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Het honderdjarig bestaan van Landustrie werd op 3 januari 2013 ingeluid met een 
feestelijk ontbijt en een groepsfoto van (bijna) alle medewerkers voor het bedrijfspand 
aan de Pieter Zeemanstraat. Foto Simon Bleeker.

LANDUSTRIE 100 JAAR

“Landustrie is een prachtig bedrijf. We hebben 
veel kennis in huis en zijn zeer kundig. En… we 
hebben een geweldige ploeg mensen.”

Algemeen directeur Marten van der Schoot steekt 
niet onder stoelen of banken dat hij daar trots op is. 
En dat Landustrie zich in een markt begeeft, die 
eigenlijk alleen maar kan groeien.
 “Maar dat lukt niet als je stil blijft zitten. We leven in 
een snel veranderende wereld. Dan moet je con-
stant in beweging blijven. Je moet slagkracht tonen. 
Voortdurend nadenken over nieuwe markten, 
producten en kansen. En die ook ontwikkelen. Dat 
doen we bij Landustrie.”

Toen in 2007 Marten van der Schoot aan het roer 
kwam bij de machinefabriek waren veranderingen 
noodzakelijk. “De organisatie moest worden gepro-
fessionaliseerd en aangepast worden aan de hui-
dige tijd.  Bovendien zaten we midden in de auto-
matiseringsrevolutie. De tekentafels waren allang 
de deur uit en vervangen door computers. Eerst 
door een TBX computersysteem, later verruild voor 
Exact en aangevuld met barcodescanning van uren 
en materialen. En natuurlijk later de overstap van 
2D naar 3D. Dat was wennen. Voor de oudere garde 
meer dan de jongeren. Maar natuurlijk lukte het. We 
ontwerpen nu driedimensionaal.”

De gedrevenheid om verder te komen is volgens 
Van der Schoot een grote kracht van Landustrie. 
“Het zit in de genen van het bedrijf. Dat zie je ook 
als je naar het verleden kijkt. We willen hier op alle 
fronten het beste jongetje van de klas zijn. Dat lukt 
alleen maar als je de mensen de vrijheid geeft.  Dat 
ze de ruimte krijgen. Onze mensen durven nu hun 

fantasie en creativiteit te gebruiken. Het is mijn taak 
ze daarin te stimuleren.”

Landustrie blijft het vizier gericht houden op nieuwe 
markten. “Met het opzetten van nieuwe pompseries   
hebben we bijvoorbeeld nu een complete natte en 
droge pompenrange, waarmee de wereld letterlijk 
aan onze voeten ligt. Het zou me niet verbazen als 
dit één van onze pijlers wordt.”

Je moet als bedrijf het onderscheid blijven maken is 
de stellige mening van Marten van der Schoot. 
“Daar moet je constant mee bezig zijn. En zoek 
samenwerkingsverbanden, want als je niet kunt 
delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.”

“Dit jaar bestaat  Landustrie honderd jaar. In dit 
jubileummagazine nemen we u graag mee in het 
verleden en heden van ons bedrijf.  En natuurlijk kij-
ken we ook vooruit. Want we blijven in beweging.”

Algemeen directeur Marten van der Schoot:

“WE MOETEN HET ONDERSCHEID MAKEN”
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De huidige directie van 
Landustrie wordt gevormd 
door Alfred Zwart, Marten 
van der Schoot en Jan van 
der Schoot.



HISTORIE LANDUSTRIE

Historie
Als boer was Pier Wiebes Cnossen (1870-1933) 
zeer vooruitstrevend. 
Hij is één van de eerste boeren, die zich een 
maaimachine aanschaft. Rond 1900 gaat hij die 
machines ook verkopen.
En het blijft niet bij maaimachines. Omdat steeds 
meer boeren gaan mechaniseren, neemt de handel 
van Pier Wiebes Cnossen grotere vormen aan. Hij 
richt in Sneek Het Landbouwhuis op.
De zaken gaan dan dermate goed dat er tal van 

vaste medewerkers en een 
directeur worden aangesteld. 
Pier Wiebes Cnossen zelf verd-
wijnt daardoor steeds meer naar 
de achtergrond. In 1913 ver-
koopt hij een deel van zijn aan-
delen van zijn Landbouwhuis 
aan Hiltjo Wiert Bos (1885-1957) 
die als N.V. verder gaat. 

Start van Landustrie
Op dat moment wordt feitelijk 
de eerste steen voor het huidige 
Landustrie gelegd.
Het handelshuis wordt een ma-
chinefabriek, waar niet alleen 
landbouwmachines, zoals een 
bietensnijder worden gefabri-
ceerd, maar later ook deeg-
machines. De verkoop en instal-
latie van windmotoren voor pol-
dergemalen volgt. Ook de eerste 
vijzeltekening dateert van 1916.
Na de Eerste Wereldoorlog 

wordt de productenrange van Het Landbouwhuis 
uitgebreid met het ontwerp en de fabricage van 
schroefpompen en vijzels. En –niet geheel onbelan-
grijk- elektrische motoren doen hun intrede en 
vervangen windmotoren.

Industria
Omdat de vervaardiging van landbouwwerktuigen 
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en 
werktuigbouw en elektrotechniek toeneemt, richt  
Hiltjo Wiert Bos in 1928 de machinefabriek Industria 
op.
Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt de industri-
alisatie echt vorm en de machinefabriek Industria 
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Het Landbouwhuis richtte zich vooral op de verkoop van 
landbouwmachines. De bietensnijder was volgens eigen 
zeggen een groot succes. Saillant detail is dat de mensen 
van Het Landbouwhuis vrijdags in Café Hoogkamp in 
Leeuwarden te vinden waren. 

groeit voorspoedig. De focus wordt gelegd op de 
levering en montage van pomp- en zuiveringsinstal-
laties voor huishoudelijk- en industrieel afvalwater. 
Het Landbouwhuis en Industria worden dan samen-
gevoegd en Landustrie is geboren.

In de kijker
Als in 1954 een nieuw pand aan de Pampuskade in 
Sneek met veel feestelijkheden in gebruik wordt 
genomen, heeft Sietjo Bos, zoon van Hiltjo Wiert 
Bos, de leiding van het fl orerende bedrijf inmiddels 
op zich genomen.
Landustrie wordt een steeds belangrijkere speler in 
de markt van afvalwaterzuivering. Het werkgebied 
beperkt zich niet meer tot Nederland.
Mede door die expansie speelt Landustrie  zich in 
de kijker.
Overzees Gas en Elektriciteitsmaatschappij, OGEM, 
een snel groeiend concern met 240 werkmaatschap-
pijen, neemt Landustrie over in 1970. De directie 
van Landustrie komt in handen van de broers Dirk 
en Sietjo Bos.

Doorgroeien
Dankzij die overname kan Landustrie gebruik ma-
ken van het netwerk OGEM en stevig doorgroeien.
De productieruimten aan de Pampuskade worden 
al snel te klein. Aan de Pieter Zeemanstraat op het 
nieuwe industrieterrein van Sneek wordt in fases 
een splinternieuw bedrijf neer gezet. Na de reali-
satie van de eerste twee bouwfases in 1970 en 
1971 wordt in 1974 de derde en voorlopig laatste 
fase afgerond. Aan de Pieter Zeemanstraat heeft 
Landustrie dan een grote productiehal, een kantoor 
en tekenkamers. Op 27 maart van dat jaar wordt de 

nieuwe fabriek geopend door Z.K.H. Prins Claus, 
die daarmee zijn betrokkenheid bij de zorg voor het 
milieu onderstreept.
Landustrie groeit en groeit. Eind jaren zeventig telt 
het aantal werknemers ruim 200 mannen en vrou-
wen.

Problemen
Door bedrijfsovernames in binnen- en buitenland 
wordt OGEM een kolos, die nauwelijks meer te be-
sturen valt. Zeker niet voor bestuurders, zoals 
Berend Udink en Jaap Boersma, die geen onderne-
mersbloed hebben. Het zijn oud-politici.
Een reorganisatiepoging mislukt. Een slechte pers 
en diverse problemen en rellen zorgen voor onrust. 
OGEM wankelt. 

De grondlegger van 
Landustrie, Hiltjo Wiert 
Bos, was aanwezig bij de 
opening van één van de 
eerste poldergemalen. Hij 
staat rechts op de foto.

