Nabeschouwing Aquatech '96

Biologische landbouw als startpunt van watervakbeurs

Een watervakbeurs gaat vooral over water.
De afgelopen jaren hebben we echter
gezien, dat water nooit op zichzelf staat,
maar met allerlei gebieden samenhangt.
Vanuit diverse beleidsnota's van de rijksoverheid wordt aangedrongen op een
geïntegreerde blik op het water en de omgeving, het water en de natuur, het water
en de recreatie, het water en de landbouw,
etc. Over die integratie wordt al jarenlang
gesproken, maar niettemin hoorde men op
de Aquatech vakbeurs, waarvan dit jaar de
16e editie werd gehouden, tot nu toe
vooral spreken over drinkwater, afvalwater,
riolering en waterbeheer. Het is daarom
verheugend te constateren dat tijdens de
eerste dag van de vakbeurs ineens de
biologische landbouw in het zonnetje werd
gezet.
Prijsvraag
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
van de Wet verontreiniging oppervlaktewater WVO werd in 1995 door het R1ZA
een prijsvraag uitgeschreven voor inventieve en realiseerbare ideeën over een duurzame waterkringloop. De prijsuitreiking
vond plaats op de openingsdag van
Aquatech '96 door minister Jorritsma
van Verkeer en Waterstaat.
Het winnende idee was van J. Remmers uit
Utrecht. Hij stelt voor om door stimulering
van biologische landbouw de waterverontreining door fosfor en stikstof te verminderen. Het is, aldus de jury, een vernieuwend
idee omdat niet binnen de bestaande landbouwpraktijk wordt gezocht naar mogelijkheden om emissies te verminderen maar in
een andere vorm van landbouw.
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Hoog milieurendement
De jury onder voorzitterschap van dr. ir.
J. IJff; oud-dijkgraaf en oud-voorzitter van
de Unie van Waterschappen, vond de
uitvoering van het idee van Remmers
(medewerker van de Stichting Natuur en
Milieu te Utrecht) goed uitgewerkt op de
economische, markttechnische en bestuurlijke landbouwaspecten. Het milieurendement van zijn idee wordt daarbij
hoog ingeschat. De mineralenverliezen in
de biologische landbouw zijn drie tot vier
keer lager dan in de gangbare landbouw.
Uitvoering van het idee leidt ook tot
andere milieuvoordelen en tot economisch
en ecologisch voordeel.

Na deopeningvande beuntoonde ministerJorritsma belangstellingvoorde start vandefitterijwedstrijd.
Zijwordtgeflankeerddoordeheren De Wit(TWM, rechts) en(v.r.n.l.) DeJong(RIZA), VanderVlies(NVA) en
Van Nuland (Wl'N).
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Nog meer prijzen
Een andere wedstrijd speelde zich geheel
tijdens de beurs af. Op maandag 23 september werd het startschot gegeven voor
de Tweede Nederlandse Fitterij-wedstrijd,
waaraan in totaal 50 teams meededen van
22 waterbedrijven. Op donderdag 26 september werd de wedstrijd afgesloten en
ging de felbegeerde trofee naar de Waterleidingmaatschappij voor de Provincie
Groningen WAPROG. Meer daarover
elders in deze kolommen.
De beurs
Het merendeel van de ca. 25.000 bezoekers
kwam natuurlijk niet speciaal voor de
fitterijwedstrijd (hoewel er alle dagen grote
belangstelling voor was) maar voor de
620 exposanten die dit jaar op de beurs
vertegenwoordigd waren. Daarvan kwam
60% uit Nederland en de overige 40% uit
21 andere landen.
Veel van de bezoekers combineerden hun
beursbezoek met deelname aan een van de
congressen die tijdens Aquatech in het
Congrescentrum plaatsvonden. Het ging
om congressen van IAWQ/NVA; IOA;
Ultrapure; IWSA; EWPCA en NSF. Van de
bezoekers kwamen ruim 7.000 uit het
buitenland, waarbij in totaal maar liefst
99 landen waren vertegenwoordigd.
Noviteiten
Hoewel er veel nieuws te zien viel op de
beurs (zie daarvoor de volgende pagina's),
waren er nauwelijks bijzondere noviteiten.
Apparatuur, pompen, kleppen, leidingmaterialen: allemaal meer en mooier dan
de vorige keer. Wel vielen er enkele trends
te bespeuren. De in 1994 geconstateerde
aandacht voor kwaliteit is verder doorgezet.
Waar toen de 1SO-9000 nog een uitzondering was (en soms zelfs ter beurze
werd gevierd), bleek dit kwaliteitscertificaat
nu toch al op ruime schaal te worden
gevoerd.
Ook de aandacht voor milieu-aspecten van
de waterwereld is gebleven. Van de innovatieve technieken voor de zuivering viel
vooral de membraanfiltratie op: in menige
stand was daar ruimte voor vrijgemaakt,
waarmee veel bezoekers werden getrokken.
Op de volgende bladzijden maken we nog
een laatste (alfabetische) wandeling over de
beurs.
Aquatech gemist?
Voor diegenen die de beurs gemist
hebben, is de catalogus nog in beperkte
oplage beschikbaar. U kunt nog een
catalogus bestellen door f 30,- (inclusief verzendkosten) over te maken op
giro 601815 van Amsterdam RAI onder
vermelding van Aquatech '96 catalogus.
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Tweede nederlandsefitterijwedstrijd: VeniVidi Vici

