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ONTMOE T  
GEMOT IVEERDE  
TALENTEN EN  

POTENT IËLE NIEUWE 
MEDE WERKER S

Speelt water binnen uw bedrijfsprocessen een belangrijke 

rol en wilt u hier slimmer, duurzamer en circulair mee 

omgaan? Of ontwikkelt u toepassingen op het gebied van 

watertechnologie en wilt u uw innovatieproces versnellen? 

Dan kan het Centre of Expertise Water Technology (CEW)  

u van dienst zijn!

Toegepast  onderzoek
In uw opdracht werkt het CEW samen met experts, studenten en 

docenten van hogescholen aan uw project. De onderzoeksopdrachten 

die het CEW uitvoert, maken integraal deel uit van het 

opleidingstraject van onder andere hbo-studenten chemische 

technologie en milieukunde. Zodoende ontwikkelt het CEW de 

technologie én het talent van de toekomst voor de Topsector Water. 

Door te kiezen voor het CEW, kiest 

u dus ook voor maatschappelijk  

verantwoord ondernemen.

VER SNEL UW 
INNOVAT IEPROCES  
EN VERKOR T UW  

T IME-TO-MARKE T
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Het CEW geeft mij de kans om in de praktijk kennis te maken met uiteenlopende 

watertechnologieën en om een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het  

bedrijfsleven als de maatschappij.”

–Karolina Smiech

Project Engineer/ stagebegeleidster, NHL Stenden Hogeschool

“



KRIJG TOEG ANG  
TOT DE BES TE 

WATER TECHNOLOGISCHE 
ONDER ZOEK SFACIL ITE ITEN  

VAN DIT  MOMENT
De beste fac i l i te i ten
Met het CEW als partner, heeft u de beschikking over een volledig  

ingericht Waterapplicatiecentrum (WAC) waar u experimenten  

op het gebied van watertechnologie kunt (laten) uitvoeren.  

In het WAC vindt u naast een onderzoekhal voor proefopstellingen, 

verscheidene laboratoria voor chemische en (micro)biologische  

analyses. Desgewenst zijn ook verschillende watertypen voor handen,  

zoals grondwater, huishoudelijk afvalwater en oppervlaktewater.  

Wanneer u alleen gebruik wilt maken van de faciliteiten van het WAC,  

kunt u hier ook rechtstreeks terecht.

Wilt u testen op grotere schaal? Dan is dat mogelijk bij een van de 

demosites in Noord-Nederland waarmee het CEW samenwerkt.  

Bijvoorbeeld voor de behandeling van huishoudelijk en ziekenhuisafval-

water, maar ook voor ontziltings- en sensortechnologie. Het CEW biedt  

u ondersteuning bij het bouwen en onderhouden van proefopstellingen,  

het uitvoeren van analyses, inkoop, service en veiligheid.



CEW-Abonnement
Heeft u geregeld vragen over watertechnologische 

onderwerpen? Bent u geïnteresseerd in subsidie-

mogelijkheden voor projecten? Of wilt u meedraaien 

in platforms met sectoroverstijgende onderzoeks-

thema’s, zoals biofilm, nutriënten en geothermie? 

Dan is het doorlopende CEW-abonnement iets 

voor u. Informeer naar de mogelijkheden via de 

contactgegevens hiernaast.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen  

of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 

Neem dan contact met ons op via:

Centre of Expertise Water Technology

Oostergoweg 9

8911 MA Leeuwarden

058 – 210 09 19

 info@cew.nl 

 www.cew.nl

Door samen te werken met het CEW hebben we, echt veel sneller  

dan volgens het projectplan, een businesscase kunnen ontwikkelen 

die er gewoon heel interessant uitziet.”

–Mateo Mayer, directeur-eigenaar Easy Measure BV
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