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In een globaliserende wereld is speciali-

satie cruciaal. Europa streeft naar nieuwe 

banen en economische groei, onder andere 

via het Europese regionale innovatiebeleid 

en de Europese onderzoeks- en innovatie-

programma’s. Zowel voor de interne markt 

als voor de export is het van belang om tot 

de wereldtop te behoren. 

Tegelijkertijd zijn er grote maatschap-

pelijke uitdagingen, zoals een verwacht 

mondiaal watertekort van 40% tegen 2030 

en een afname van de kwaliteit van het 

beschikbare water. Met de huidige kennis 

en technologieën kunnen we dit vraagstuk 

niet beantwoorden. Alleen met doorbraak-

technologieën, die bijdragen aan bijvoor-

beeld waterhergebruik, energie-efficiëntie 

en grondstoffenterugwinning, kan worden 

tegemoetgekomen aan deze vraag. Door 

de bundeling van innovatiecapaciteit van 

diverse actoren kan deze ontwikkeling ver-

sneld worden. 

In Friesland is 20 jaar geleden een ontwik-

keling tot specialisatie in gang gezet met 

Wetsus en WaterCampus Leeuwarden als 

resultaat. 

Pieter de Jong, EU Liaison Officer voor 

Wetsus in Brussel, legt uit hoe zijn orga-

nisatie werkt: ‘Via ons onderzoekspro-

gramma bepalen participerende bedrijven 

uit de hele wereld wat zij onderzocht wil-

len hebben. De betrokken universiteiten 

onderzoeken vervolgens baanbrekende 

technologische oplossingsrichtingen. Zij 

doen dit grotendeels in ons multidisci-

plinaire onderzoekslaboratorium op de 

WaterCampus Leeuwarden. Hier werken 

45 leerstoelen uit heel Europa met elkaar 

samen. De rekening wordt opgepakt door 

de nationale, regionale en Europese over-

heid en door het bedrijfsleven. Het is mijn 

taak om de verbinding te leggen tussen 

dat innovatieve ecosysteem en de beleids-

makers in Brussel.’

De Wetsus-aanpak 
De Jong vervolgt: ‘Deze aanpak heeft al 

geleid tot de nodige nieuwe patenten, pro-

ducten en spin-offs. Wetsus is verder vooral 

ook een opleidingsinstituut voor de volgen-

de generatie onderzoekers en ondernemers 

in de watertechnologiesector. Tijdens hun 

promotietijd leren ze hoe universiteiten 

en bedrijven effectief kunnen samenwer-

ken en hoe een multidisciplinaire aanpak 

eruitziet. Het creëren van een vruchtbare 

bodem voor innovatie in duurzame water-

technologie, dat is in essentie onze missie.’ 

‘Mijn werk in Brussel bestaat vooral uit 

ervoor zorgen dat Wetsus kan aanhaken 

bij Europese onderzoeksprogramma’s en 

regio’s. Wij zijn niet alleen inhoudelijk een 

‘centre of excellence’ op watergebied, maar 

hebben ook een bewezen business model 

waarmee je innovatie regionaal kunt orga-

niseren. Wij tonen aan dat wanneer je als 

regio echt specialiseert op een technologie 

Pieter de Jong, Wetsus

Schoolvoorbeeld  
van regionale  
innovatiekracht 
Kennisinstituut Wetsus richt zich op het creëren 

van duurzame watertechnologie. Hoewel dit 

’centre of excellence’ is gevestigd in Leeuwarden, 

speelt een deel van het werk zich af in Brussel, 

waar uiteraard veel van het relevante beleid 

vandaan komt. Welke onderwerpen spelen er in 

Europa en wat gebeurt er eigenlijk met al dat 

‘Brusselse’ geld?
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(watertechnologie), je een heel effectief in-

novatie-ecosysteem kunt creëren, dat ook 

internationale investeringen kan aantrek-

ken. Naast het verkrijgen van financiering 

in de huidige programmaperiode probeer 

ik ook best practices van Wetsus over te 

brengen aan de Europese Commissie, in 

de hoop dat deze straks terugkomen in 

de Europese onderzoeksinstrumenten na 

2020.’ 

Wat doet Wetsus voor drinkwaterbedrijven en 

hoe werken drinkwaterbedrijven samen met an

dere bedrijven?

De Jong: ‘Wetsus werkt met 24 onder-

zoeksthema’s, waarin bedrijven voor 

de lange termijn willen investeren. 

Drinkwaterbedrijven zijn actief in het 

merendeel daarvan. In ‘Desalination’ 

werkt bijvoorbeeld Vitens samen met 

Shell, Friesland Campina en Frisia Zout. 

Die andere bedrijven maken geen drink-

water, maar staan wel voor technologisch 

gelijkwaardige vraagstukken. Door krach-

ten te bundelen en kennis uit te wis-

selen, kunnen zij sneller tot een nieuwe 

oplossing komen. Evides is actief binnen 

het thema ‘Membrane processes’ en het 

Engelse Anglian Water onderzoekt priority 

compounds via Wetsus. Het omzetten van 

nieuwe kennis naar bruikbare technolo-

gieën en producten gebeurt met name door 

innovatieve, internationaal opererende 

midden- en kleinbedrijven. De industriële 

partners en de (drink)waterbedrijven zijn 

eerst de probleemeigenaren en daarna 

vaak de ‘launching customer’.’