Winst voor WAPROG

De winnaars
Ze kwamen helemaal uit het hoge noorden
en hadden zich in stilte voorbereid op het
grote evenement. Ze heten Krieno en
Eefko en ze zouden Nederland eens laten
zien wat ze konden. In alle rust werden de
verrichtingen van de concurrentie aanschouwd. Beter zouden ze het doen, dat
stond vast. Geprikkeld door de goede klassering van 1995 en de prachtige omgeving,
zo midden op de Aquatech, bereidden ze
zich rustig voor. Team 49 WAPROG 3, de
op een na laatste wedstrijd van het evenement, het was d'r op of d'r onder. Het
scherpe fluitsignaal veranderde Krieno en
Eefko in een perfect samenwerkend team
dat gebrand was op de snelste tijd. Het was
de tijd van 5.12,0, neergezet door de WMN
in de eerste wedstrijd op maandag die
verbeterd moest worden. Drie dagen lang
had iedereen in spanning geleefd of deze
tijd van de WMN wel verbeterd kon
worden. Het aanboren gaat goed en snel,
de binneninstallatie is rap af. Water uit de
kraan: Stop! en de klok op 4.14,8 minuten.
Foutloos waren ze en de snelste tijd die in
de laatste wedstrijd niet meer verbeterd
zou worden. Krieno Adam en Eefko Aukes
waren de terechte winnaars van de Tweede
Nederlandse Fitterijwedstrijd. Gronings
onderkoeld maar met gepaste trots namen
zij de hoofdprijs - uitzending naar de
tweede internationale fitterijwedstrijd in
1997 in Birmingham, de VWN-wisselbeker
en twee medailles - in ontvangst van de
heer Van Nuland, voorzitter van de VWN.
De wedstrijd
Na maanden van voorbereiden was het dan
zover: op maandagmiddag 23 september

ging de Tweede Nederlandse Fitterijwedstrijd van start. Nadat de heer Van Nuland
namens de VWN de wedstrijd bij de
toeschouwers had geïntroduceerd verrichte
hij de eerste start. Teams van de WMN en
WMG beten de spits op meer dan voortreffelijke wijze af, zij zouden tweede en
derde in de eindklassering worden. Wat
volgde waren drie en een halve dag van
spanning, zenuwen en koelbloedigheid.
Daar door persoonlijke omstandigheden
twee teams zich hadden moeten terugtrekken, kwamen er in totaal 50 teams in
de arena. Twee aan twee leverden ze strijd
met de opstelling en de klok.
Door de samenwerking met de Aquatech
kon iedere wedstrijd zich verheugen op
veel toeschouwers. Tijdens de 'thuis'wedstrijden van GWA zelfs meer dan drie
rijen dik.
De cijfers
Als laatste de droge cijfers: 22 bedrijven
namen deel en vaardigden 50 teams af, dat
zijn 100 deelnemers. Van de 22 bedrijven
namen er 14 ook deel aan de Eerste
Fitterijwedstrijd; van de 100 deelnemers
deden er 30 ook mee in 1995. Van de 50
teams wisten er 40 een tijd te zetten. De
gemiddelde wedstrijdtijd was 7.31,7 min.
Gemiddeld kwamen daar 81 seconden
straftijd bij zodat de gemiddelde eindtijd
8.52,7 min. bedraagt. Vier teams leverden
een foutloze opstelling. In totaal werden
3240 strafseconden uitgedeeld voor 108
fouten. Deze fouten betroffen 54 lekken,
25 foutieve verbindingen, 1foutieve dienstkraan, 6 keer coachen, 12 keer onveiligheid
en 10 procedurefouten. De oorzaken voor
de 10 teams die geen eindtijd hebben zijn:

Winnaars in actie:Krieno Adam enEefko Aukes, team 49 WAPROG 3.

