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D R I E MAANDEN O N D E R Z O E K I N AREQUIPA

StudentenTU Delft
bedenkenoplossing
vooroverstromingen
inPeru
Inhetkadervanhetvierdejaarsproject,eenverplichtonderdeelvanhetcurriculumvandeopleiding
CivieleTechniekaandeTechnischeUniversiteitDelft, verblevenvijfstudentendeafgelopenmaanden indePeruaansestadAreqtiipagcgaan.Hetdoelvanhetproject isdestudententelerenmeen
multidisciplinair teameenprobleemuitdeciviel-technischepraktijkoptelossen. Degroepstudenten,tweevandeafstudeerrichting WaterbouwendrievanWatermanagement, werkteninArequipa
driemaandensamenmetPeruaansestudentenaaneen mogelijkeoplossingvoorderegelmatig terugkerendewateroverlastrondArequipa.Hetonderzoekrichttezichophetstroomgebiedvanéénzogehetentorrentera,MarianoMelgar.
Arequipa iseensnelgroeiendestadvan
800.000inwonersaandevoetvandePeruaanseAndes.Inhet regenseizoen wordtzij
vaakgeteisterd doorzwareneerslag.Met
nameinjaren waarin ookhet'el Nino'-effect
optreedt kanextremeneerslagverwacht
worden.Het waterstortvandeberghellingenafenveroorzaaktnietalleeneconomischeschade:bijelkeoverstromingvallenook
dodenengewonden.
Destad ligtop2300mtussen tweehoge
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vulkanen:deMisti(5822m)endeChachani
(6075m).Opdezevulkaanhellingen ontstaat
eenaantalstromen, torrenteras genaamd,
diedoordestad naar deRioChili stromen.
DeRioChiliontspringt ineen nabijgelegen
natuurgebied, stroomt tussen detweevulkanendoornaar hetoostenenmondt bij
Mollendo indeStilleOceaanuit.Tenzuiden
vandestadstroomt deRioSocabaya,deze
mondt uit indeRioChili.
Alshetregent,stroomt hetwatervande

DePeruaansestadondervindtnogalwatschadedoorde
wateroverlast.

vulkaanhellingen richtingdestadenvultde
torrenteras.Vaakwordendeoeversvandeze
stroomdalen inhetdrogeseizoenbebouwd.
Nietalleenvermindertditdecapaciteitvan
hetdoorstromend oppervlak,het levertook
eenlevensgevaarlijkesituatieopvoorde
bewonersvandenieuwehuizen.Dehuidige
drainageendetorrenteras indestad zijn
onvoldoendeomdegrotehoeveelheden neerslagaftevoeren.Hetwater indestad komt
opstraat testaanendoorhetgroteverhang
(somsmeerdantienprocent)krijgt heteen
grotesnelheidalshetnaarderivierenofrichtingdetorrenteras stroomt.Hierdoor ontstaatschadeaandestrateneninenaande
huizen.Ineentorrentera heeft hetwaterzo'n
grotesnelheid dathetdebruggenenandere
constructies langsdeoevers ondermijnt.
Dezestortendanookregelmatigin.
Indestad isdepolitieke verantwoordelijkheid verdeeld over 17districten dieieder
verantwoordelijkzijn voordeaanleg,het
onderhoud enhet beheer vanhetdrainagesysteem inhungebied.Overhet algemeen
komtdepolitiekescheiding niet overeen
metdehydrologische:demeeste torrenteras
stromendoormeerderedistricten enelkdistrictkanhetstroomgebied vanmeerdanéén
torrentera bevatten.
Inhetgrootstedeelvandedistrictenis
welinbeperktematedrainage aangelegd,
maarvaakisdezeslechtonderhouden en
verstoptdoorafval datdoordebewoners
gedumpt wordt.Ookdetorrenteras zelfverkerenvaakineenslechteconditie.Vooral
bovenstrooms,waardestroomdalen nog
breedzijn enduseengrotecapaciteithebben,worden in hetdrogeseizoendeoevers
volgebouwd methuizendiedanbijdeeerste
grotestorm weggespoeld worden.
Omdezeenandereproblemen indestad
aantepakken iseenmasterplan opgezet.
Eenonderdeel hiervanvormteenplanvoor
stedelijke afwatering en watermanagement.

(hetbouwen vanhuizenen het dumpen van
afval indetorrenteras).Eénorganisatie
houdtzichnu bezigmethetvoorlichten van
debevolkingoverwattedoeningevalvan
eenoversttoming.Hetzou interessant zijn
teproberenookinformatie overrebrengen
overpreventiefgedrag.Eenvoudig isdit niet,
omdat hetvooralhetarmstedeelvande
bevolkingisdatopdeoeversvandetorrenrerahaar onderkomens bouwt, f,
Etta Meuter

Studenten aandenationale univetsiteit in
Arequipabestuderen hetstroomgebied van
elketorrentera enontwerpen eenoplossing.
Omdat decapaciteitvande torrentera
benedenstrooms veelkleinerisdandehoeveelheidwaterdiezij afmoetvoeren,isvoorgesteld hetgrootstedeelvanhetwaterdar
vanherlandelijk gebiedafstroomt, bovenstroomsvasttehouden.Daartoeisinelkvan
detweetakkenvandetotrenrera eenretentiebekkenontworpen:tweedammen moetenhetwaterdaat vasthouden totde torrenteta leeggenoegisvoorverdere afvoer.
Bovendien isvoorgesteld omeendeelvan
hetlandelijkgebied teherbebossen, zodat
hetwaterminder snelafzalstromen ende
benodigdecapaciteitduskleineris.
Detorrenterazouookeenmeter uitgedieptmoeten worden omherwaterdat van

het stedelijk gebied afstroomt, afte kunnen
voeren.Inhergehelegebied iseendrainagesysteem nodig:collectorsdiehetwatervan
destraat naardeondergrondsedrainsvoeren
diedan,viahoofddrains hetwaternaarde
torrentera voeren.
DeNederlandse studenten bestudeerden
verderhoedesamenwerking tussendeveranrwoordelijke instanties verbeterd kan
worden.EldersinPeruiseen experimenr
gaandewaaréénorganisatiedevolledige
verantwoordelijkheid voordewaterhuishoudingineenheelstroomgebied krijgt.
Eendergelijke constructiezou hetopelkaar
afstemmen vanplannen enprojecten kunnen verbeteren.
Vangrootbelangishetdelokalebevolkingtewijzen opdegevolgen vanhun acties
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HV-Turbo introduceert nieuw ontwerp van de kleinste turbocompressor, type KA2,
met keramische lagering welke aan de volgende specificaties voldoet:
• Aanzuigvolume tot 4500 Nm3/h
• Drukverschil maximaal 850 mBar over het gehele werkgebied.
• Vermogen tot 110kW.
• Regelbaar van 45 tot 100 %
• Zeer hoog constant rendement door toepassen van prerotatie.
• Onderhoudsarm.
• Gunstig prijsniveau.
• Mogelijkheid om te regelen met een frequentieomvormer.

HV-Turbo Nederland BV -Chromiumweg 121 - 3812 NM Amersfoort
Tel.: 033-4690355 • Fax 033-4691236 - Email:info@hv-turbo.nl - Internet : www.hv-turbo.nl
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