Kun je concrete voorbeelden geven van wat er 

gebeurt met Brussels geld? 

De Jong: ‘Om te beginnen is er de regio-

nale financiering. Hiermee versterken we 

de randvoorwaarden, zoals het Wetsus-

lab, het Waterapplicatiecentrum, onze 

demo sites, en specifieke watertalent-

programma’s voor basis-, voortgezet en ho-

ger onderwijs. Vervolgens is er het Horizon 

2020-programma. Hiervoor ontwikkelen 

mijn collega’s Martijn Bijmans en Roel 

Meulepas voorstellen. Zij vormen internati-

onale onderzoeksconsortia, waarin ook de 

innovatieve MKB-leden van Wetsus goed 

betrokken worden. Horizon 2020 is pas net 

begonnen, dus daar kan ik nog weinig over 

zeggen. In het Zevende Kaderprogramma 

voor onderzoek en ontwikkeling (FP7) 

heeft Wetsus diverse projecten gewonnen, 

waaronder ValueFromUrine en CapMix.’

Hoe ziet de samenwerking tussen Wetsus en 

Vewin er in Brussel uit? 

De Jong: ‘Bij watergerelateerde activiteiten 

kom ik Vewin uiteraard regelmatig tegen, 

zoals bijvoorbeeld bij de Intergroup Water 

in het Europees Parlement. Deze groep 

werd getrokken door EUREAU, de koepel 

van Europese waterbedrijven, en brengt 

de watersector dichter bij elkaar. Het zou 

goed zijn als deze groep weer terugkomt in 

het nieuwe EP: Europarlementariër Esther 

de Lange werkt daar momenteel hard aan.’ 

Ook bij het EIP on Water werken we aan 

dezelfde doelstellingen als Vewin en Unie 

van Waterschappen. De Nederlandse 

watersector besteedt al geruime tijd aan-

dacht aan het belangrijke thema ‘resource 

recovery’. Zowel bij de behandeling van 

drinkwater als afvalwater wordt gekeken 

naar het winnen van producten, in plaats 

van het vernietigen van afvalstoffen. Zo 

zijn aardgas en waardevolle humuszuren 

op sommige locaties nevenopbrengsten 

van de drinkwaterproductie. Bij afvalwater 

worden biogas, papiervezels, nutriënten en 

bioplastics teruggewonnen. Ook wordt er 

samen gekeken naar nieuwe vormen van 

zuivering, dichter bij de bron.’

Wat zijn de verschillen tussen de manier van ope

reren in Brussel van Vewin en Wetsus? 

De Jong: ‘We zijn weliswaar beide actief 

op het gebied van water, maar toch zijn we 

actief in verschillende Europese gremia. 

Zo richt ik me meer op discussies met de 

Europese regio’s (ERRIN), technologieplat-

formen (WssTP, SusChem) en onderwijs-

instanties (EQAVET). De koppeling van de 

regio aan innovatie staat voor Wetsus echt 

centraal. Waar ik me niet mee bezighoud, 

is de waterwetgeving (KRW) en discussies 

over water governance en water pricing. 

Dat zijn echt thema’s voor de sector zelf. 

Waarmee ik niet wil zeggen dat ik die 

niet belangrijk vind. Nederland is een van 

de voorvechters van strengere waterwet-

geving, bijvoorbeeld voor prioritaire stof-

fen. Vewin en UvW zijn voor ons dan ook 

belangrijke partners om nieuwe innovaties 

op de Europese markt te stimuleren door 

strengere wetgeving.’

Wat wordt je voornaamste inzet in de komende 

vijf jaar? 

De Jong: ‘De komende jaren zullen we 

nog meer bedrijven uit heel Europa 

overtuigen om te participeren in de 

ontwikkeling van watertechnologie via 

het Wetsus-onderzoeksprogramma. De 

patenten die hieruit voortkomen, zullen 

door onze leden in binnen- en buitenland 

worden gebruikt om nieuwe producten 

en diensten te introduceren in Europa en 

daarbuiten. Door te blijven specialiseren 

op het gebied van watertechnologie kun-

nen we nog meer spin-offs ondersteunen, 

internationale onderzoeksprojecten op-

tuigen, studenten aantrekken, toptalent 

afleveren, baanbrekende ideeën bedenken, 

uitvindingen testen, afnemers vinden en 

tegelijkertijd minder energie, grondstoffen 

en water verbruiken. Zo groeien Wetsus en 

WaterCampus Leeuwarden uit tot de draai-

schijf voor nieuw Europees talent op het 

gebied van watertechnologie en werken we 

samen met bedrijven en universiteiten in 

heel Europa om oplossingen te bedenken 

voor grote maatschappelijke uitdagingen.’

Iedereen die meer wil weten over 

Wetsus, is op 6 en 7 oktober van harte 

welkom op het jaarlijkse Wetsus-congres 

in Leeuwarden. Meer informatie:  

www.wetsus.nl.