3 open dienstkranen, 5 misboringen,
1 gebroken boor en 1te lang bezig.
De dank
Zonder medewerking van velen hadden de
wedstrijden niet plaats kunnen vinden.
Deelnemers, sponsoren en organisatie
hebben samen voor elkaar gekregen dat de
wedstrijden zeer succesvol zijn verlopen.
Naar allen die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt gaat grote dank uit.
Uitslag Tweede Nederlandse Fitterijwedstrijd:

Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

WAPROG
WMN
WMG
WMD
WAPROG
TWM
WAPROG
GWA
WZHO
WMD
DELTAN
EZK
NRE
TWM
WML
WMD
AMSTEL
GWG
WML
EZK
WMN
WML
WOB
WOB
DZH
NUON-VNB
GWG
WML
GWA
WNWB
WMN
DELTAN
AMSTEL
WMN
WMO
PWN
WLF
NUON-ZG
NUON-VNB
NUON-ZG

Tijd
3
3
1
2
1
2
2
3
1
3
2
1
1
3
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
4
1
3
1
1
4

4.14,8
5.12,0
5.53,6
6.11,9
6.30,2
6.36,0
6.51,7
6.56,9
7.35,1
8.04,5
8.06,9
8.08,0
8.09,3
8.11,0
8.12,4
8.12,8
8.17,9
8.18,5
8.27,1
8.31,0
8.31,9
8.41,0
8.46,8
8.48,2
8.50,5
8.54,2
9.14,3
9.12,0
9.18,1
9.18,2
9.27,5
9.35,4
10.21,8
10.52,9
11.57,6
12.28,9
12.35,9
12.45,6
13.01,2
15.45,7

Gezien op Aquatech '96

ABS Pompen B.V. presenteerde uit haar
leveringsprogramma een nieuwe mixerrange. De nieuwe serie loopt vanaf de
kleinste mixer type RW 200 voor o.a. het
mixen in pompputten tot RW 900 voor
algemene mixertoepassingen.
Aerotherm introduceerde een nieuwe serie
elektronische vloeistofmeters van Flux en
de Hygiene pompen type F427 en F560.
Bij Aerzen stonden de Aerzen Delta draaizuigerblowers centraal.
Alewijnse toonde de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektrotechnische
installaties en (proces)besturing op het
gebied van drinkwaterproductie.
Alfa Laval liet een aantal software pakketten zien, onder meer het nieuwste modulaire SCADA systeem, de SattGraph5000,
de nieuwste versie van DCS Alfa Laval
Automation, de SattLine(r) en de Serie200
hardware.
Alldos B.V. exposeerde uit het leveringspakket membraandoseerpompen, gasdoseerpompen en -systemen en meet- en
regeltechniek voor de doseertechniek.
Aqua Nederland presenteerde het Handboek Waterbehandeling van open recirculerende koelwatersystemen, een overzicht
van de waterhardheden in Nederland, de
Vraagbraak Apparatenbouw en de Vraagbaak Chemische Producten.
Bij Aquaberg B.V. stond de 'separator'
centraal. De separator zorgt ervoor dat de
overstort van vervuild water in de
toekomst vrijwel geheel tot het verleden
behoort.
Aquacre Nederland B.V. demonstreerde
een door een computer gesimuleerde
sensor gestuurde ontharder. Verder was

er een geleidbaarheidsregeling en een
warmtewisselend pakket, fabrikaat
NERI/Italië, te zien.
Aquador toonde een vacuümwagen, die
speciaal ontworpen is voor het leeghalen
van zandfilters en beluchtingstorens die
gevuld zijn met palringen.
Arnomij Leidingsystemen presenteerde
zijn leveringsprogramma met onder meer
een lijm die de verhardingstijd versnelt van
GIRPI en spuitgegoten PVA afvoerhulpstukken en een afvoerbocht van REDI.
Alltech Technisch Bureau liet een
volautomatisch werkende filterpers met
Aktive Kuche-Löse Vorrichtung zien.
De meest recente ontwikkelingen van de
nieuwe generatie elektrische zwenkaandrijvingen AS 6 - AS 50 waren te zien bij
Auma Benelux B.V.
BEDU Pompen B.V. introduceerde een
nieuwe reeks CUBICON luchtgedreven
membraanpompen en een nieuwe serie
zelfaanzuigende vuilwater centrifugaalpompen.
Bij Technische Maatschappij Bergmann
stond het Fibrotex vezelfilter voor de filtratie van grond-, oppervlakte- en industrieel
proceswater centraal.
Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.
presenteerde als noviteit de kunststof klepstuw type RKLS.
Berson UV-techniek exposeerde de
nieuwste generatie UV-installaties uit de
serie InLine en een reinigingssysteem,
waarmee de mogelijkheid gecreëerd word
UV-desinfectie toe te passen in situaties
waar dit eerst niet mogelijk was.
BFI toonde een aantal noviteiten op het
gebied van rioolrenovatietechnieken zoals

