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voorwoord



een bedrijvig en inspirerend jaar; water alliance 2011 in vijf 

woorden. bedrijvig omdat er veel werk is verzet. inspirerend 

omdat het een voorrecht is mee te bouwen aan een sterke 

nederlandse watertechnologie sector. de beloning: sinds 

onze start eind 2009 weten steeds meer bedrijven en 

organisaties elkaar via de brug van de water alliance te 

vinden. samen met deze bedrijven en organisaties (onze

leden) en met overheden, het onderwijs, wetsus, de nom,

kamer van koophandel noord, het cew en anderen zetten 

we de water campus leeuwarden op de kaart als het 

kloppend hart van de europese watertechnologie hub. het 

is een inspanning die zijn vruchten afwerpt. nationaal. maar 

ook internationaal, want het aantal buitenlandse delegaties 

dat naar nederland afreist voor de innovaties op en rond 

de water campus is sterk toegenomen. in dit jaarverslag 

geven wij u graag een beeld van de activiteiten die wij als 

water alliance samen met onze ‘founding partners’ en 

onze leden hebben ontwikkeld in 2011. wij hopen dat het u 

inspireert, stimuleert en motiveert om gezamenlijk te blijven 

werken aan een omgeving waarin onze leden innovatieve 

watertechnologieën kunnen creëren en vermarkten. ik wens u 

veel leesplezier!

Hein Molenkamp     

managing director

‘elk bereikt doel is weer Het begin van een nieuwe tocHt’  arthur schopenhauer

ps  door middel Van lobby, netwerken, matchmaking, marketing en 

communicatie hebben we in 2011 watertechnologiebedrijVen en 

aanVerwante organisaties professionele ondersteuning geboden. 

hoewel u met dit Verslag een goede indruk krijgt Van onze actiViteiten, 

is dit document niet allesomVattend. Voor een compleet en actueel 

oVerzicht Verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.wateralliance.nl

“een bedrijvig
en inspirerend
jaar”
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wetterskip fryslân leeuwarden
Meet & greet in business & science center JoHannes de doper, 

onderdeel van de water caMpus

waterproof, ook in singapore gelezensaMenwerking op de watercaMpus

een bedriJvig en inspirerend Jaar



MatcHMaking leeuwarden delegatie uit zuid-afrika

singapore international water weekbezoek aquatecH sHangHai

een bedriJvig en inspirerend Jaar 5



de innovatieketen
European Water  Technology Hub



water alliance en de topsector water

nederland en het water. het is een combinatie die wereldwijd 

naam heeft gemaakt. wij staan mondiaal te boek als creatief, 

innovatief en efficiënt. Zo bouwen we indrukwekkende 

dijken, zijn we wereldbaggeraars, beschikken we over de 

best denkbare drinkwaterkwaliteit en halen we het uiterste 

uit ons afvalwater voordat we het schoon weer aan de 

natuur terug geven. geprezen wordt ook onze kennis en 

kunde rondom water in bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld 

in de voedingsmiddelenindustrie, de chemie en de agro-

industrie. de watersector is dus een tak van sport waarin 

nederland uitblinkt. om de economische betekenis verder 

te versterken, heeft de rijksoverheid de disciplines maritiem, 

deltatechnologie en watertechnologie als topsector 

gedefinieerd. Met het oog op het stimuleren van de 

bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de watertechnologie, 

is eind 2009 de stichting water alliance opgericht. 

water alliance is een samenwerkingsverband tussen 

overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied 

van innovatieve en duurzame watertechnologie. 

onder het motto ‘Van kennis naar business’ bouwt en 

beheert de water alliance de ‘watertechnologische 

innovatieketen’; een proces waarbij vernieuwende ideeën, 

ontstaan via kennisinstellingen, bedrijfsleven, laboratoria 

en demosites, worden omgezet in concrete producten die 

vervolgens wereldwijd worden vermarkt. zo kan nederland 

uitgroeien tot de european water technology hub. een 

bolwerk van ideeën, die vaak transformeren tot succesvolle 

businessmodellen. de fysieke kern ligt met de water campus 

in leeuwarden in het noorden.
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aMbitie als Mentaliteit

de basis voor de oprichting van de water alliance werd 

al in de jaren negentig van de vorige eeuw gelegd. uit 

onderzoeken kwam destijds naar voren dat de nederlandse 

watermarkt stagneerde. groei moest vooral op de 

internationale markt worden gerealiseerd door versterking 

op een viertal punten: bundeling van de in nederland 

aanwezige excellente, maar zeer versnipperde kennis; 

versterking van de internationale relaties; vroegtijdig 

buitenlandse markten betreden en het realiseren van 

referentieprojecten. de provincie fryslân in 1998 het initiatief 

genomen om deze aanbevelingen te operationaliseren. 

