groeit en vergrijst. Daarom zijn 
we nu landelijk bezig met campagnes 
om jongeren te interesseren voor rele-
vante technische opleidingen.’

Uitbreiding
De Watercampus wordt de komende 
jaren flink uitgebreid. Begin oktober is 
de bouw begonnen van een nieuw toon-
aangevend gebouw aan de Oostergo-
weg, achter het Johannes de Doper 
 Science Centre op de plaats van de 
voormalige fabriek van Atoglas. De uit-
breiding van de Watercampus biedt 
mogelijkheden voor nog meer onder-
zoek, innovaties en bedrijvigheid, terwijl 

ook voor het onderwijs een belangrijke 
rol is weggelegd. 
De uitbreiding heeft economische voor-
delen, stelt wethouder Henk Deinum. 
‘We willen hoogwaardige werkgelegen-
heid in de regio en onze stad. Er zijn nu 
110 ‘waterbedrijven’ in de regio en dit 
aantal groeit gestaag. Ik verwacht een 
groei van meer dan 2500 banen in de 
komende vijf jaar.’ ‘Watertechnologie is 
een gigantische groeimarkt,’ vervolgt hij. 
‘Er worden miljarden in geïnvesteerd. Ik 
verwacht dat de komende jaren door de 
markt en in publiek-private samenwer-
kingsprojecten een paar honderd mil-
joen euro in Fryslân geïnvesteerd gaat 
worden.’ De groei van de waterbedrij-
ven heeft ook een stimulerend effect op 
andere bedrijven. Ook toeleveranciers 
pikken een graantje mee. Boonstra: 
‘Friesland heeft een goede maakindus-
trie en dat is belangrijk voor de waterbe-
drijven, want die hebben behoefte aan 

bedrijven die hun unieke kennis in een 
product kunnen omzetten. Denk bij-
voorbeeld aan bedrijven in roestvrijstaal 
die nu installaties voor de waterzuivering 
maken.’
De toegevoegde waarde van watertech-
nologiebedrijven voor Leeuwarden is 
groot. Onderzoekers en studenten moe-
ten worden gehuisvest en zoeken vertier 
in de binnenstad. Deinum: ‘Ik vind het 
fantastisch als wethouder om internatio-
nale slimme mensen in mijn stad te ver-
welkomen. Kenniswerkers, studenten en 
promovendi moeten zich thuis voelen in 
Leeuwarden. We hebben een bruisende 
binnenstad en uitgaansleven, straks een 
zeer moderne campus met mooie stu-
dentenwoningen die zeer duurzaam zijn 
op energie- en watergebied.’ Overigens 
gaat de aandacht voor watertechnologie 
verder dan alleen Leeuwarden, bena-
drukt hij. ‘Voor iemand van buiten 
Nederland hoort heel Friesland bij Leeu-

warden. Afstand is daar van minder 
belang, de afstand tussen Leeuwarden 
en andere plaatsen in Friesland is geen 
beperkende factor voor internationale 
contacten.’

Boonstra is blij met het enthousiasme 
van gemeente en provincie en met de 
miljoenen die in de uitbreiding van de 
Watercampus worden gestoken. ‘Wetsus 
is tien jaar geleden begonnen met als 
subdoel de uitstroom van kennis uit de 
provincie te keren en jonge hoger opge-
leiden in Fryslân te houden. Het is goed 
dat de regionale overheden zo lang heb-
ben doorgezet en vertrouwen hebben 
gehouden in het project. Het was een 
zaak van lange adem, maar het oogsten 
is nu begonnen.’ •

tEKSt: IDA HyLKEMA

Energie uit urine
een voorbeeld van een succesvol project van Wetsus is de behandeling van urine 
waarbij energie vrijkomt en ammoniak en fosfaat wordt verwijderd. Het systeem 
wordt momenteel getest bij Wetterskip Fryslân in leeuwarden en zal ook op het 
ministerie van infrastructuur en milieu gaan draaien. in leeuwarden maken 30 per-
sonen gebruik van het systeem, in den Haag gaat het om 450 medewerkers. de urine 
wordt opgevangen in watervrije urinoirs. een deel van deze urine wordt gezuiverd 
door bacteriën die stroom produceren en stikstof en fosfaat terugwinnen.  de instal-
latie in den Haag voorkomt dat er een hoeveelheid vervuilende stoffen in het milieu 
komt die vergelijkbaar is met 150 huishoudens. in een ander deel van het ministerie-
gebouw wordt gewerkt met een ander systeem: vacuümtoiletten die lucht gebruiken 
bij het doorspoelen in plaats van water. Hierdoor ontstaat zeer geconcentreerd afval-
water dat op een veel duurzamere manier te verwerken is. dergelijk toiletten worden 
al getest in sneek en in Wageningen. de systemen zijn ontwikkeld door twee bedrij-
ven die zijn voortgekomen uit Wetsus: desah bv uit sneek en magneto bio electro-
chem tech bv uit leeuwarden.
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