DirecteurH. Kwakkel(r.)vanAVKNederland B.V. ontvingtijdens debeurs hel ISO 9002-certificaat uithanden ran
ing. B.Meekma, directeur Certificatieen Keuringen vanKiwaN.V.

eindloze kous, bekleding ventilatiekanalen,
hellingshoekmeting en voegwijdtemeting.
Bleu Fish Chemicals & Consultants
besteedde aandacht aan het Biox Proces,
een nieuw proces voor de toepassing van
ozon bij insitu biologische en chemische
oxidatie.
Ingenieursbureau Van Borselen introduceerde een nieuwe filtersysteem om
arbeids- en schoonmaakkosten te verlagen
en tevens om milieu- en toxische problemen te vermijden.
Bos Benelux B.V. stelde zijn complete
productenpakket tentoon met onder meer
mixers, voortstuwers, roterende verdringerpompen en de AirForce beluchtingsslang.
Bij Bosta bv was een nieuwe serie vlinderkleppen en een serie verzinkt stalen snelkoppelingen te zien.
In het Britse paviljoen waren onder meer
vertegenwoordigd Aqua-Dial, Capital
Controls, Fairey Industrial Ceramics,
Ecological Products, Houseman en Syddal
Engineering.
Clean Air Techniek B.V. besteedde
aandacht aan het gebruik van deeltjestellers bij drinkwaterbereiding.
Conval Nederland B.V. demonstreerde
met een schaalmodel de werking van de
gepatenteerde SLA-perskoppeling.
Danfoss/ITHO presenteerde een nieuwe
serie MAGFLO(r) elektro-magnetische
flowmeters, specifiek ontwikkeld voor
toepassing in de drinkwaterindustrie en
afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Bij Degrémont Holland B.V. was
aandacht voor verschillende verbeterde
methoden voor de behandeling van water.
DHV presenteerde de laatste ontwikkeling
op het gebied van waterbehandelingstechnologie: membraantechnologie.
DMT toonde voor de drijvende Aqua
Turbo(r) oppervlaktebeluchter een drijvende overkapping.
Dorr-Oliver B.V. besteedde aandacht aan
de opening van de grootste waterfabriek
voor de productie van industriewater van
de WAPROG in Veendam, installaties voor
de totale stikstof verwijdering door een
combinatie van fluidbed nitrificatie en
denitrificatie en aan microfiltratie voor
vaste stof reductie.
Drain Products Benelux liet de Stardrain
Atlantic Rainbox zien. De Rainbox biedt
een oplossing voor het creëren van een
ondergrondse buffer om het regenwater in
op te vangen en weer af te geven aan de
ondergrond.
Dufïl International BV stelde enkele
nieuwe producten tentoon, waaronder de
Shallow-Tray compacte luchtstripper en
het broncontrolesysteem de EconoPump.
Duijvelaar Pompen introduceerde
de nieuwe verticale in-line centrifugaalpompen, de DPV en de DPVS serie. Voor-
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deel van deze pompserie is dat alle delen
van de pomp die met de vloeistof in
contact komen, zijn vervaardigd met roestvaststaai.
ERBRO Armaturen bracht een nieuwe
meskantplaatafsluiter onder de aandacht.
Bij Eco Purification Systems B.V. was er
veel aandacht voor de geleverde ozoninstallatie voor Gemeentewaterleidingen
Amsterdam en voor een katalytisch
oxidatiesysteem waarin ozon wordt gecombineerd met een vaste katalysator.
Eekels Pompen B.V. toonde de HIDROSTAL dompelpomp, de GRINDEX bouwklokpomp, VARJSCO dieselmotorpompen
en membraanpompen.
Eekels-Samson vertegenwoordigde een
breed programma pompen en compressoren voor toepassingen in de industrie en
overheid.
Huber Edelstahl presenteerde slibindiken slibontwateringsinstallaties.
Endress+Hauser demonstreerde een
groot aantal nieuwe instrumenten in een
digitale uitvoering voor toepassing in de
proces-, afval- en drinkwatersector.
Polylok filtermateriaal was te zien bij
Enker B.V. Op het materiaal hechten zich
de micro-organismen die verantwoordelijk
zijn voor de aërobe afbraak van verontreinigingen in het water.
Enviro-Chemie presenteerde zijn sterk
uitgebreide leveringsprogramma van
industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties
met onder meer de SPLIT-O-MAT(r),
een ultrafiltratie-installatie en een UVinstallatie.
EnviroTech Pumpsystems toonde haar
complete pompenprogramma inclusief
de recente aanvulling Weir Isoglide en
Uniglide pompen voor onder meer waterbehandeling, -bevoorrading, en -distributie
en intrigratiedoeleinden.
Eriks B.V. bracht haar nieuwe verkoopgroep 'Zuivering en Milieu' onder de
aandacht met als noviteiten onder meer
de Convenor II mechanical seals, ABS
drukleidingsystemen, GVK roosters en
flowmeters.
EroCeramic introduceerde haar nieuwste
generatie keramische rioleringsbuizen.
Deze kraagloze buizen DN 200-DN 300,
Eurotop, worden gestookt in een ultramoderne roloven volgens snelbrandtechniek.
De Ecoline filtomat(r) stond centraal bij
Fiber Filtration. Het product is een
economisch zuinige uitvoering van het
zelfreinigend volautomatische vloeistoffilter
Filtomat(r).
Filtermat Holland B.V. gaf een overzicht
van zijn leveringsprogramma met onder
meer het C.Q.M, automatische reinigingsinstallatie voor pijpenwarmtewisselaars en
het EST Electrolytic Scale Treatment.