Een handelsbeurs in 
Deventer of Arnhem. Het 
Landbouwhuis gebruikte 
de naam Landustrie ook 
voor de deegmachines. 
De foto is naar alle waar- 
schijnlijkheid gemaakt rond 
1930. De fotograaf Frans 
Gazendam werkte in die 
periode in die contreien.



Landustrie- Industria  
bestaat 30 jaar. Het 
voltallig personeel werd 
bij die gelegenheid op de 
gevoelige plaat vastgelegd. 
Zeventig jaar later zou 
hetzelfde gebeuren.

HISTORIE LANDUSTRIE

6 7

Voor het opzuigen van 
graan uit een vrachtschip 
werd een ingenieuze 
constructie bedacht.

De slechte beeldvorming straalt ook af op Landust-
rie. Maar het is de Islamitische revolutie in Perzië en 
later de oorlog tussen Iran en Irak, die Landustrie in 
grote fi nanciële moeilijkheden brengen.  De bouw 
van een grote waterzuiveringsinstallatie door 
Landustrie in Perzië moet worden gestaakt en de 
betalingen worden stopgezet.
Landustrie wordt, evenals de andere verlies-

gevende OGEM-bedrijven, ondergebracht in een 
zogenaamd sterfhuis.  In 1982 volgt het faillisse-
ment van Landustrie.

Doorstart
De toenmalige bedrijfsleider Jur Westerhof en de 
mensen, die er over waren, berusten niet in het 
faillissement. Ze gaan er keihard tegen aan. 

Opdrachten worden afgemaakt en het vertrouwen 
van de bestaande klanten wordt teruggewonnen. 
Zoals bij klant Cees van der Schoot van de 
Scheepswerf Welgelegen in Harlingen. Hij heeft 
groot vertrouwen in het bedrijf en de mensen die er 
werken. Op 1 juli 1982 kan Landustrie, zij het in 
afgeslankte vorm, een doorstart maken dankzij de 
overname door Welgelegen.
Van der Schoot heeft het goed gezien, want in het-
zelfde jaar maakt Landustrie weer winst. Er werken 
dan 65 mensen en Jur Westerhof is directeur.
Wat aan werk  kan worden binnengehaald, wordt 
binnengehaald. Scheepswerf Welgelegen  levert 
ook het nodige werk  aan. Scheepssecties worden 
bij Landustrie in elkaar gelast. In 1992 wordt voor 
dat werk een nieuwe scheepshal gebouwd, die 
door Commissaris der Koningin Hans Wiegel wordt 
geopend.

Nieuwe markten
In 1995 neemt Jur Westerhof afscheid als directeur. 
Het personeelsbestand is dan al weer gegroeid tot 
230. De opvolger van Westerhof komt uit eigen 
gelederen en heet Peter van Leeningen.
Landustrie ontwikkelt door en penetreert in nieuwe 
markten. Onderzoek en ontwikkeling zijn belang-
rijke pijlers. Zo neemt Landustrie deel in het  kennis-
instituut Wetsus en is voorloper bij decentrale sani-
tatie, waarvoor de onderneming Desah wordt 
opgezet.
In 2007 komt het roer in handen van Marten van der 
Schoot, een zoon van Cees van der Schoot.
De nieuwe directeur stroomlijnt het bedrijf en geeft 
ruimte aan en investeert in verdergaande ontwik-
kelingen. Op initiatief van Landustrie wordt tezamen 

met VolkersWessels Telecom een dijkmonitoring en 
conditioneringssysteem ontwikkeld, waarmee de 
Waterinnovatieprijs wordt gewonnen. Het opwek-
ken van energie met behulp van hydrovijzels geeft 
de productie van vijzels een geheel nieuwe lading. 
Een nieuwe markt waarvan heel veel wordt ver-
wacht.
Anno 2013, honderd jaar nadat Hiltjo Bos de eerste 
schreden op het Landustrie-pad zette, bruist het 
aan de Pieter Zeemanstraat als nooit tevoren. 



Bij de wereldtentoonstel-
ling in Brussel in 1958 was 
een vijzel van Landustrie 
geplaatst.

OVER VIJZELS EN VIJZELS
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Het snijden van de schoepen.

Landustrie is groot geworden met vijzels. En 
hoewel het uiterlijk van de vijzel in de loop der 
jaren voor een buitenstaander nauwelijks is ver-
anderd, heeft de vijzel een geweldige ontwikke-
ling doorgemaakt.

Het principe van de vijzel dateert van voor onze 
jaartelling. De Griekse wiskundige Archimedes (287 
v.Chr. – 212 v. Chr.) bedacht dat je door middel van 
een spiraalvormige slang om een buis  vloeistof zou 
kunnen verplaatsten. Deze vinding werd later de 
‘Schroef van Archimedes’ genoemd. 

In vroeger dagen werd de vijzel voornamelijk ge-
bruikt bij polderbemalingen. Water uit de lager 
gelegen polder werd door de vijzel omhooggestuwd 
om te kunnen worden afgevoerd. 

De effectiviteit van de vijzel werd daarbij steeds 
belangrijker.
Zo hangt de hoeveelheid opgevoerd water af van 
de hellingshoek, de plaats van het vulpunt, de 
diameter van de vijzel, het aantal schroefgangen, 
de snelheid waarmee de vijzel draait, de spoeddikte 
en de constructie van de bak waarin de vijzel ligt.
In de loop der jaren heeft Landustrie veel kennis 
kunnen vergaren over het rendement van de vijzel. 
Daarmee is meteen duidelijk dat er geen standaard 
vijzel bestaat. 
Een vijzel wordt aan de hand van uitgebreide com-
puterberekeningen en een uitgekiend ontwerp op 
maat gemaakt. Volledig aangepast aan de situatie, 
want alleen dan kan het hoogste rendement worden 
bereikt. De constructie is robuust, waardoor de 
vijzel uiterst betrouwbaar is en een lange levens-
duur heeft. Landustrie produceert vijzels die maxi-
maal een lengte hebben van 25 m en afhankelijk 
van de opstellingshoek een opvoerhoogte hebben 
van maar liefst 15 meter. 

De vijzels van Landustrie vind je over de gehele 
wereld. Bij bijvoorbeeld poldergemalen en water-

zuiveringen. Van Hamburg tot Caïro. Van Haaksber-
gen tot Los Angeles. 
Vijzels worden overigens niet alleen gebruikt bij pol-
derbemalingen en in waterzuiveringen, maar ook in 
irrigatieprojecten en bij wildwaterbanen in pret-
parken.

Hydrovijzel
De steeds verdergaande ontwikkeling heeft ook tot 
een nieuw gebruik van de vijzel geleid. Bij de door 
Landustrie mede ontwikkelde hydrovijzel wordt 
water van een hoger niveau via een vijzel naar een 
lager niveau geleid. De kracht van de waterstroom 
zet de vijzel in beweging. Deze roterende beweging 
wordt via een generator omgezet in elektriciteit
Landustrie is toonaangevend in deze duurzame 
manier van energie opwekking.
Windsor Castle van de Koninklijke familie in Enge-
land wordt dankzij de hydrovijzels van Landustrie 
van groene stroom voorzien. Maar de hydrovijzels 
van Landustrie zijn behalve in Engeland inmiddels 
ook te vinden in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, 
Italiëen Frankrijk. Dat de vraag naar duurzame ener-
gie wereldwijd sterk groeit, is voor Landustrie reden 
om zich sterk in te zetten voor een verdere ontwik-
keling en een breder gebruik van de hydrovijzel.

Windsor Castle van de 
Koninklijke familie in 
Engeland wordt van 
energie voorzien door 
middel van onder meer 
een hydrovijzel van 
Landustrie.

Visvriendelijke vijzels
De traditionele vijzel is door haar vorm visvriende-
lijk. Zeker als je het vergelijkt met andere pompen.
Toch kwam het vaak voor dat vissen bij een 
zwemtocht door een vijzel beschadigd 
raakten of dat ze de zwemtocht niet over-
leefden. Landustrie paste om die reden de 
vijzel zodanig aan dat een echt visvriendelijke 
vijzel is ontstaan. Bij test door een onafhankelijk 
bureau hebben de visvriendelijke vijzels van 
Landustrie het predicaat zeer goed gekregen. 
Op alle punten waar mogelijk beschadiging van de 
vis kan optreden, is de vijzel aangepast. Hierdoor 
kunnen vissen de belangrijkste knelpunten zoals 
stuwen, gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales 
zonder problemen passeren. 