dit met de ambitie om uit te groeien tot een wereldspeler 

op het gebied van watertechnologie. de belangrijkste 

bedrijven, kennisinstellingen, nutsbedrijven en overheden 

verenigden zich in de friese water alliantie. dankzij 

de brede samenwerking kon de friese water alliantie 

watervraagstukken daadwerkelijk integraal te benaderen. 

immers de deelnemende bedrijven leverden gezamenlijk 

alle noodzakelijke technologie en kennis en creëerden een 

gezonde commerciële drijfveer. ondertussen zijn meer dan 

40 samenwerkingsprojecten gerealiseerd met een omzet van 

circa 150 miljoen euro. meer dan 80 verschillende partijen 

participeerden in de projecten. er is samengewerkt met 

partners uit 15 verschillende landen, waaronder zuid-afrika, 

china, polen, hongarije, roemenië en oekraïne. al deze 

bewegingen hebben geresulteerd in officiële erkenning door 

de nationale overheid: door het ministerie van economische 

zaken is watertechnologie in leeuwarden aangewezen als 

economische piek, waarvan verdere ontwikkeling van belang 

is voor de nederlandse economie.

“bundeling 
van excellente

kennis”
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visie en Missie

business & science center JoHannes de doper, 
op de water caMpus leeuwarden



visie en Missie

water alliance kent twee grote idealen: het bij elkaar 

brengen van marktpartijen met als ultieme doel valorisatie en 

export van watertechnologische kennis (door matchmaking 

en marketing) en het vormen en positioneren van de 

european water technology hub, met als fysieke kern 

de water campus leeuwarden (branding). in dit netwerk 

wordt de innovatieve technologie van morgen gecreëerd 

en vermarkt door een groeiende concentratie van 

toptechnologie en kennisindustrie, die intensief samenwerkt 

met de hoogwaardige maakindustrie. het resulteert in 

nieuwe watertechnologie voor nationale en internationale 

afnemers en een toppositie op mondiaal niveau. door de 

samenwerking komt er een versnelling in de realisatie van 

initiatieven en een verhoging van de economische vitaliteit 

in de watertechnologie, waardoor de water campus 

leeuwarden uitgroeit tot fysieke kern van de european water 

technology hub. 

visie 

de water alliance regio 
groeit uit tot ’european water 
technology hub’, met de water 
campus leeuwarden als fysieke 
kern. 
 

missie
water alliance is een 
netwerkorganisatie die leden wil 
inspireren, stimuleren, faciliteren 
en motiVeren om innoVatieVe 
watertechnologieën te creëren 
en te Vermarkten. 
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Het teaM

in 2011 is een team Van zeVen medewerkers geVormd. 

managing director: hein molenkamp

marketing manager: juliette douglas

communication manager: menno bakker

Office Managers: Sjaan van der Pol en Nynke Kramer

project manager: thea bijma 

manager external affairs: jan bargboer

 

raad van toezicHt

de raad van toezicht ziet toe op navolging van het geformuleerde  

beleid binnen de gestelde budgetten. de raad van toezicht  

bestaat op 31 december 2011 uit: 

de heer j.a. jorritsma, cdk provincie fryslân

de heer j. boonstra, zakelijk directeur wetsus

de heer s. jansen, directeur nom

de heer f.j. kwant, commercieel directeur landustrie sneek bV

de heer h.s. deinum, wethouder economische zaken, ruimtelijke 

ordening, grondzaken, citymarketing van de gemeente leeuwarden

de heer j.b. bleeker, director innovation site water & air van philips
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Water Purifications

ENVIRONMENTAL  TECHNOLOGY

BWA

de leden

de water alliance leden in 2011.