GEON waterbehandeling demonstreerde
een nieuwe generatie onthardingssystemen.
GMF Goude stelde de vernieuwde GMFNara Peddeldroger tentoon. De indirecte
continu droger voor poeders en granulaire
producten is beter geschikt gemaakt voor
pasta-achtige producten door een aanpassing van de positie van de peddels.
Grundfos schonk aandacht aan twee
noviteiten in zijn omvangrijke programma
pompen. Het ging om de nieuwe reeks
SP-bronpompen en een reeks E-centrifugaalpompen.
HAB International B.V. toonde zijn
volledige producten- en dienstenrange met
onder meer de nieuwe AquaTrust antibacteriële kaarsfilters.
HAO Milieuopleidingen gaf onder meer
informatie over de Tweede Fase Opleiding
Milieukunde, een deeltijdopleiding met de
duur van twee jaar.
Centraal bij Heidemij realisatie stonden
biologische afbraaksystemen voor reiniging
van verontreinigd grondwater.
Helden Couplings B.V. introduceerde
een innovatieve groep producten.' de Ultra
Range Koppelingen en Flensadapters.
Hethon Nederland presenteerde onder
meer de complete serie pneumatische
membraanpompen van YAMADA,
geschikt voor het verpompen van afvalwater met de meest uiteenlopende soorten
van chemische verontreiniging.
Hirschmann bracht zijn leveringsprogramma onder de aandacht met onder
meer Connectoren E-serie voor Sensortechniek, Connector met timerschakeling
en afstandbediening voor PC's via glasvezelkabel.
HITMA introduceerde de Pall Coreless
Profile 6 inch diameter filters, speciaal