Waterzuivering Schiphol.

Toch steeds nieuwe technologieën 

IN NEDERLAND WORDT BIJNA 100% 
VAN HET AFVALWATER GEZUIVERD
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Op alle rioolwaterzuiveringen in Nederland –dat 
zijn er circa 350- vind je wel een Landustrie-
product. Vijzels, pompen, ruimerbruggen of 
beluchters. Met andere woorden: Landustrie is 
groot in afvalwaterzuiveringen. En overigens 
niet alleen in Nederland. In de gehele wereld kun 
je het Landustrie-logo vinden.

Met het ontwikkelen van nieuwe producten, die de 
zuivering van afvalwater konden verbeteren heeft 
Landustrie altijd vooraan gelopen.
Ook nu is dat nog altijd zo. Met het decentraal 
zuiveren heeft Landustrie een nieuwe manier van 
zuiveren neergezet, waardoor geen uitgebreide 
rioleringsstelsels meer nodig zijn. Daarbij wordt 
tijdens het zuiveren energie opgewekt, die bijvoor-
beeld voor verwarming kan worden gebruikt. Wat 
als reststof overblijft is droge mest. De decentrale 
zuivering is ondergebracht in een nieuw bedrijf: 
Desah .

Energie-neutraal
In Nederland zorgen de 
rioolwaterzuiveringen er 
voor dat vrijwel honderd 
procent van het huis-
houdelijk afvalwater en 
negentig procent van het 
afvalwater van bedrijven 
wordt gezuiverd. We 
hebben het in ons land 
dus goed voor elkaar. 
Dat is echter maar be-
trekkelijk, want veel zui-
veringen zijn verouderd 

en moeten worden gerenoveerd of vernieuwd. 
Daarbij zijn in de loop der jaren de afvalstromen 
veranderd. En ook het rioleringsstelsel heeft haar 
langste tijd gehad.
Nieuwe technieken van zuivering worden ontwik-
keld en er wordt voortdurend gekeken naar de 
mogelijkheid tot het besparen van energie bij het 
zuiveren van afvalwater. De grote zuiveringen wek-
ken nu energie op tijdens het zuiveringsproces, 
waardoor deze zuiveringen energie-neutraal zijn 
geworden.

Ziekten
Het zuiveren van afvalwater heeft een lange 
geschiedenis.
Na de industriële revolutie en de hiermee gepaard 
gaande verstedelijking werd het afvalwaterpro-
bleem groter. In toenemende mate maakte de 
overheid zich zorgen over de verspreiding van be-
smettelijke ziekten. Daarom startte omstreeks 1840 
een onderzoek naar de overdracht van onder meer 
cholera en buiktyfus. John Snow ontdekte dat de 
cholera-epidemie van 1854 in Londen werd veroor-
zaakt door besmet water uit de waterpomp op 
Broad Street en toonde aan dat het behandelen van 
afvalwater en menselijke ontlasting noodzakelijk is 
voor de volksgezondheid. Drink- en afvalwater 

werden in Londen gescheiden en het afvalwater 
werd gezuiverd. De daaropvolgende sanitaire revo-
lutie in de westerse wereld zorgde ervoor dat er in 
de steden voor het eerst geen sterfteoverschot 
meer was.

Ontwikkelingen
Nog steeds zijn er gebieden waar afvalwater niet of 
nauwelijks gezuiverd wordt.  In met name minder 
dichtbevolkte gebieden willen regeringen niet 
investeren in grote zuiveringen met complete riole-
ringsstelsels. En hier bieden de decentrale zuive-
ringen mogelijk de oplossing.
In de westerse wereld wordt nu meer en meer 
gekeken naar de kwaliteit van de zuivering en wil 
men anticiperen op de veranderingen. Nu komt al 
het afvalwater, dus ook het regenwater in het riool 
terecht. Het is zwaar verdund en daar heb je dus 
een grote zuivering voor nodig. Als het afvalwater 
geconcentreerder is, kan de zuivering eenvoudiger 
worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het terughalen 
van nitraten en het terugwinnen van fosfaten uit het 
afvalwater steeds meer een issue. Afvalwater zui-
veren van medicijnresten en hormonen staat even-
eens hoog op het prioriteitenlijstje.

Beluchten van afvalwater
Water bevat allerlei micro-organismen en die zor-
gen er voor dat de afvalstoffen in het water na 
verloop van tijd worden afgebroken. Voor dit proces 
hebben de micro-organismen zuurstof nodig. Maar 
bij afvalwater is de hoeveelheid afvalstoffen te groot 
voor het natuurlijke zelfreinigingsvermogen. Daar-
om wordt bij het zuiveren van afvalwater met 
behulp van beluchters zuurstof ingevoerd.

Landustrie heeft zich in de loop der jaren ontwik-
keld tot een beluchtingsspecialist. 
De opgedane kennis en de ervaring hebben geleid 
tot een breed assortiment beluchters, geschikt voor 
de diverse zuiveringsprocessen.
Voor iedere zuivering heeft Landustrie een beluch-
tingconcept. Zo zijn er puntbeluchters, borstelbe-
luchters en de Landox voortstuwers gecombineerd 
met bellenbeluchting.
Daarbij heeft Landustrie dankzij een eigen full-scale 
testtank voor beluchters uitgebreide specifi eke pro-
cestechnologische kennis opgedaan.
Ook het huren van drijvende beluchters in geval van 
zuurstoftekort behoort tot de mogelijkheid.

Waterzuivering USA.

Bellenbeluchter
Het beluchten van afvalwater –het inbrengen van zuurstof- is een belangrijk onderdeel 
van het zuiveringsproces. Landustrie heeft allerlei types beluchters beschikbaar. Ook 
fi jnmazige bellenbeluchters. Door de modulaire 
samenstelling wordt een optimale verdeling van de 
luchtbellen over de tankbodem gerealiseerd. Het 
gaat hier om het Aerostrip systeem van de Oosten-
rijkse fi rma Aquaconsult. De stroken kunnen vast 
op de vloer worden gemonteerd of op rekken. Deze 
rekken zijn ophaalbaar wat het werk tijdens inspectie 
en onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt. Grote 
voordelen van het Aerostrip systeem zijn het geringe 
energieverbruik en de lange levensduur. Dit laatste 
wordt onder andere bewerkstelligd door toepassing 
van een duurzaam membraan van polyurethaan. 

RWZI Sint Maarten.

Nieuwbouw RWZI 
Hilversum.

Puntbeluchter.

Landox voorstuwer.



Jur en Ann Westerhof.

OUD-DIRECTEUR JUR WESTERHOF
HEEFT LANDUSTRIE IN DE GENEN
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Eens in de twee weken stapt hij nog met veel 
genoegen bij Landustrie binnen. “Even terug 
kijken”, zoals hij het zelf zegt. En terug is het, 
want het is inmiddels achttien jaar geleden dat 
Jur Westerhof als directeur afscheid nam. Hij 
maakte de roerige tijden van de val van OGEM 
en het daaraan gekoppelde faillissement van 
Landustrie van zeer nabij mee. En… de bewon-
derenswaardige wederopstanding daarna.

Mede daardoor is zijn band met de machinefabriek 
zogezegd ijzersterk. En andersom zal dat ongetwij-
feld ook het geval zijn, want vooral dankzij Wester-

hof slaagde Landustrie er in om uit het dal te klim-
men. “Ik ben er trots op  dat Landustrie er nog staat 
en vooral hoe het er nu staat.” 

Jur Westerhof startte zijn carrière in Veenendaal en 
kwam zo’n zeven jaar later in Sneek bij Landustrie, 
dat toen werd geleid door Dirk en Sijtjo Bos. “Ik 
werd er bedrijfschef en later bedrijfsleider.”  
Er zat een gezonde groei in Landustrie. Het werk-
terrein werd steeds groter met sterke verkoop-
punten de vijzels en afvalwaterzuiveringen. De ex-
pansie van het kleine Landustrie bleef niet onopge-
merkt. Het wereldwijd werkende OGEM concern 
rammelde aan de poort. De Snekers roken hun 
kans. Met het netwerk van OGEM zou een geheel 
nieuwe wereld open gaan. OGEM lijfde Landustrie 
in en dat werd daarmee één van de 240 werk-
maatschappijen.
Landustrie groeide en groeide. Er werden grote 
stappen gezet. Te grote bleek achteraf. OGEM en 
daarmee Landustrie kwamen in de problemen.