“van 
kennis naar 

business”
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European Water  Technology Hub

de europese watertecHnologie Hub

Het wetsus-lab leeuwarden



de europese watertecHnologie Hub

wetsus, centre of excellence for sustainable water technology, 

is een faciliterend intermediair voor trendsettende 

kennisontwikkeling op het gebied van duurzame 

waterbehandelingstechnologie (www.wetsus.nl). wetsus 

creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking 

om rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie 

van topniveau te ontwikkelen. wetsus opereert daarbij als 

technologisch topinstituut watertechnologie, waarin ruim 

90 bedrijven en 18 kennisinstellingen uit heel europa op een 

inspirerende wijze multidisciplinair samenwerken. samen met 

haar partners levert wetsus zo een belangrijke bijdrage aan 

de oplossing van de wereldwaterproblematiek.

 

wetsus creëert een europese waterkennis-hotspot 

rondom haar academisch onderzoekslaboratorium op de 

watercampus in leeuwarden. Voorbeelden daarvan zijn 

de realisatie van faciliteiten voor startende ondernemers, 

onderzoeks- en productielaboratoria, speciale locaties 

om nieuwe technologie op praktijkschaal te kunnen 

demonstreren en een concentratie aan gerelateerde 

bedrijvigheid en onderwijs.

ook kwr watercycle research instituut heeft een 

vestiging op de water campus geopend. daarnaast zijn 

de leeuwarder hogescholen in toenemende mate actief 

op watertechnologiegebied. het gaat hierbij vooral om 

applicatieonderzoek in samenwerking met mkb bedrijven. 

begin 2011 is een voorstel van de noordelijke hogeschool 

leeuwarden en Van hall larenstein voor het inrichten van 

het centre of expertise watertechnologie (cew) door 

de rijksoverheid goedgekeurd. dit centrum richt zich op 

toegepast onderzoek in de watertechnologie en is een 

samenwerking van nhl hogeschool, hogeschool Van hall 

larenstein, wetsus, Vitens, wetterskip fryslân, stichting well, 

Water Alliance en WLN. Het CEW is officieel geopend door 

de staatssecretaris van onderwijs, cultuur & wetenschap 

(ocw). de ambitie is een verdere toename van bedrijvigheid 

en werkgelegenheid, waardoor de leeuwarder water 

campus uitgroeit tot het fysieke hart van de europese 

watertechnologie hub.
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vitens noard-burguM wetterskip fryslân leeuwarden

sentec gliMMenwetsalt Harlingen

deMosites 



deMosites 

ondernemers worden vanuit de water campus op diverse 

manieren gestimuleerd in hun innovatietraject, onder andere 

door het faciliteren van demosites en demoprojecten. 

demosites zijn een belangrijke schakel in de innovatieketen 

voor de opschaling van nieuwe innovaties. lange tijd was 

dat niet altijd eenvoudig. niet iedere ondernemer had 

de vereiste middelen voor het inrichten van een eigen 

lab- en testomgeving. gelukkig is dat verleden tijd. in de 

achterliggende jaren zijn op korte afstand van de water 

campus demonstratie- en ontwikkelingsites ontstaan (de 

zogenaamde demosites), waar ondernemers -zonder fors te 

moeten investeren en lang te moeten wachten op benodigde 

milieuvergunningen- op laboratoriumschaal ontwikkelde 

technologie kunnen testen, opschalen en tonen aan 

potentiële klanten. 

in 2011 is de vierde demosite geopend: de demosite 

drinkwatertechnologie van Vitens, locatie  noardburgum. de 

andere demosites zijn wetsalt (desalinatietechnologie en blue 

energy bij frisia zout in harlingen), afvalwatertechnologie 

(bij de rwzi van het wetterskip in leeuwarden) en sentec 

(sensortechnologie in drinkwater, van het water laboratorium 

noord in glimmen). water alliance heeft in samenwerking 

met Wetsus een belangrijke rol gespeeld bij de definitieve 

besluitvorming over de totstandkoming van de demosite 

‘ziekenhuisafvalwater’ bij het antonius ziekenhuis in sneek. 

deze demosite zal in 2012 handen en voeten krijgen. 

activiteiten rondoM de deMosites in 2011 

er was veel belangstelling voor het symposium 

fijnzeeftechnologie (ruim zeventig personen) op de rwzi in 

leeuwarden van wetterskip fryslân, waarbij ook de demosite 

van het wetterskip in leeuwarden werd belicht.

tijdens de international water week (iww)/aquatech in 

amsterdam, in november 2011, zijn de demosites vanuit 

een opvallende beursstand onder de aandacht gebracht. 