ontwikkeld voor toepassingen met hoge
flows.
Gassenleverancier Hoek Loos presenteerde
diverse toepassingen voor de behandeling
van drinkwater, afvalwater en proceswater.
Bij IHC Lagersmit stond de nagenoeg
onderhoudsvrije watergesmeerde
LIQUIDYNE pompasafdichting centraal.
Imbema controls toonde zijn leveringsprogramma met onder meer Sieger Ltd.
gasdetectors, Dresser-Instech aqualog dataloggers, UGI huishoudgasmeters, BTG
Polymetron troebelheidsmeters en Zuellig
AG analysatoren.
IPCO introduceerde de TriScan, een
kabel- en leidingzoeker die meedenkt.
Verschillende kabels en leidingen worden
moeiteloos gevonden door de TriScan.
ITT Flygt schonk aandacht aan de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
het gemaalbeheer(s)systeem Mac Tec
en demonstreerde onder meer de
AQUAVIEW software voor Centrale Post
gebruikers.
Statische buismengers, JDR-roerders en
Jongia Topflensroerders waren te zien bij
Jongia.
Kemwater B.V. besteedde aandacht aan
een full-scale thermische hydrolyse plant.
Het project is gebaseerd op het terugwinnen van zowel organisch materiaal als
fosfaat en coagulant uit het zuiveringsslib.
Kialite Plastico B.V. exposeerde de
corrosiebestendige Kialite buisleidingen.
De buisleidingen worden gebruikt voor het
transport van waterachtige vloeistoffen tot
en met het transport van zeer agressieve
chemicaliën.
Bernard Kin B.V. presenteerde een aantal
noviteiten waaronder de EBARA centrifugaalpompen, de EBARA meertraps
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centrifugaalpomp, de EBARA vuilwaterdompelpomp, de ETATRON doseerpomp
en de ETATRON motor-doseerpompen.
Krohne Persenaire toonde een aantal
nieuwe stromings-, niveaumeters en schakelaars waaronder de water-magflowmeters
typen Aquaflux 410 en Ecoflux voor waterdebieten, die met hoge precisie moeten
worden gemeten.
Bij KSB was een breed programma
pompen, voortstuwers, afsluiters en regelsystemen voor de milieutechniek en de
(proces)industrie te zien.
Nieuw bij KZ Meet- en regelapparatuur
was gas uit het stopcontact. KZ presenteerde verder verschillende uitvoeringen
van de watertappuntkast, het productenpakket van de Italiaanse fabrikant Nova
Siria en de gasvoerende beugels voor
grotere gasmeters.
Landustrie Sneek BV stelde zijn leveringspakket met onder meer rioolgemalen
voorzien van DECR-pompen, bergingskelders, telemetrie en drukriolering
tentoon.
Dr. Lange toonde onder meer het kuvettentestpakket met twee meetmethoden
voor TOC in watermonsters, de LUMIS24-uur-TOX, de Phospax-inter en de
procesfotometer Phosphax-sigma.
Lenntech exposeerde een nieuw geurbestrijdingsmiddel het vloeibare product
Ecosorb, gebaseerd op plantaardige oliën.
LHS Micro-Filtrations BV demonstreerde membraanfiltratie-installaties,
onder andere voor drinkwaterbereiding,
zuivering en recycling van spoel-, afval-,
oppervlakte- en proceswater.
Centraal bij Lubron Waterbehandeling
stonden de laatste ontwikkelingen op het
gebied van membraanfiltratie, met vooral

aandacht voor de zogenaamde lage druk
membranen.
Voor het meten van debieten presenteerde
Meddalena samen met haar vertegenwoordiger Newflow Meettechniek onder
meer watermeters volgens de laatste
technologieën, Woltmann meters en het
draadloos uitlezen van watermeters.
Matec massagoed techniek toonde onder
meer zijn programma SAXLUND-producten voor het transport en de opslag van
ontwaterd slib, uitgebreid met hydraulisch
aangedreven zuigerpompen met hydraulisch bediende zuig- en persventielen voor
hoog visceuze media.
Nieuw bij Meridian Instruments B.V.
was onder meer de nieuwe generatie