Failliet
 “De dag voordat we failliet gingen, hadden we 220 
mensen in dienst”, memoreert Westerhof. Toen op 
28 april 1982 de streep door het Landustrie-verhaal 
werd gehaald, ging Westerhof tezamen met een 
club getrouwen niet bij de pakken neerzitten. Ze 
kregen de kans om lopende opdrachten af te 
maken en onderwijl te zoeken naar een mogelijk-
heid voor een doorstart. Dat nam Jur Westerhof met 
veel verve op zich. “Ik kende Cees van der Schoot 
van scheepswerf Welgelegen. Voor die werf maak-
ten we scheepsluiken en stuurhuizen. Ik kwam 

regelmatig op de werf en mijn contact met Van der 
Schoot was heel goed. Hij heeft Landustrie over-
genomen en er voor gezorgd dat wij door konden 
gaan.”

Vertrouwen terug
De nieuwe eigenaar bombardeerde Westerhof tot 
directeur. En dat was geen verkeerde keus zou al 
snel blijken. “We maakten de doorstart met 65 
mensen. Allemaal hele goede. Enthousiast en vak-
kundig. En dat hadden we nodig. We zijn er met zijn 
allen keihard tegenaan gegaan. Want we moesten 
het vertrouwen van onze klanten terug zien te win-
nen. En dat lukte.”
Een behoorlijke mazzel kwam uit Curaçao. Landus-
trie kreeg de opdracht voor de bouw van een com-
plete zuiveringsinstallatie. “Ze wisten daar gelukkig 
niets van onze problemen.”
 De opmars naar een nieuw Landustrie kon daarna 
met nog meer voortvarendheid worden aangepakt. 
“Het werk dat wij van Welgelegen binnenkregen 
vormde daarbij een belangrijke basis.  We bouwden 
voor de scheepswerf hele scheepssecties. Om dat 
te kunnen doen hebben we achter de fabriek een 
grote scheepshal neer laten zetten.” Alleen daaruit 
al bleek overduidelijk dat het weer goed ging met 
Landustrie. Iets wat de toenmalige Commissaris 
der Koningin Hans Wiegel in zijn openingsspeech 
ook concludeerde.

Goed in het werk
Met de 65 man die na het faillissement weer aan de 
slag konden, redden ze het allang niet meer. “Bin-
nen de kortste keren werkten we al weer met hon-

derd mensen. De klanten kwamen weer binnen en 
we zaten goed in het werk.”

Opmerkelijk is dat de 65 man van het eerste uur na 
het faillissement er in 2007 bijna nog allemaal in 
dienst waren van Landustrie. Dat werd dus een 
massaal 25-jarig jubileum, maar het geeft meteen 
aan hoe gering het verloop is in het personeels-
bestand.

Grote projecten in verre buitenlanden, waarop 
OGEM en Landustrie mede op waren stuk gegaan, 
lieten Westerhof en co links liggen. Projecten waar-
bij men volledig de controle kon houden, werden 
daarentegen met graagte aangenomen.

Koninklijke onderscheiding
Misschien is het zijn achtergrond als bedrijfschef en 
bedrijfsleider, Westerhof heeft altijd het contact met 
zijn mensen hoog in het vaandel gehad. ‘s Ochtends 
vroeg maakte ik eerst altijd een rondje door de 
fabriek. Dan wist je wat er leefde, want ik heb mij 
altijd gerealiseerd dat je het van de werkvloer uitein-
delijk moet hebben. Ik zorgde er ook voor dat ik 
iedereen persoonlijk kende. We hadden daardoor 
een band met elkaar.” En op de dagen dat er voor 
een klus overgewerkt moest worden, liet hij zijn 
mensen niet alleen. “Ook dan was ik er. Ik vond dat 
ik dat moest doen.”
Bij zijn afscheid in 1995 werd Jur Westerhof door 
burgemeester Hartkamp van Sneek tot zijn grote 
verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. En op die Koninklijke onder-
scheiding is hij bijzonder trots.
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Staal is een ruig materiaal; 
het maakt ruggen krom en 
mannen kaal (copyright 
Arie).

De fabriek in vroeger 
dagen.

“Twee dagen lang hebben we groot feest gehad in 
het bedrijf. Daar heb ik samen met mijn vrouw een 
geweldige herinnering aan.”

In de genen
Het zal niemand verbazen dat Jur Westerhof na zijn 
afscheid Landustrie niet zou loslaten.  Als commis-
saris bleef hij nauw bij het bedrijf betrokken. Maar 
daarnaast had hij veel meer vrije tijd gekregen.  
“Mijn vrouw en ik zijn veel gaan zeilen. We hebben 

prachtige reizen gemaakt.”
Het zeilschip heeft inmiddels plaatsgemaakt voor 
een comfortabele motorboot. Niet meer de zee op, 
het binnenwater is nu hun domein.
En Landustrie? Dat zit hem gewoon in de genen.  
“De motivatie van de mensen daar. Hun enthou-
siasme voor het bedrijf. Daar kan ik me nooit los 
van maken. En dat wil ik ook niet.”

DE OVERNAME

Cees van der Schoot:
“Op het moment van het faillissement van Landu-
strie was ik op de overnametoer. Ik zocht bouw-
plaatsen voor de bouw van scheepssecties voor 
onze werf Welgelegen in Harlingen. In Noord 
Holland was ik nagenoeg rond met een bedrijf. 
Landustrie zat toen in die sterfhuisconstructie, maar 
voor die tijd maakten ze al scheepssecties voor 
ons. Jur Westerhof kende ik al goed. Hij belde mij 
en een half uur later zat hij met de interim direc-
teuren al bij mij. We hadden het over een aandelen-
overdracht en praten over een negatieve koopsom. 
Er zaten nogal wat lijken in de kast en er waren 
behoorlijke schulden.
De koop ging op dat moment niet door. Ik werd voor 
de voeten gelopen door een paar Hagenezen die 
zeiden namens Arabieren Landustrie over te willen 
nemen. 

Met hen gingen de curator en OGEM in eerste 
instantie in zee. Al het personeel werd ontslagen. 
En de Hagenezen incasseerden alles wat er maar te 
incasseren was. Ze hebben er zeker drie tot vier 
miljoen tussenuit gesleept en zijn daarna met de 
noorderzon vertrokken. Ze hadden het spul dus 
belazerd.
Toen dat was gepasseerd ben ik weer in gesprek 
gekomen met Landustrie. We hebben de passiva en 
activa overgenomen, waar we nu wel voor moesten 
betalen. Maar ik had het volste vertrouwen in 
Landustrie. Met name in Jur Westerhof. Ik dacht 
toen meteen al verder en had de grote scheepshal 
aan het water al in gedachten. Maar dat zou nog 
een jaar of wat duren voordat die er stond.
Van de overname heb ik in ieder geval nooit een 
moment spijt gehad.”

De geur van staal. Flarden rook van het lassen. 
Brommende geluiden van machines. Snerpende 
geluiden van het slijpen. D’r is, zo lijkt het, niet 
zoveel veranderd in de loop der jaren in de 
fabriek van Landustrie. Minder herrie misschien. 
Maar als je je ogen open doet, is er een wereld 
van verschil. 

Robuuste staalmachines hebben plaats gemaakt 
voor computergestuurde en geavanceerde appa-
ratuur. De traditionele machinefabriek is een 
modern geoutilleerd productiebedrijf geworden.

Neem de lasprocessen. Aan de lasapparatuur zie je 
al dat er een enorme ontwikkeling heeft plaats 
gevonden. In plaats van grote zware trafo’s, die niet 

of nauwelijks door een man waren te tillen, wordt nu 
de convertertechniek gebruikt. Het weegt allemaal 
niks meer en de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. 

DE FABRIEK



Lasrobot.

De fabriek
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Een slechte las maken kan eigenlijk niet meer. Het 
summum is de lasrobot. Is de computer goed 
ingeregeld voor de opdracht, dan ontstaat er een 
perfecte las, die met handwerk niet is te evenaren.
Niet alleen de apparatuur is sterk verbeterd, het 
hele lasproces is veranderd. Vroeger had je een las-
ploeg. Die deed niets anders dan lassen. Nu heb-
ben de mensen veel meer vaardigheden en kennis, 
waardoor ze fl exibeler kunnen worden ingezet. 
Het maakt bovendien het werk gevarieerder en 
interessanter.

