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Het landschap van kennisinstituten die zich bezighouden met water 

is zeer afwisselend: KWR, Stowa, TNO, Deltares, de verschillende 

universiteiten, PBL, RIVM. Een relatief jonge speler is Wetsus, 

gevestigd op de WaterCampus Leeuwarden. Directeur Cees Buisman 

vertelt waarin zijn instituut zich onderscheidt van andere.

Volgens Buisman is één van de belangrijke 

trends in de watersector dat de nadruk 

verschuift van civiele techniek naar proces-

technologie. ‘Vroeger had je vooral ingeni-

eurs nodig die putten konden aanleggen en 

daar infrastructuur op konden aansluiten, 

en dan was je als drinkwaterbedrijf ‘in busi-

ness’. Inmiddels hebben we steeds vaker te 

maken met verzilting en vervuiling, en heb 

je vooral procestechnologen nodig om de 

kwaliteit van je eindproduct te kunnen ga-

randeren. Wetsus vertegenwoordigt die ver-

schuiving: je kunt ons het beste zien als een 

groep proceshoogleraren uit het hele land, 

die zijn verenigd rondom een waterpro-

gramma. Onder de verantwoordelijkheid en 

begeleiding van zo’n 50 hoogleraren doen 

ongeveer 70 promovendi – Ph.D.’s noemen 

wij ze – onderzoek bij ons in Leeuwarden. 

Daarmee zijn wij in feite de grootste water-

universiteit ter wereld.’

Traditioneel ontwikkelen de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven nieuwe technologie 

graag in eigen beheer, binnen het eigen 

bedrijf of via KWR. Ze gebruiken vervolgens 

contracting engineers om het uit te voe-

ren. De waterschappen vliegen het anders 

aan en zetten grote consultancy-bedrijven 

in. ‘Gevolg hiervan is dat er in Nederland 

weinig voedingsbodem is voor zelfstandige, 

internationaal opererende procestechno-

logiebedrijven die onderzoek en research 

doen, zoals bijvoorbeeld Paques. Door die 

lacune zien we dat hier steeds vaker bui-

tenlandse technologie wordt toegepast, en 

dat is jammer, want dat kost banen. Als je 

als BV Nederland geld wilt verdienen met 

kennis op watergebied, zul je moeten inves-

teren in een kennisinfrastructuur. En dat 

gebeurt dus bij Wetsus.’

Hoe doet u dat?

Buisman: ‘Wij hebben een analyse gemaakt 

van het Nederlandse innovatiesysteem en 

daaruit een aantal conclusies getrokken 

die ten grondslag liggen aan drie pijlers: 

onze kritische succesfactoren. Ten eerste: 

multidisciplinaire samenwerking door on-

derzoekers die fysiek in één onafhankelijk 

lab werken om zo kruisbestuiving mogelijk 

te maken. Ten tweede: bedrijven zoveel mo-

gelijk inspraak geven bij de agenda van het 

researchprogramma. Ten derde: investeren 
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in persoonlijke groei van de medewerkers 

en onderzoekers.’

Financiering
Wetsus is in 2004 geboren uit een samen-

werking van de provincie Friesland, Vitens, 

Paques en Hogeschool Van Hall. Aanvankelijk 

kwam de financiering van de samenwer-

kende noordelijke provincies, uit de aard-

gasbaten en uit het Compensatiefonds 

Hogesnelheidslijn. Inmiddels komt een deel 

ook uit het Topsectorenbeleid (TKI), van de 

provincie Friesland en van het ministerie 

van IenM. Uiteraard dragen ook de deelne-

mende bedrijven bij, doordat zij betalen 

voor hun lidmaatschap van één van de clus-

ters waarin het onderzoeksprogramma van 

Wetsus is verdeeld. In ruil daarvoor hebben 

zij zeggenschap bij het invullen van de on-

derzoeksagenda. 

Buisman: ‘Ons streven naar internationalise-

ring heeft als gevolg dat inmiddels 25% van 

de aangesloten bedrijven uit het buitenland 

komt. Wij willen hét Europese topinstituut 

zijn voor watertechnologie. Dat kunnen we 

trouwens niet alleen, daarvoor is nauwe 

samenwerking met andere kennisinstellin-

gen, met het bedrijfsleven en de overheden 

hard nodig. Als je wereldwijd trendsettend 

wilt zijn, móét je samenwerken. Samen 

sta je sterker, niet alleen doordat je elkaar 

inspireert en verder helpt, maar ook omdat 

je krachten en fondsen kunt bundelen. Wat 

veel mensen zich niet realiseren, is dat voor-

oplopen tien maal duurder is dan bijblijven. 