capacitieve niveau-apparatuur van de
MERCAP 9500-serie.
Melchemie Holland B.V. introduceerde
een nieuwe kwaliteit Ferrichloride (FECI2)
voor onder meer slibconditionering door
kamerfilterpersen en de behandeling van
industrieel effluent.
Didier/Milieuwerktuigen bracht een
nieuwe hoogwaardige kwalitatieve beluchtingsbuis op de markt: zowel qua zuurstofoverdrachtsprestatie als qua montageeenvoud.
Milieutechniek Internationaal 2000 B.V.
stelde een nieuw soort beluchtings- en
circulatiesysteem met impulsachtige, ritmische draaibewegingen, Oloid, tentoon.
MJK Automation introduceerde een
nieuwe niveau-transmitter: de SHUTTLE
met 3-draads techniek, waardoor eenvoudige installatie mogelijk is omdat zowel
de voeding als het uitgangssignaal plaatsvindt via de gemeenschappelijke voedingskabel.
Morselt Milieutechniek B.V. liet een
aantal noviteiten zien, waaronder
HydrOswitch afvalwaterwissels, HydrOself
spoelkleppen, Everhard infiltratiekappen,
HKT roestvaststalen sleufgoten en afvoerputten.
Nacap Nederland BV toonde een revolutionaire No-Dig techniek: Nacap-Inpipe'
voor een volwaardige renovatietechniek
van afvalwaterleidingen en drukleidingen.
Najade separation B.V. presenteerde een
systeem voor het bij atmosferische druk en
betrekkelijk lage temperaturen scheiden
van (opgeloste) vaste stoffen of vloeistoffen
uit vloeistoffen door verdamping en
condensatie.
Nijhuis Pompen B.V. bracht een geheel
verbeterde serie verticale pompen met
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half axiale waaiers, type Jupiter, onder de
aandacht.
Het Nederlands Normalisatie-instituut
demonstreerde een diskette met de
bibliografische gegevens van Nederlandse,
Europese en internationale normen voor
de drinkwaterkringloop.
Passavant toonde een overzicht van
producten, installatietechnieken en
systeemoplossingen op het gebied van
afwaterings- en afscheidingstechnieken.
Pieralisi Benelux B.V. besteedde
aandacht aan een nieuwe ontwikkeling
voor decanteercentrifuge, de rotovariator
koppelafhankelijke toerenverschilregeling.
Plasticon B.V. exposeerde de eerste glasvezelversterkte polyester ondergrondse
windketel met een inhoud van 50 m 3 , die
ingezet kan worden tot een maximum
drukbelasting van 8 bar.
Bij Polva Pipelife B.V. waren veel noviteiten te zien, onder meer No Dig Drain,
slibdrain, Renoflex, een nieuw waterzadel,
en een nieuwe kolkonderbak.
Pompen Service Holland presenteerde
de Regelcom gemaalcomputer, een uniek
beheersysteem voor pompinstallaties en
bergbezinkinstallaties.
PRIMIX stelde diverse IWAKI magnetisch aangedreven kunststof centrifugaalpompen die droog mogen lopen en/of
kaviteren tentoon.
Priva Computer Systems toonde een
nieuw bedienings- en managementsoftware, de Priva Control Office.
PROMAC presenteerde de AQUASET
MINIMODU voor de bereiding van zuiver
drinkwater en de AQUACLEANER voor
industriële emulsieverwerking.
De ProMinent Sigma doseerpomp stond
centraal bij ProMinent Verder B.V.
REKO Industrial Equipment B.V.
demonstreerde een roterende trommelzeef.
Het hart van de installatie is de trommel,
vervaardige uit een V-vorm profieldraad
gewikkeld over steunstaven.
Nieuw bij Retsch B.V. waren de Tecnoline
171, industriële meters voor pH/redox, de
Profiline 197,veldmeters voor pH, en de
Oxitop, meetsysteem voor de eenvoudige
bepaling van het BZV.
RIZA presenteerde twee programma's,
waarin schoon water centraal staat, SPA,
gericht op het terugdringen van verontreiniging van het oppervlaktewater en
POSW, dat saneringsprocessen voor
verontreinigde waterbodems ontwikkelt.
Rotork B.V. toonde het Pakscan IIS
systeem, de laatste ontwikkeling op het
gebied van besturingssystemen.
Saint Dizier introduceerde zijn nieuwe
SDSR-serie koolwaterstof-afscheiders,
voorzien van een beweegbare debietregelaar en geïntegreerde sifoïde overloop.
Septo Biotechniek B.V. stelde de

Membraan-Bioreactor voor de zuivering
van industrieel afvalwater en vervuild
grondwater tentoon.
SIHI-Maters gaf in samenwerking met
Berkefeld filters een beeld van wat er op
pomp- en waterbehandelingsgebied mag
worden verwacht in de komende jaren.
SIM Holland B.V. exposeerde de nieuwe
serie PMS-PM hogedruk centrifugaalpompen van Caprari, geproduceerd volgens
DIN24960.
Skalar Analytical toonde de SA900C
Compact On-line monitor, geschikt voor
één parameter, met nieuwe software met
een variabele pompsnelheidsinstelling die
ervoor zorgt dat er minder chemicaliën
gebruikt worden.
Nieuw bij SPIRAC B.V. was de Spirolift(r)
die geschikt is voor het verticale transport
van ontwaterde slibben en nat roostergoed.
Stip+Kats Benelux B.V. presenteerde de
nieuwste continu snelmeetapparatuur,
waaronder de STIP-TOC/TC, STIP-TOC,
STIP-PHOTOM, GENION-NH en de
PHOENIX-1010.
Bij Stork Friesland BV waren de nieuwe
ontwikkelingen op membraanfiltratiegebied te zien, zoals grotere membraanelementen (8") met buisvormige membranen met een diameter van 5 en 1,5 mm
en buisvormige (15 en 5 mm) nanofiltratiemembranen voor deelontzouting, ontharding en raffinage van voedingsmiddelen.
Svedala Robot B.V. exposeerde zijn
leveringsprogramma voor meet- en regeltechniek en dompelpompen.
Teesing Installatietechniek B.V. introduceerde de nieuwe SERTO chemisch
vernikkelde messing klemring pijpverbindingen, de SERTO PVDF koppelingen en
de serie Philmac Polygrip koppelingen en
afsluiters van polyacetaal.