Gevaarlijk
Voor het werk in de productieruimten had je altijd 
mannen van staal nodig, want het was zwaar werk. 
Stalen platen werden met het handje van de 
vrachtwagen gelost. Dat was niet alleen zwaar, 
maar ook gevaarlijk. En om vijzels, pompen en aller-
lei andere zaken te tillen werden soms wel erg 
provisorisch in elkaar gekunstelde hefwerktuigen 

gebruikt. Nu vind je overal grote kranen, die de 
zwaarste gevaarten zonder enige moeite kunnen 
verplaatsen. Een druk op de knop is voldoende. 
Mannen van staal zijn niet meer nodig. Wel mannen 
die goed aan staal kunnen werken.

Nauwkeuriger
De draaibank, die een eeuw geleden zijn eenvou-
dige draaiwerk deed, behoort ook tot het verleden. 
Misschien staat er ergens nog een als een 
museumstuk in een hoek, maar gewerkt wordt er 
nauwelijks meer mee. De draaibanken worden 
eigenlijk alleen maar gebruikt om leerlingen kennis 
te laten maken met de materialen en de materialen 
te laten voelen. Dat kan bij de hedendaagse draai-
banken niet meer. De draaibank is een computer-
gestuurde machine geworden, die allerlei bewerkin-
gen in één proces kan doen. En veel nauwkeuriger 
dan vroeger. 

Hetzelfde
Alleen vijzels worden eigenlijk nog steeds op de-
zelfde wijze gemaakt als vroeger. Al hebben ook 
hier allerlei machines en hulpmiddel hun intrede 
gedaan. Maar het zetten van de schoepen is nog 
steeds puur handwerk. De machine die daarvoor ter 
ondersteuning wordt gebruikt hebben ze bij 

Landustrie zelf in elkaar gezet. 
Een uniek apparaat, maar niet 
een apparaat dat automatisch 
zijn werk doet.  De kennis en er-
varing van de schoepenzetter 
speelt hier een hele grote rol, 
omdat de schoepen voor ver-
schillende vijzels nooit hetzelfde 
zijn. Er is geen standaard voor 
en er is dus ook geen standaard-
machine voor te maken. Hier is 
vakmanschap het toverwoord. Ook al werk je met 
computers en alle robots en machines, die er maar 
te bedenken zijn, dat vakmanschap blijft de basis 
van alles.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.



Kees Smink is klaar voor 
zijn ronde door de fabriek.
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Over Landustrie –toen nog Industria- in de Twee-
de Wereldoorlog is nagenoeg niets bekend. “Dat 
is niet vreemd”, zegt de nu 85-jarige Kornelis 
(Kees) Smink. “In die tijd was er nauwelijks 
werk.” Smink kwam in 1944 als leerling-bank-
werker in dienst bij Industria aan de Prins Hen-
drikkade. Zijn vader, die even verderop een 
fi etsenzaak had, had het baantje voor hem 
geregeld.

Stroom was er niet, dus van bankwerken kwam niet 
veel. De jonge Smink mocht de aandrijfriemen aan-
trekken, waardoor er toch nog enigszins beweging 
in de machine kwam. “De draaibanken hadden in 
die tijd geen eigen motoren, maar werden aange-
dreven door een assenstel met aandrijfriemen.”

Tegen het einde van de oorlog moest Smink onder-
duiken. Hij kwam terecht in het dorp Tirns. “Na de 
oorlog in 1945 ben ik direct weer aan de slag ge-
gaan bij Industria. Omdat ik vlakbij het bedrijf 
woonde, vroeg meneer Faber van Het Landbouw-
huis mij regelmatig mee op karwei. Dan reden we in 
de Ford van meneer Bos.”
In het kader van de herstelbetalingen kreeg Indus-
tria later de beschikking over een jeep. In de fabriek 
maakte men er deuren in. “Toen zaten we droog 
en uit de wind en was gesjouw met materialen en 
gereedschap ook afgelopen.”

Bevoorrecht
Kees Smink zat dus in een bevoorrechte positie. 
Comfortabel in de jeep reed hij met andere mon-
teurs naar de buitenklussen. “Op een dag vroeg de 
bedrijfsleider van Industria voor wie ik nou eigenlijk 
werkte. Voor Industria of voor Het Landbouwhuis. Ik 
ben na dat gesprek in dienst gekomen van Het 
Landbouwhuis.”
Smink kreeg steeds meer te maken met elektro-
techniek en ging zich daarin dan ook specialiseren. 

Hij volgde allerlei cursussen en werd al snel als 
volleerd monteur beschouwd en ging dus constant 
op pad. De ene keer werd hij naar een gemaal ge-
stuurd en de andere keer moest een bakkerij-
machine geplaatst worden.
 
Watersnoodramp
In 1948 ging Kees Smink er voor een periode van 
twee jaar tussenuit. De militaire dienstplicht riep. Hij 
werd gestationeerd in Indië en werd chauffeur van 
de commandant van het vliegkamp. 
“Na mijn dienstijd kon ik weer terugkomen bij 
Industria/Landustrie.” Als ervaren monteur werd hij 
overal op afgestuurd. “Na de watersnoodramp in 
1953 kwamen er veel klussen uit Zuid-Holland en 
Zeeland. Uiteindelijk ben ik in Gorinchem gaan 
wonen en hebben we daar ook een servicesteun-
punt opgericht.

Aanbesteding
De functie van Smink veranderde in de loop der 
jaren van monteur naar projectleider/vertegenwoor-
diger. Hij probeerde werk voor Landustrie binnen te 

halen. “Als Landustrie konden we 
daar maar moeilijk een voet tussen 
krijgen. Meestal waren we te duur. 
Bedrijven uit de buurt hadden 
minder onkosten en konden dus 
goedkoper leveren. Op een zeker moment 
was er een aanbesteding voor een paar 
wondergrondse gemalen voor de metro in 
Rotterdam. De aanbestedingsbrief moest 
op de vastgestelde dag uiterlijk ’s ochtends 
tien uur op het kantoor bij Gemeentewerken 
in Rotterdam worden afgeleverd. Het was 
die dag hartstikke druk. Overal fi les. Ik was 
in de buurt goed bekend. Het werd kruip 
door, sluip door en een paar minuten voor 
tien kon ik onze aanbiedingsbrief afl everen. 
Op tijd dus. Het ging om een bedrag van 
190 duizend gulden, dus een mooie order. 
Ik bleek de enige te zijn die aan aanbieding 
op tijd had ingeleverd. Landustrie kreeg dus 
het werk. Later hoorde ik dat we ook toen 
zeker niet de goedkoopste waren. Maar hoe 
het was gegaan daar konden ze bij Gemeen-
tewerken in Rotterdam ook wel om lachen.”

Kees Smink (85)

HERINNERINGEN UIT VERVLOGEN TIJDEN 

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.
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Fotobijschrift.

Fotobijschrift.
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Dankzij het  elektriciteitsnet dat in Nederland werd aangelegd, konden  de windmotoren 
van de poldergemalen vervangen worden door elektromotoren. Zo rond 1928 poseerde 
men dan ook vol trots voor het moderne gemaal. 

Boetekleed
Het contact met het ingenieursbureau 

van Rotterdam werd er zeker niet minder door. 
“Maar het ging ook wel eens mis. We hadden 
pompen met elektrische motoren geleverd. Daar 
bleken de verkeerde bouten in te zitten. Voor het 
hoofd van het ingenieursbureau –Henk de Koning- 
was de wereld te klein. Ik kreeg op mijn sodemieter. 
En niet zo’n beetje ook. Directeur Westerhof moest 
zelfs opdraven. Maar een week erna kwam ik bij de 
Koning in zijn kantoor. Hij gedroeg zich als onze 
lieve Heer. Wat moet je hier, zei hij. Ziet u niks aan 
mij, vroeg ik hem. Nee, zei hij wat sikkeneurig. 
Ik heb het boetekleed aan. Dat sloeg aan.”
Herinneringen heeft Kornelis Smink genoeg. 
Zo was de opening van de fabriek aan de 
Pieter Zeemanstraat voor hem heel bijzonder. 
“De fabriek werd geopend door Prins Claus. 
Tijdens de lunch zat ik met hem en directeur 
Bos aan tafel. Dat was wel heel bijzonder.”