Voor een buitenlandse delegatie vormde dit de aanleiding 

om naar friesland af te reizen en de demosites te bekijken. 

ook andere buitenlandse delegaties bezochten demosites, 

waaronder handelsmissies uit groot brittannië, zuid-afrika en 

china.

internationale 
delegatie vanuit 
aquatecH - iww

opening deMosite
wetterskip door
wubbo ockels
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be good and tell it! 

naast de demosites zijn er de afgelopen jaren diverse 

demonstratie- en showcaseprojecten ontstaan, waar 

nieuwe technologieën worden toegepast. in 2011 was dat 

onder andere het desah-project in sneek. in november 

was de opening van de projectsite ‘desah2’, ook wel 

project waterschoon genoemd,  in combinatie met een 

symposium. z.k.h. prins willem alexander verrichtte de 

openingshandeling.

ontwikkelingen op de water caMpus in 2011 

bij Van hall larenstein wordt de basis gelegd voor een 

water applicatie centrum (wac), waar bedrijven die niet 

beschikken over specifieke faciliteiten in een hoogwaardig 

laboratorium eigen applicatieonderzoek kunnen uitvoeren. 

het streven is in 2012 operationeel te zijn.

• bezoek diverse tweede kamerleden aan water campus

• partners voor water bijeenkomst op water campus

• bezoek van delegatie ministerie el&i op water campus

• bezoek minister maxime Verhagen aan water campus

• waterplein: casus canada door het nederlandse consulaat uit  

 alberta gepresenteerd aan bedrijfsleven in een meeting op  

 de water campus 

• bijeenkomst militaire compensatie orders ministerie  

 el&i op water campus

•  delegatie uit st petersburg, leningrad oblast (rusland), i.s.m. met  

 nordconnect. als vervolg op de bezoekende missie in 2010  

 heeft een groep deskundigen uit de leningrad oblast een bezoek  

 gebracht aan noord nederland.

•  workshop glastuinbouw en watertechnologie op water campus

•  bezoek van delegatie israëlische ambassade  

•  delegatie dg milieu op bezoek bij water campus

•  bezoek van spring singapore aan de water campus 

•  bezoek van delegatie uit brazilië aan water campus 

•  bezoek van delegatie/bestuur van eds aan water campus 

•  bezoek van provinciale staten van fryslân aan de water campus 

•  bezoek van canadese handelsmissie aan water campus 

•  bezoek van kwartiermaker topteam water  

•  ambtelijk bezoek provincie drenthe aan water campus 

•  bezoek van amerikaans bedrijf, usa aan water campus  

• bezoek van Vno-ncw aan water campus 

•  bezoek van dg water min i&m, renske peters aan water campus

• bezoek van zwitsers bedrijf aan water campus

• bezoek van nl ambassade usa washington aan water campus 

• bezoek van marije hulshof (agentschap.nl, eVd) aan water campus

we Hebben 
diverse 
nationale en 
internationale 
delegaties op 
de water caMpus 
Mogen 
verwelkoMen.



zkH prins willeM alexander opende waterscHoon sneek
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proJecten in 2011



proJecten in 2011 

urineproJect 

in 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van een 

demonstratieproject voor urinebehandeling. het betreft een 

technologie waarbij elektriciteit uit urine wordt geproduceerd 

en stikstof en fosfor worden verwijderd en teruggewonnen. 

het kantoorgebouw van het wetterskip fryslân is een goede 

locatie voor uitvoering van dit project. wetsus gaat de pilot 

uitvoeren.

bouw van 240 studentenwoningen

er zijn vergevorderde plannen om op de kenniscampus 

in leeuwarden 240 studentenwoningen te bouwen in 

de vorm van drie flatgebouwen. Het wordt de eerste 

studentenhuisvesting met het duurzaamheidscertficaat 

Breeam. In één flat zullen energieconcepten worden 

toegepast en in de andere flats worden waterbesparende 

maatregelen getroffen zoals vacuümtoiletten, scheiding van 

zwart en grijswater, warmteterugwinning uit afvalwater. in 2011 

lag het accent op de projectvoorbereiding en het bij elkaar 

brengen van partijen.

