
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste Emergo-lid  

Hierbij nodigen wij je uit voor een bijeenkomst bij onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden op 

vrijdag 12 mei 2017.  

Wetsus maakt onderdeel uit van Watercampus Leeuwarden, een ontmoetingsplaats van 

wetenschappers en bedrijven uit heel Europa.  

Onderzoekers en bedrijven vinden bij Wetsus een unieke omgeving om rendabele en duurzame 

waterbehandelingstechnieken te ontwikkelen. Naast 

onderzoek is Wetsus actief op het terrein van educatie 

(een unieke masteropleiding Water Technology) en 

business support (o.a. demosites voor de opschaling 

van nieuwe technologie) Het project Blue Energy op de 

Afsluitdijk, waar energie wordt gewonnen uit het 

verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water is 

hiervan een voorbeeld. 

Door de inspirerende en multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit 

heel Europa in Wetsus wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan innovaties en oplossing van de 

wereldwijde waterproblematiek. De heer Johannes Boonstra (lid Raad van Bestuur) zal een 

presentatie geven over de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Daarna volgt een 

rondleiding door het opvallende pand van Wetsus. 

Voorafgaand aan het bezoek aan Wetsus worden we ontvangen in de voormalige gevangenis “De 
Blokhuispoort” en is er een rondvaart door de stad en de mooie omgeving van Leeuwarden gepland. 
(http://www.praamvarenleeuwarden.nl) 

http://www.praamvarenleeuwarden.nl/


 

Agenda 12 mei 2017 

13.00 Ontvangst met koffie/thee in “De wasknijper” in de voormalige gevangenis De 
Blokhuispoort. 

13.30 Welkom en presentatie over gevangenis De Blokhuispoort, voormalige “inmates” en de 
spectaculaire bevrijding van gevangen verzetsmensen tijdens WOII door Nico Steenstra. 

14.00 Wandelen naar Nieuwstad alwaar de opstapplaats is voor de rondvaart met een praam - 
route “Kleine Potmarge” 

14.15 Start rondvaart (ong. 1,5 uur) 

15.45 Aankomst bij aanlegplaats Wetsus 

16.00 Presentatie Wetsus door dhr. J. Boonstra en rondleiding bij Wetsus 

17.30 Einde bijeenkomst en wandeling naar De Blokhuispoort voor een diner-buffet. Het diner 
bestaat uit een Italiaans buffet incl. dessert. De kosten bedragen ong. € 20,00 p.p. 

Sinds kort is in De Blokhuispoort een Hostel gevestigd waar voor een laag tarief comfortabel in een 
voormalige cel overnacht kan worden.  Boeken kan via www.alibihostel.nl    Op zaterdag kun je dan 
nog eens rustig de Europese Culturele Hoofdstad 2018 verkennen. 

Aanmelden  

We zien je graag komen en verzoeken je vriendelijk je vóór 3 april a.s. per e-mail aan te melden via 

leden@emergoweb.nl    Vermeld je naam en de eventuele introducee(s) en of je op eigen kosten 

mee wil doen met het diner.     De definitieve uitnodiging en routebeschrijving sturen we begin mei.  

De kosten voor de rondvaartboot bedraagt  € 10,00 p.p. voor leden en  

€ 15,00 p.p. voor introducees.     We ontvangen het bedrag graag contant ter plekke. 

Graag tot ziens op 12 mei in Leeuwarden! 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van Emergo-VFC, 

Nico Steenstra,  Max van Luik en Ad Vriens 

http://www.alibihostel.nl/
mailto:leden@emergoweb.nl