Actief
In zijn werkzame leven was Kees Smink een 
actieve en graag geziene man. Dat is altijd zo 
geweest. Bijvoorbeeld toen hij in 1954 trouw-
de kwam al het personeel langs om hem en 

zijn vrouw te feliciteren. De zwarte handen van het 
bruidspaar daarna waren er stille getuigen van.
En zijn liefde voor het vak uitte hij door betrokken te 
zijn bij de oprichting en instandhouding van het 
afvalwatermuseum AWZI Dokhaven.
Actief en graag gezien is Smink nog steeds. Elke 
week is hij met zijn 85 jaar nog in de sportschool te 
vinden. En zijn band met Landustrie blijft bestaan. 
Een rondwandeling in de fabriek is voor hem dan 
ook een feest van herkenning.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

1913
Hiltjo Wiert Bos (1885-1857) koopt zich in in de 
handelsonderneming Het Landbouwhuis in Sneek 
van Pier Wiebes Cnossen.
Het bedrijf levert bakkerijmachines en machines 
voor de landouw. Men richt zich al snel op de bouw 
ven installatie van windmotoren voor polderge-
malen.

1918-1928
De eerste elektrische pompgemalen worden gefa-
briceerd. Schroefpompen en vijzels komen in het 
assortiment.

1928
Machinefabriek Industria wordt opgericht.

TIJDLIJN

Het Landbouwhuis leverde niet alleen landbouwmachines, 
maar ook houtbewerkingsmachines.
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1940-1945
Er is nauwelijks werk. Als er geen stroom meer is, 
komt de fabriek vrijwel helemaal stil te liggen.

1948
De levering en montage van pomp- en zuiverings-
installaties voor huishoudelijk- en industrieel afval-
water neemt sterk toe.
Industrie en Het Landbouwhuis worden samen-
gevoegd tot Landustrie.

1954
Opening van het nieuwe pand van Landustrie aan 
de Pampuskade door burgemeester Rasterhoff  in 
Sneek. Directeur is dan Sietjo Bos, zoon van Hiltjo 
Wiert Bos.

1970
Landustrie wordt verkocht aan het OGEM en is 
daarmee één van de 240 werkmaatschappijen van 
het concern. De directie wordt gevoerd door de 
broers Sietjo en Dirk Bos.
De nieuwbouw van de productiehal aan de Pieter 
Zeemanstraat wordt gerealiseerd.

Albert Blondeaupomp

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.

De opening van de nieuwe 
fabriek aan de Pampuskade.

Fabriekspand aan de Pampuskade.

Fotobijschrift.
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1971
Tweede fase van de nieuwbouw. De productiehal 
wordt uitgebreid.

1974
Op 27 maart opent Prins Claus het pand van 
Landustrie. Daarmee is de derde fase afgerond. 
Landustrie heeft aan de Pieter Zeemanstraat de 

beschikking over een nieuwe machinehal en een 
kantoor met tekenkamers.

1982
Landustrie wordt meegesleept in het faillissement 
van OGEM. Op 28 april wordt het faillissement uit-
gesproken. Op 1 juli wordt een doorstart voor 
Landustrie mogelijk dankzij de overname door 
scheepswerf Welgelegen van Cees van de Schoot.

1982 – 1995
De directie van Landustrie wordt gevoerd door 
Jur Westerhof, voormalig bedrijfschef en bedrijfs-
leider.

1992
De nieuwe grote scheepshal aan het water achter 
Landustrie wordt opgeleverd en geopend door

Commissaris der Koningin in Friesland, Hans 
Wiegel.

1995-2007
Peter van Leeningen is algemeen directeur.

Fotobijschrift

Fotobijschrift.

Fotobijschrift.
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Een ruimerbrug wordt geplaatst bij de rioolwaterzuivering Hattumerbroek (1980).

In 1980 werd bij het slachthuis van Den Haag een 
anaerobe proefreactor geplaatst.

Kettingreiniger Sneek.
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2004
Landustrie neemt deel aan Wetsus, het  kennisinsti-
tuut  voor watertechnologie in Leeuwarden, waarin 
bedrijfsleven, overheid en hogeschool samen-
werken.

2005
Desah wordt opgericht vanuit de Holding , wat staat 
voor decentrale sanitatie en hergebruik.

2007
Marten van der Schoot (zoon van Cees van der 
Schoot) wordt benoemd tot algemeen directeur.

Roosterreiniger.

Slibruimer Bedum.

TIJDLIJN

Gashouder Garmerwolde.

Het grootste deel van Nederland ligt onder de 
zeespiegel. Met dijken wordt het water gekeerd 
en houden we droge voeten. Tenminste zolang 
de dijken stand houden. Is een dijk zwak, dan 
kan hij verstevigd worden. Dat is een niet ger-
inge en kostbare operatie. Maar vaak is niet te 
zien hoe stabiel een dijk is. Het voorbeeld daar-
van is de ringdijk in Wilnes. 

Een dijk kan op allerlei manier verzwakken. Bij 
Wilnes was droogte de oorzaak, maar net zo goed 
kan een dijk instabiel worden door een teveel aan 
water.
Op basis van de brainwave van Hans Lenk ontwik-
kelden Landustrie en Volker Wessels Telecom een 
systeem waarbij de conditie binnen in de dijk voort-
durend gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd 
kan worden door het laten afvloeien van water of 
het juist toevoeren van water. Dit Dijk Monitoring en 
Conditionerings (DMC) systeem geeft informatie 
over de  dijken door het met glasvezelsensoren 
meten van de waterspanning en temperatuur in het 
dijklichaam.  Door middel van de speciale fi lterbui-
zen, die horizontaal in het dijlichaam zijn aange-
bracht, kan de stabiliteit worden gecorrigeerd door 
water in  te brengen of te laten afvloeien.

Met veel succes is dit systeem inmiddels getest en 
gevalideerd tijdens de experimenten op de IJkdijk 
locatie bij Nieuweschans en inmiddels in praktijk 
gebracht in de Ommelanderzeedijk ten noorden 
van Delfzijl.
Het DMC systeem heeft  aangetoond dat een dijk-
doorbraak ruim van te voren kan worden voor-
komen.  Met de opgedane kennis kan de stabiliteit 

en dus  de veiligheid van de dijken sterk worden 
verbeterd.

Explosieveilig
Alle nieuwe onderwaterpompen van Landustrie en 
ook de mixers kunnen worden geleverd in ATEX 
explosieveilige uitvoering. 
Daarnaast levert Landustrie complete elektrome-
chanische installaties voor rioolgemalen. De toege-
paste pompen kunnen zowel in droge als natte 
opstelling worden uitgevoerd. En het spreekt voor 
zich dat het beheer van pompen en gemalen door 
middel van telemetrie kan worden uitgevoerd.

VAN BINNENUIT DE DIJK MONITOREN

Foto van het systeem i.p.v. 
sproeiers Doorkijk van het 
DMC systeem werd de 
pompenrange aangevuld 
met bijvoorbeeld Caprari 
pompen. 
Met de allernieuwste 
pompenrange is nu de 
stap weer gezet naar 
buitenlandse markten. 

Dijkdoorbraak

Toen op 26 augustus 2003 een gedeelte 
van de ringdijk in Wilnes doorbrak kwam 
in de straten van het dorp een halve me-
ter water te staan en liep de woonwijk 
Veenzijde onder water. Circa vijftienhon-
derd inwoners werden geëvacueerd. De 
veendijk was uitgedroogd en daardoor 
gaan verschuiven. Niemand had de dijk-
doorbraak zien aankomen. Dat droogte 
een dijk kon verzwakken. “Dan ga je de 

dijk toch besproeien”, dacht Hans Lenk 
van Landustrie nadien in een opwelling. 
Hij dropte zijn idee bij enkele collega’s  
en toen die hem niet uitlachten, maar 
mee gingen denken, was Lenk er van 
doordrongen dat zijn simpele idee wel 
eens van grote betekenis kon worden. 
Het besproeien van de dijk werd uit-
eindelijk een dijkmonitoring systeem, 
waarmee Landustrie en mede-ontwikke-
laar Volker Wessels Telecom in 2012 de 
Waterinnovatieprijs wonnen...
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Al vanaf de vroegste start van Landustrie 
speelden pompen een belangrijke rol. Want in 
die beginperiode was de markt voor polderge-
malen groot. En Landustrie –toen nog Het Land-
bouwhuis en Industria- zat  daar als jonge en 
dynamische onderneming bovenop. 

De sectie pompen binnen Landustrie is nog steeds 
van groot belang. Toen de productie van Robot 
Pompen door de fabrikant ITT werd afgestoten, 
stapte Landustrie onmiddellijk in het gat dat toen 
ontstond. 