Hogedrukbiovergister

in de gevangenis de marwei in leeuwarden is een pilot in 

voorbereiding waarbij de 350 toiletten worden vervangen 

door vacuümtoiletten, die worden aangesloten op een 

hogedrukbiovergister. deze vergister levert een hoge kwaliteit 

methaan, dat direct gebruikt kan worden. de vrijkomende 

warmte wordt tevens gebruikt voor de vloerverwarming van 

de cellen.

sicHuan

de provincie fryslân voert samen met haar zusterprovincie 

sichuan in china een haalbaarheidsonderzoek uit naar 

het starten van een coöperatie van zetmeelfabriekjes in 

china. het gebruik van waterbesparende technologieën en 

hergebruik van water spelen hierbij een prominente rol.
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electriciteit uit urine?
de technologie bestaat!



en te verwerken in 

nieuwsbrieven en 

social media, wordt 

de interactiviteit van 

de communicatie 

versterkt. in het najaar 

van 2011 is de tweede 

editie uitgekomen. 

water proof is ook een succesvolle communicatiedrager 

bij beurzen en congressen en bij inkomende en uitgaande 

(handels)missies. zo is het medium een goede ondersteuning 

van de communicatie op beurzen. met het oog op het 

internationale karakter van de belangrijke beurzen en 

andere belangrijke contactmomenten, is na de eerste 

nederlandstalige editie van water proof besloten om het 

blad engelstalig uit te brengen. 

“waterproof is 
een succesvolle
communicatie-
drager”

Marketing en coMMunicatie 

met een duidelijke, gerichte boodschap wordt de europese 

water technologie hub, met fysieke kern water campus, in 

de marketing en communicatie onder de aandacht gebracht.

Marketingplan 

in het voorjaar heeft marketingbureau zest een enquête/

marktonderzoek gehouden onder een grote groep 

stakeholders van de water alliance, met als titel ‘what’s 

in it for me’. naast een schriftelijke enquête, is een 

aantal interviewrondes gehouden. aansluitend is een 

marketingprogramma 2011/2012 geschreven, dat is 

gebaseerd op de uitkomsten van het  onderzoek

Magazine water proof 

in de zomer van 2011 hebben we het magazine water proof 

geïntroduceerd. water proof wil de vele initiatieven op het 

gebied van watertechnologie in het algemeen en die  in de 

water alliance regio in het bijzonder op een aantrekkelijke 

wijze communiceren naar een brede doelgroep. het 

magazine draagt bij aan de profilering van de Water Campus 

als fysieke kern van de european water technology hub. 

een tweede doel is het opbouwen van customer loyalty; een 

frequent en op vertrouwen gebaseerd contact tussen water 

alliance, haar leden en de doelgroepen. water proof wordt 

per post verzonden naar meer dan duizend adressen (per 

eind 2011). door de artikelen ook online te plaatsen 



wateralliance.nl

nieuwsbrief 

de digitale nieuwsbrieven waarmee we in 2010 zijn gestart 

hebben in 2011 een vervolg gekregen. de nieuwsbrief wordt 

ondertussen bijna maandelijks uitgegeven en verzonden naar 

meer dan 1500 e-mailadressen.

website 

de website van de water alliance geldt als een vraagbaak 

voor leden en voor andere geïnteresseerden. in 2011 is 

gestart met upgrading van de site. de actualiteitswaarde is 

verhoogd door een toename van het aantal berichten en het 

integreren van filmpjes in de communicatie. In 2012 zullen de 

artikelen uit het magazine, de verzonden persberichten en 

de nieuwsbrieven worden geïntegreerd met de content van 

de website. ook de koppeling met social media zal worden 

versterkt. op de website wordt met een digitale waterkaart 

projecten en bedrijven virtueel aan de wereld getoond.

publiciteit 

in 2011 zijn tientallen artikelen, advertorials en  persberichten 

geproduceerd over onder andere nieuwe producten en 

diensten van onze leden. direct of indirect hebben alle 

publicitaire uitingen raakvlak met de water campus als fysieke 

kern van de european water technology hub.