Als je grote dingen wilt doen en Nederland 

wilt neerzetten als innovatief kennisland, 

zijn daar ook flinke overheidsinvesteringen 

in kennisontwikkeling voor nodig.’

Hoe belangrijk is de EU op dit gebied en welke kan-

sen bieden de Europese investeringsprogramma’s?

Buisman: ‘Wetsus heeft drie hoofddoe-

len: de Nederlandse (en Friese) economie 

versterken door kennisontwikkeling, de  

samenwerking binnen Europa stimuleren, 

én een bijdrage leveren aan de internatio-

nale water- en milieuproblematiek. De EU 

heeft ons dit jaar uitgeroepen tot best prac-

tice voor regionale en wetenschappelijke 

samenwerkingen. Mede daarom kunnen 

wij ons nu European Centre of Excellence 

for Sustainable Water Technology noemen.’

‘Als je trendsettend bent, kun je ervan uit-

gaan dat je bij subsidieprogramma’s, die 

zijn gebaseerd op excellentie, goede kansen 

hebt. Helaas is Horizon 2020 vooral georiën-

teerd op bedrijven en niet op universiteiten. 

Voor veel universiteiten is de EU inmiddels 

zo’n beetje de enige geldbron, omdat er 

nationaal steeds minder geld beschikbaar 

is. Daardoor is de concurrentie bij de verde-

ling van de subsidies voor Future Emerging 

Technologies enorm gegroeid: pas als je bij 

de beste 1,5% hoort, krijg je geld. Onlangs 

hebben wij binnen Horizon 2020 nog een 

Marie Curie-project voor people mobility 

binnengesleept: 3,5 miljoen euro voor sa-

larissen voor internationale onderzoekers, 

dus dat sluit mooi aan bij onze ambities.’

Welke rol spelen de drinkwaterbedrijven binnen 

Wetsus?

Buisman: ‘De Nederlandse drinkwatersec-

tor is zeer alert als het om innovatie gaat. 

Ze ontwikkelen zelf kennis – denk aan 

PWN en de UV-zuivering – en werken goed 

samen. De tien drinkwaterbedrijven zijn 

als de grootste investeerder in Wetsus ook 

een belangrijke inspiratiebron voor andere 

bedrijven om mee te doen. De drinkwater-

bedrijven zijn daarom essentieel voor de in-

novatie van watertechnologie in Nederland. 

Het leuke is dat ze allemaal een eigen in-

novatiebeleid hebben. Met als gevolg dat ze 

werken vanuit nét even andere invalshoe-

ken, bijvoorbeeld omdat de een grondwater 

als bron heeft en de ander oppervlakte- of 

duinwater. Daardoor hebben we binnen ons 

kleine landje eigenlijk tien ‘Singapores’, die 

heel veel verschillende drinkwatertechno-

logieën ontwikkelen, testen en toepassen. 

Dat maakt Nederland één van de grootste 

etalages van drinkwatertechnologie ter we-

reld.’

Kunt u voorbeelden geven van actuele onderzoe-

ken waarbij de drinkwatersector is betrokken?

Buisman: ‘We hebben momenteel zo’n 

100 onderzoeken, dus ik doe er altijd veel 

tekort. Maar deze wil ik toch noemen: de 

waterbrug, waarbij WBG, WMD en Brabant 

Water zijn betrokken. Daarbij onderzoeken 

we de dynamiek tussen watermoleculen. 

We werken aan een theoretisch model dat 

aantoont dat je met een waterbrug een 

vierde fase van water kunt creëren, tussen 

ijs en water in. Dat levert allerlei nieuwe 

informatie op, onder andere omdat de che-

mie en de biologie in die fase anders is. We 

weten alleen nog niet hóé anders. Maar dat 

dit gevolgen kan hebben voor de zuivering, 

lijkt zeer aannemelijk.’

‘vooroplopen is 10x duurder dan bijblijven’