Het verpompen van water dateert al uit de oudheid. 
Men gebruikte een lange bamboestok om water uit 
een rivier omhoog te halen. Door de bamboestok 
heen liep in lusvorm een touw met knopen erin. 
Wanneer je het touw door de stok trok, werd water 
uit de rivier door de knopen in het touw omhoog 
gebracht. Touwpompen worden nu nog wel ge-
bruikt in ontwikkelingslanden.
De centrifugaalpompen zoals we die nu kennen 
werden ontwikkeld aan het einde van de 16de eeuw. 
Destijds werd gebruik gemaakt van rechte schoe-
pen. Pas in 1851 ontwikkelde de Britse uitvinder 
John Appold een pomp met gebogen schoepen.
De ontwikkelingen en verbetering aan pompen heb-
ben niet stil gestaan. In de loop der jaren zijn tiental-
len nieuwe typen ontwikkeld. En als fabrikant werkt 
Landustrie er voortdurend aan om een zo gunstig 
mogelijke opbrengst met een goed rendement te 
verkrijgen.

Pompentest
Pompen moeten dus getest worden en dat kan, 
want als één van de weinige bedrijven in Nederland 
heeft Landustrie een volledig uitgeruste proefstand 
waar pompen van elk fabricaat kunnen worden 
getest conform de geldende normen.
Niet alleen voor gemeenten en waterschappen kun-
nen pomptesten worden uitgevoerd, ook voor an-
dere pompfabrikanten voert Landustrie als onaf-
hankelijke partij beproevingen uit.

STERK IN POMPEN

Natuurlijk worden de eigen “Landy” pompen op de 
testlocatie uitgebreid beproefd, voorzien van een 
uniek pompnummer en een bijbehorende beproev-
ingsgrafi ek.
Voor zowel de gemeentelijke als de industriële 
markt ontwerpt, produceert, levert en onderhoudt 
Landustrie (riool)pompen in verschillende uitvoerin-
gen en voor meerdere toepassingen.
Eén van de meest in het oog springende pompen is 
de versnijdende onderwaterpomp ‘Jaws”, miss-
chien wet beter bekend als de ‘Wetterfretter’. Deze 
pomp heeft geen moeite met vezeldoekjes en an-
dere vaste bestanddelen in het afvalwater en is voor 
rioleringssystemen in woongebieden dè oplossing.

Pompontwikkeling
In 2012 heeft Landustrie met de overname van een 
het agentennetwerk en de mensen van R&D van 
Robot  een belangrijke stap gezet. Daardoor kun-
nen nu nieuwe pompenseries worden geleverd die 
volledig uitwisselbaar zijn met de bestaande Robot 
pompen en pomponderdelen.

Wel is in type pompen een verandering te con-
stateren. Vroeger leverde Landustrie hele grote 
pompen. Dat kan nog steeds, maar de nadruk is 
meer komen te liggen op kleinere pomptypes. Zo 
werd de pompenrange aangevuld met bijvoorbeeld 
Caprari pompen. Met de allernieuwste pompen-
range is nu de stap weer gezet naar buitenlandse 
markten. 

Explosieveilig
Alle nieuwe onderwaterpompen van Landustrie en 
ook de mixers kunnen worden geleverd in ATEX 
explosieveilige uitvoering. 
Daarnaast levert Landustrie complete elektromech-
anische installaties voor rioolgemalen. De toege-
paste pompen kunnen zowel in droge als natte op-
stelling worden uitgevoerd. En het spreekt voor zich 
dat het beheer van pompen en gemalen door mid-
del van telemetrie kan worden uitgevoerd.Fotobijschrift.
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Wetterfretter.

Caprari Gorredijk.



Fotobijschrift.

Elektrotechniek toen, telemetrie nu

VAN SCHAKELKAST NAAR ʻIN THE CLOUDʼ
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Toen in 1928 het eerste gemaal door Landustrie, 
destijds  nog  Industria , werd voorzien van een 
elektromotor was dat zeer vooruitstrevend. Het 
was bij lange na niet te voorzien hoe groot de rol 
van elektriciteit en elektronica zou worden in de 
toekomst. 

Want wie had kunnen voorspellen dat we anno 2013 
met onze mobieltjes vrijwel overal ter wereld bereik-
baar zouden kunnen zijn.  En dat we met diezelfde 
mobieltjes  op afstand zouden kunnen beheren en 
aansturen. Bedenk daarbij dat de eerste personal 
computer pas dateert van  1981.
Zo snel gaan technologische ontwikkelingen. 

De  gemalen van voor 1928 werden aangedreven 
door windmotoren.  Molens,  lieten die windmoto-
ren draaien en zo werd de benodigde energie 
opgewekt.  Maar toen er een elektriciteitsnet over 
Nederland kwam te liggen, was het mogelijk om 
constante energie te krijgen en dus niet afhankelijk 
te zijn van de wind.
Het werd allemaal heel modern. Bij het gemaal 
kwam een keurig huisje te staan, waarin de elektro-
motor werd geplaatst. Grote schakelkasten zorgden 
er voor dat in het huisje het gemaal bediend kon 
worden. De techniek werd steeds beter en daarmee 
de schakelkasten steeds ingenieuzer. Je kon steeds 
meer. Maar om het gemaal te controleren of te 
beheren moest iemand fysiek aanwezig zijn.  Het 
was later al een hele vooruitgang dat je het gemaal 
automatisch kon laten draaien. En als er storing 
was brandde er een lichtje op het gemaal. Kon je 
van verre al zien dat er wat aan de hand was. Dat is 
nog niet eens zo heel lang geleden.

Monitoring
De besturing van de gemalen werd steeds meer 
verfi jnd. 
Met de vaste telefoonlijnen naar het gemaal kon in 
de negentiger jaren de wens van de waterschappen 
en later gemeenten  om gemalen op afstand te 
monitoren worden vervuld. Landustrie sprong in die 
nieuwe mogelijkheid en ontwikkelde een systeem 
die monitoring  mogelijk maakte: telemetrie was 
geboren.

Landynet
Rond 1993  kwam Landustrie met een eigen tele-
metriefaciliteit: het  Landynet.  Daarmee was de 
telemetrie de kinderschoenen ontgroeid. Het was 
een volwassen systeem, waarin alle technische  en 
elektrische mogelijkheden uit de voorgaande jaren 
was verwerkt.
De techneuten van Landustrie ontwikkelden het 
Landynet verder door en toen eind negentiger jaren 
communicatie via de voedingskabel mogelijk werd, 

ontstond Landy Line. Een prachtige telemetriefaci-
liteit voor met name de ondergrondse drukrio-
leringsgemalen in de buitengebieden. Storingen 
konden snel worden gesignaleerd en preventief 
kreeg men meer inzicht. Ook al zat het gemaal 
onder de grond.

Internet
Met name het laatste decennium zijn er steeds 
hogere eisen gesteld aan waterbeheer. Stilzitten en 
rustig doorgaan met het eerder ontwikkelde sy-
steem was er niet bij. Research & Development 
stond en staat nog steeds bovenaan de lijst. Nieu-
we technieken, nieuwe mogelijk-
heden. Alles moest  voortdurend 
geavanceerder. De komst van het 
internet zorgde voor een nieuwe 
omwenteling.
Landustrie haakte  in 2009 met het 
nieuwe LandWeb en de Webcon-
troller sterk in. De specialistische 
kennis van Landustrie resulteerde 
in een revolutionair systeem, waar-
bij met elke locatie of post  recht-
streeks kan worden gecommuni-
ceerd. Via het internet uiteraard. 
De beheerder kan overal, waar hij 
of zij maar een internetverbinding 
heeft, communiceren met een ge-
maal of zuivering. Werken in the 
cloud heet dat tegenwoordig fraai.

Fotobijschrift.
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Douwe Stornebrink

DE KLAP KWAM MET DE OPENING…
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Douwe Stornebrink trok tien jaar geleden de 
deur van Landustrie achter zich dicht. Hij ging 
met de vut. “Dat was wel even wennen, maar ik 
had gelukkig genoeg andere dingen te doen”, 
zegt hij nu. Het had overigens niet veel ge-
scheeld of Stornebrink was al veel eerder bij 
Landustrie vertrokken. 
“Ik wilde gaan trouwen, maar had geen geld. 
Een kwartje per uur meer vroeg ik. Uiteindelijk 
kreeg ik van directeur Dirk Bos twee kwartjes 
meer. Ik bleef dus en trouwde.”