25Marketing en coMMunicatie 

pr en Marketing voor Mkb bedriJven 

ter promotie en ondersteuning van onze leden zijn diverse 

persberichten gemaakt en verzonden. daarnaast krijgen de 

leden free publicity in water proof, op de website en in de 

nieuwsbrieven van water alliance. 



into tHe great wide open festival vlieland

Marketing en coMMunicatie 



tHeMabiJeenkoMsten  

water alliance heeft deelgenomen aan of geparticipeerd in 

diverse themabijeenkomsten en events zoals: 

•  festival ‘into the great wide open’ op Vlieland

•  sensoring en water. bijeenkomst bij sentec glimmen  

 samen met mannen van de wit/sensor universe 

•  sensor universe dag

•  deelname aan food event foodcircle

•  deelname aan sectorbijeenkomst  

 kamer van koophandel noord

beurzen en congressen

een cruciale vraag voor iedere ondernemer: hoe kom ik in 

contact met potentiële klanten? hoe laat ik mijn doelgroep 

weten dat ik een mooi product heb ontwikkeld? of dat ik 

een ijzersterk innovatief plan heb? een belangrijk instrument 

bij het zichtbaar maken van producten, het bespreken van 

ideeën en het leggen van contacten is het fenomeen beurs. 

zelden tref je zoveel geïnteresseerden op één plek. daarom 

is water alliance, samen met haar partners en haar leden, 

sinds 2011 aanwezig op de belangrijke internationale beurzen. 

daar waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. naast het 

ondersteunen van mkb bedrijven in public relations en 

marketing door het creëren van een omgeving die ze in 

staat stelt producten en/of diensten sneller naar de markt te 

brengen (matchmaking), is de aanwezigheid op beurzen een 

doeltreffend brandinginstrument.

Marketing en coMMunicatie 

water alliance was in 2011 aanwezig op de aqua nederland 

Vakbeurs in gorinchem en de iww aquatech amsterdam. 

op laatstgenoemde beurs hebben we ons aangesloten 

bij het holland paviljoen, waar nederlandse partijen zich 

gezamenlijk profileren. Hier zijn ook de eerste stappen 

gezet voor een nauwere samenwerking met nwp,Vlm 

en aquanederland. om de internationale acquisitie te 

versterken zijn de aquatech shanghai, singapore international 

water week en pollutec lyon bezocht.

27
• werkbezoek alexander rinnooy kan, ser, provinciehuis drenthe 
• deelname aan relatiedag dhV 
• deelname en presentatie aan nederlands-duitse bijeenkomst  
 provincie drenthe - assen 
• raden en staten bijeenkomst leeuwarden/fryslan
• regioconferentie canada in den haag
• werkconferentie snn, cluster overleg n-nl
• deelname aan conferentie cradle to cradle islands,  
 provincie fryslân 
•  input nieuwe topsector water, diverse meetings 
•  lobby event brussel n-nl 
•  deelname aan eVd meeting usa en canada tijdens  
 aquatech amsterdam
• deelname aan waterdebat nwp in den haag in nieuwspoort 
• deelname aan seminar topsectoren en de regio’s
• deelname aan activiteiten inzake koop aandelen Vitens door  
 provincie fryslân en de ondertekening hiervan in de  
 johannes de doperkerk
•  deelname aan ‘nacht van de duurzaamheid, fryslân 2040’ 
•  deelname aan loi energy college (energy Valley) 
•  deelname aan noordelijke conferentie biobased economy  
•  ledenbijeenkomst water alliance tijdens de beurs  
 aquatech amsterdam (Vip event) 
•  bezoek aan waterleiding maatschappij drenthe 
•  deelname aan ronde tafel meetings Vs bij het ministerie van i&m 
•  eindejaarsbijeenkomst voor het watercluster in de j. de doperkerk  
 georganiseerd door de water alliance



braziliaanse delegatie leeuwarden bezoek britse delegatie

bezoek britse aMbassadeur

een bedriJvig en inspirerend Jaar
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water alliance centraal tiJdens 
talksHow op aquatecH aMsterdaMonze stand op aquatecH aMsterdaM

een bedriJvig en inspirerend Jaar 29



 externe contacten

water alliance voert overleg met regionale en landelijke 

stakeholders. om clustervorming te bevorderen en de 

activiteiten van de diverse partijen meer op elkaar af te 

stemmen, zoeken we aansluiting bij bestaande overleggen. 

