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Drachten maakt toekomst zelf
In luttele jaren
heeft Drachten
een hecht cluster
gebouwd van
maakbedrijven
die internationaal
meetellen. Nieuw-
ste wapenfeit: een
gezamenlijk high-
techlab.

D
IRENE OVERDUIN

De genodigden verdringen
zich voor de 3D-printer.
Door een ruitje zien ze
hoe een gloeiendhete la-

serstraal snel, secuur en geruisloos
metaalpoeder smelt tot een com-
plexe vorm, laag voor laag

Het paradepaardje in het nieuwe
Shared Facility Center in Drachten is
voor zover bekend de eerste metaal-
printer van Friesland. Verder staat
het lab vol met hypermoderne ro-
bots. ,,Over twee jaar is deze 3D-prin-
ter alweer gedateerd’’, merkt een ex-
pert op.

Dat is de reden dat de kosten
(ruim een half miljoen euro) geza-
menlijk zijn opgebracht door bedrij-
ven van het Innovatiecluster Drach-
ten. Stuk voor stuk hightechonder-
nemingen die elkaar niet beconcur-
reren, maar wel de hete adem van
andere spelers in hun nek voelen.
,,We nemen het op tegen regio’s el-
ders in de wereld die met onuitput-
telijke ambitie het recht op welvaart
afdwingen’’, zei Kor Visscher van
Philips in Drachten.

De Drachtster strategie: samen-
werking en zo veel mogelijk open-
heid. Vier jaar geleden begonnen de
bedrijven elkaar problemen voor te
leggen. Ze wisselden experts uit,
startten een gezamenlijk vacature-
platform en betrokken scholen en
universiteiten bij hun verhaal. Er
kwamen kenniskringen, lezingen,
workshops, trainingen, wedstrijden,
beursdeelnames, excursies en zelfs
een eigen eenjarige opleiding Me-
chatronica op hbo-niveau.

Steeds wordt technologie verkend
die op de grens zit van het bevat-
tingsvermogen. Big data, nanotech-
nologie, kunstmatige intelligentie,

remote sensoring, visual intelligen-
ce, mixed reality: alles wat de indus-
trie maar kan helpen om vooraan-
staand te blijven.

,,Onze ultieme droom is dat we al-
le types scheerapparaten zonder op-
onthoud kunnen maken. De robots
die we nu hebben, zijn nog lang niet
flexibel genoeg’’, zei Visscher over
de ambities van Philips.

Het Drachtster initiatief is vol-
gens burgemeester Tjeerd van Bek-
kum voor de toekomst van Friesland
belangrijker dan Wetsus (water) of
de zuivelindustrie, de twee andere
disciplines waarmee de provincie
zich profileert.

Dat lijkt een wild idee. Eindhoven,
Delft en Twente hebben immers ook
technologieclusters. En buiten de
landsgrenzen gebeurt ook niet niks.
Noord-Duitsland heeft de cluster-

Technologie op de
grens van wat
te bevatten is

vorm ook ontdekt. ,,Met veel meer
massa’’, zegt programmamanager
Joost Krebbekx. Toch valt Drachten
niet te onderschatten, stelt hij. ,,Het
cluster hier is zeer onderscheidend
doordat het uit bedrijven bestaat die
zelfscheppend zijn. Ze ontwerpen en
besteden uit.’’ Dat er nogal wat
dochters van internationale con-
cerns tussen zitten, is volgens hem
geen nadeel maar juist een voordeel.
Regionale filialen moeten hun be-
staansrecht steeds opnieuw bewij-

zen, redeneert Krebbekx. ,,Ze moe-
ten wel innoveren.’’

Het zijn ook bedrijven met inves-
teringskracht. Jaarlijks investeren
de deelnemers volgens eigen opga-
ve gezamenlijk meer dan 100 mil-
joen euro in research. Een banenma-
chine zijn ze ook: permanent zijn er
zo’n honderd vacatures. In totaal
biedt het cluster werk aan ongeveer
2700 mensen, van wie 850 in de pro-
ductontwikkeling zitten.

Wonen doen ze lang niet allemaal
in Drachten. Van Bekkum kan zich
daar wel iets bij voorstellen. ,,Gro-
ningen heeft een internationale
school.’’ Prikkelend: ,,Als Leeuwar-
den die nou ook had.’’

De deelnemers aan het cluster
zijn al niet meer beperkt tot Drach-
ten. In gecontroleerd tempo laten de
vijftien huidige leden de komende

vier jaar negen nieuwkomers toe op
maximaal een uur rijden van Drach-
ten. Het jongste lid is Kwant Con-
trols in Sneek, dat joysticks maakt
voor op scheepsbruggen. ,,Vijftig
man groot, twaalf in de innovatie.’’

De 3D-printer is inmiddels opge-
merkt door ROC Friese Poort. De
mbo-school gaat dezelfde ontwik-
kel- en programmeersoftware ge-
bruiken. Scholieren mogen hun
leeropdrachten printen op de ma-
chine van het cluster.

De school beseft dat 3D-printers
elke dag belangrijker worden. Er
gaat nu wereldwijd 7,3 miljard dollar
in deze nieuwe technologie om;
over vier jaar is dat volgens kenners
al 21 miljard dollar.

Niet-leden kunnen tegen betaling
ook in het High Tech Facility Center
terecht.

Op het terrein van Philips in Drachten is het High Tech Shared Facility Center geopend. Genodigden verdrongen zich voor de 3D metaalprinter. FOTO JILMER POSTMA