Toen Stornebrink bij Landustrie werkte, dat destijds 
aan de Pampuskade in Sneek was gevestigd, 
woonde hij in Bolsward. “Iedere ochtend om twintig 
voor zes stapten we op de fi ets. We waren met 24 
man en we fi etsten zo hard als we konden. En aan 
het eind van de dag fi etsten we weer als gekken 
naar huis. Om zes uur was ik dan thuis. Snel eten en 
dan naar school, want daar moest ik om half zeven 
al weer zijn. En dan de volgende ochtend weer naar 
Sneek. Weer of geen weer. Nooit met de bus, maar 
altijd op de fi ets. Ook al lag er een berg sneeuw. We 
zorgden er voor dat we in Sneek kwamen. Dat was 
gewoon een sport.”

Koffi e
De voorzieningen voor de mannen in de fabriek 
waren in die vijftiger jaren verre van optimaal. 
“Meestal kwamen we helemaal zwart thuis. Zeker 
als je de hele dag stond te slijpen aan een pomp-
huis. En koffi e was er alleen voor de kantoormensen. 
Wij kregen helemaal niks. We moesten voor ons zelf 
zorgen. We kregen het een gegeven moment voor 
elkaar dat één van de draaiers het koffi ezetapparaat 
van kantoor mocht bedienen. De koffi e koste wel 
tien cent per kop. Later werd koffi e wel de fabriek in 
gebracht. Maar we moesten er nog steeds voor 
betalen.”

Vijzelbank
Technisch kwamen er steeds meer mogelijkheden, 
al ging dat Douwe Stornebrink lang niet snel 
genoeg. Toen in 1958 voor de wereldtentoonstelling 
in Brussel de toen grootste vijzel moest worden ge-
bouwd, werden de schoepen elders gemaakt. “Dat 
deden wij niet. Later zijn we dat wel zelf gaan doen. 

Op zaterdagochtenden ging ik kijken hoe die schoe-
pen werden gemaakt. Daarna hebben we zelf een 
schoepenzetmachine gefabriceerd.”
De opdracht voor veertien vijzels voor onder andere 
Sas van Gent was een volgende uitdaging. “We 
hadden geen vijzelbank. We moesten die vijzels dus 
met de hand steeds draaien. Een heidens karwei. 
Voor een automatische vijzelbank was geen geld. 
We zijn ‘m zelf gaan maken. Let maar op, zei ik 
tegen directeur Bos, volgende week sta ik hier de 
krant te lezen.” En inderdaad binnen een week had-
den Stornebrink en zijn collega’s een vijzelbank in 
elkaar gezet. “Het was nog wel wat provisorisch, 
maar hij werkte wel.”

Windmolens
Van de Ogem-tijd hebben eigenlijk alle oud-gedien-
den een nare smaak overgehouden. “Het ging veel 
te gek. Het kon niet op. Eigenlijk is het daardoor 
naar de bliksem geholpen.”
Als voorbeeld geeft Douwe Stornebrink aan de 
verkoop van 60 windmolens aan Brazilië. “Hallo…
we hadden nog nooit een windmolen gemaakt. Dat 
kon dus helemaal niet.”
Na de doorstart was het niet meteen rozengeur en 
maneschijn. “We kregen nooit nieuwe machines. 
Dat kon niet. Zo moesten we beluchters met grote 
voorhamers in de juiste vorm slaan. Een hels kabaal 
was dat. En dat duurde soms een week achter 
elkaar.”

Al klaar
Toen de opdracht voor 36 beluchters voor de zui-
vering van Hamburg binnen was, wist Stornebrink 
het zeker: “We moeten een mal maken.”

“Dat mocht dus niet. Op eigen houtje hebben we 
het toen wel gedaan. We hadden de beluchters bin-
nen de kortste keren klaar. En van kantoor had nie-
mand dat in de gaten, want ze hadden geen kabaal 
gehoord. Toen directeur Westerhof er bij ons op 
aandrong dat die beluchters wel op tijd klaar moes-
ten zijn, kon ik hem vertellen dat ze allemaal al lang 
klaar stonden…”

Geintjes
In de tijd dat Landustrie nog aan de Pampuskade in 
Sneek zat, waren Stornebrink en veel van zijn col-
lega’s nog snotneuzen, zoals hij dat zelf zegt. “En 
we haalden natuurlijk geintjes uit. Kwajongens-
streken. Tussen de middag hadden we altijd ander-
half uur vrij. Dan mochten we niet doorwerken. En 
dan krijg je dat soort dingen. We hadden eens een 
zakje gas, lucifer erbij… dat moest wel goed knal-
len. Nou, dat deed het ook. Het werd een gigan-
tische klap. Al het stof kwam daardoor ook los. Je 
zag helemaal niks meer. De politie kwam er bij, maar 
niemand wist natuurlijk wat te vertellen.”
Hoe dat ging met die grote klap werd later nuttig 
gebruikt bij de opening van de fabriek. “Ik zorgde 
toen voor de knal. Dat werkte perfect. Maar de zes-
honderd gasten inclusief burgemeester Rasterhof 
werden door de luchtdruk wel een paar meter 
achteruit geduwd.”

De herinneringen van Douwe Stornebrink zijn talrijk 
en hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn 
Landustrietijd.  “Ik ben altijd met plezier naar mijn 
werk gegaan. Nooit met tegenzin. Maar dat komt 
ook omdat ik altijd geweldige collega’s had. Die ver-
dienen, vind ik, een grote pluim.”
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Service toen en nu

SERVICE BLIJFT SERVICE
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Het credo van de servicedienst van Landustrie is 
dat je je klanten moet koesteren en tevreden 
houden. Dat staat hoog in het vaandel, omdat 
men zich realiseert dat service steeds belangrij-
ker wordt. Dat betekent altijd adequaat kunnen 
reageren. Vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen in de week.

Wat dat betreft is er in de loop der jaren weinig 
veranderd. Ook tientallen jaren geleden stond er  
een complete servicedienst bij Landustrie paraat. 
Toen waren het echter uitsluitend mechanische 
storingen die verholpen moesten worden. Tegen-
woordig moet de servicemonteur meer kennis en 
vaardigheden in huis hebben. Kennis van elektro-

techniek tot computers en software bijvoorbeeld. 
De eisen die nu aan monteurs worden gesteld  zijn 
zeer hoog. 
Het serviceteam van Landustrie is dan ook volledig 
gecertifi ceerd. Zo beschikt Landustrie over het 
ATEX certifi caat, waardoor er service kan worden 
verleend aan explosievrije pompen, die ook hele-
maal in eigen huis kunnen worden geproduceerd. 
De werkwijze van de serviceteams is in de afgelopen 
decennia ook sterk verbeterd. Dankzij de mobiele 
telefoon en internet kan veel sneller worden gerea-
geerd dan in het verleden.
Het team van Landustrie bestaat uit veertien servic-
emonteurs, die werken vanuit Sneek en het service-
steunpunt in Veenendaal.

Fotbijschrift.
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Kunstwerk – Ymke Meester

Bij de start van het jubileumjaar verraste het 
personeel van Landustrie de directie met een 
kunstwerk van de Friese kunstenares Ymke 
Meester. 

Het betreft een drieluik dat een impressie toont van 
een fi ctieve industriële omgeving waarin de vijzel en 
de kracht van het water centraal staan. “Water is 
noodzakelijk voor het overleven van alle bekende 
levensvormen”, zegt Ymke Meester. “Water is een 
wonder, het kan zich in drie verschijningsvormen 
transformeren van vaste stof naar vloeistof en gas. 
Het aardoppervlak bestaat voor 71 procent uit wa-
ter, wij mensen bestaan voor 70 procent uit water. 

Steeds duidelijker en dringender wordt het belang 
van water en haar kracht en magie. Om een ge-
zonde toekomst van onze aarde te waarborgen is 
een goede waterhuishouding van levensbelang. Het 
water en de vijzels versterken elkaar. Van nature 
heeft water een zuiverende functie en geeft energie 
en levenskracht. De vijzels op hun beurt helpen het 
vervuilde water zuiveren en hydrovijzels zetten de 
kracht van het water weer om in energie: schone 
energie.
De wonderlijke samenhang heb ik willen uitbeelden”, 
aldus de kunstenares.

Fotobijschrift.
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