zo is er regelmatig overleg tussen de marketingafdelingen 

als clusterorganisatie wil water alliance het gezicht naar 

buiten zijn van de nederlandse watertechnologie, vanuit de 

fysieke kern op en rondom de water campus in leeuwarden. 

door middel van netwerken en lobbybijeenkomsten worden 

doelstellingen en werkzaamheden onder de aandacht 

gebracht. door de kennis, ervaring en het relevante netwerk, 

wordt water alliance ook regelmatig gevraagd als deelnemer 

aan conferenties en bijeenkomsten.

topsectorenbeleid

bij water alliance is veel tijd en aandacht besteed aan het 

nieuwe landelijke topsectorenbeleid. Voor de toekomst 

van het noordelijke watertechnologiecluster is inbedding 

in dit beleid van groot belang. daarom is het document 

‘nederland internationale hub voor watertechnologie’ 

vervaardigd en aangeboden aan het topteam water in den 

haag. dit document is tot stand gekomen in samenwerking 

met een aantal partijen rondom de water campus en water 

alliance, in het bijzonder wetsus, provincie fryslân, gemeente 

leeuwarden en de nom.

netwerken & lobby

van wetsus, marketing leeuwarden, cew, provincie 

fryslân en water alliance. ook nemen we deel aan het 

acquisitie overleg tussen diverse stakeholders, aan het 

clusteroverleg met de gemeente leeuwarden en de provincie 

fryslân en aan het directie-overleg van de vijf noordelijke 

speerpuntorganisaties; sensor universe, hannn, energy 

Valley, agribusiness en water alliance. water alliance sluit 

ook aan bij diverse bijeenkomsten met landelijke instanties, 

die van belang zijn voor het creëren van draagvlak  voor 

gezamenlijke verdere ontwikkeling van het noordelijke 

watertechnologie cluster. zo is er regelmatig contact met 

onder andere de ministeries van economisch zaken, 

landbouw en innovatie (el&i) en infrastructuur & milieu (i&m), 

agentschap.nl, netherlands water partnership (nwp).

overleg 
op Hoog 

niveau



aquatecH aMsterdaM

31



een blik op de toekoMst

de topsector water zit in de lift. Volgens het centraal bureau 

voor de statistiek (cbs) telt de nederlandse watersector nu 

al circa 3000 bedrijven, waar 90.000 mensen werkzaam zijn. 

dat is ongeveer twee procent van de werkzame personen in 

nederland. de export groeide in 2011 met 6,4% (tegenover 

5,7% groei in 2010, bron: watersector exportindex). Voor 

het creëren en benutten van kansen (en daarmee het 

versterken van de internationale concurrentiepositie van de 

nederlandse watersector), moeten we wetenschappelijke 

kwaliteiten en commerciële relevantie effectief weten 

te combineren. als netwerkorganisatie willen wij daar 

aan bijdragen door onze leden te inspireren, stimuleren 

en faciliteren om innovatieve watertechnologieën te 

ontwikkelen en te vermarkten. nationaal én international. de 

samenwerking en betrokkenheid binnen de water alliance 

geeft bestaande bedrijven (toptechnologie, kennisindustrie 

en de hoogwaardige maak- en toeleverende industrie) de 

mogelijkheid om door te groeien. startende ondernemingen 

geeft het een grotere kans op succes. en door de 

gebundelde kracht van het cluster watertechnologie wordt 

noord- nederland nog aantrekkelijker als vestigingsregio 

voor bedrijven in deze sector! 

the northern netherlands Provinces (Snn) Investing in your future. Water Alliance is co-financed by the European Union, European Regional 
development fund and the ministry of economic affairs, agriculture and innovation, peaks in the delta

Samenwerkingsverband noord-nederland
Water Alliance wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor regionale ontwikkeling en door het ministerie van EZ, Pieken in de Delta.

‘Tell me and 
i’ll forget. 
show me 
and i may 
remember. 
involve 
me and i’ll 
understand’ 
Confucius
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