Bij TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie stonden de nieuwe technologieën voor de sluiting van industriële
waterkringlopen centraal.
Triqua toonde de MemTriq installatie, een
nieuw concept voor membraan-bioreactoren met een combinatie van biologische
afvalwaterbehandeling en energetisch
zuinige membraanfiltratie.
UV-desinfectiesystemen waren te zien bij
Trojan Technologies. Enkele noviteiten
waren de Aqua Advantage, een nieuwe
serie UV-sterilisators, System UV4000,
voor primair gezuiverd effluent, en de Aqua
UV8000LP, een nieuwe serie UV-sterilisators voor industrie en communale drinkwaterverzorging.
Twebo Tube presenteerde naast een
compleet nieuw programma PP-Buitenriolering ook een nieuw concept PP hemelwaterafvoersysteem en het Coprax PP-R
sanitair- en drinkwaterleidingsysteem.
USF Europe toonde het gepatenteerde
ReZn-proces, ontwikkeld om zink uit zoutzure beitsbaden te verwijderen alvorens
deze afgevoerd dienen te worden.
Nieuw bij UTG GmbH was een sensorelement waarmee doorlopend een UVstralingsniveau tussen 210-380 nanometer
kan worden gecontroleerd.
Vandenbroek International gaf informatie over de rwzi's Venlo/Hoensbroek
waar VADEB slibdrogers gekoppeld zijn
aan slibontwateringsinstallaties.
Enkele noviteiten bij Vega Industriële
Automatisering waren het transportabele
monstername apparaat PBT92/PPE92, het
variabelvolume doseersysteem 'Quantum',
de D80-serie drukopnemers en de kiepstandmelders type IND.
Ventil Valves & Controls presenteerde
een zeer breed leveringsprogramma van
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appendages voor proceswater en afvalwatertechnologie.
Verder exposeerde de Perifeed Control.
Drukop- en afbouw zijn optimaal, een veel
drogere filterkoek en daardoor afvalkostenreductie.
Bij Verhagen Herlitzius B.V. was het
gehele GRIFFON productenprogramma te
zien, met een uitgebreid assortiment
lijmen, soldeer- en afdichtingsmiddelen
voor het maken van verbindingen in
leidingsystemen.
Vink Kunststoffen B.V. toonde een
nieuwe lijn dompelpompen. Vink dompelpompen type VK zijn verticale centrifugaalpompen, die speciaal zijn ontworpen voor
opstelling in een tank of vat.
Visser & Smit Hanab presenteerde zich
onder andere met twee nieuwe diensten
voor de waterleidingbedrijven. Onderhoud
en beheer van afsluiters met de Acmovator
en vervanging van loden of koperen
dienstleidingen.
Vitec Nederland B.V. introduceerde de
REGAZUR P, een volautomatisch doseeren spuisysteem op basis van proportionele
hoeveelheidsmetingen.
VonkData demonstreerde geavanceerde
apparatuur om op afstand te meten, besturen en alarmeren.
Enkele noviteiten bij Vopo Pompen- en
machinefabriek B.V. waren de automatische VOPO-roosterreiniger en de
VOPO-schroefpomp ZG-600 met een
capaciteit van 4.000 m 3 /uur.
Het SPV dompelpompenprogramma was te
zien bij WAVO Pompen, uitgebreid met
een 2" vuilwaterdompelpomp type P10A
en C.
WEDECO toonde de UV-desinfectieinstallatie E-type, met een capaciteit van
1-20 m 3 /h, en het type ME met een capaciteit van 20-100 m 3 /h.
Van Wijk & Boerma Pompen presenteerde onder meer de Netzsch NM
pompen met de keuzemogelijkheid van
3 verschillende rotor/stator uitvoeringen,
de nieuwe G-serie doseerpompen en de
batch polypack aanmaakinstallaties van
Dosapro Milton Roy.
Wirsbo demonstreerde het Quick & Easy
systeem, de Ecoflex terreinleiding, het PEX
leidingsysteem en het WIPEX koppelingssysteem.
Nieuw bij Wouter Witzel was de serie
tussenbouw vlinderkleppen met een korte
bouwlengte, conform ISO 5652 short.
X-Flow membranen waren te zien bij
X-Flow B.V.
Zenon toonde enkele noviteiten waaronder
ZeeWeed(tm), een membraanmodule dat
geplaatst wordt in het te infiltreren medium
(biomassa), en de Bellmer zeefbandpers.

Wadi's vervangen riool in
nieuwe wijk Enschede
In de nieuwe Enschedese woonwijk Oikos
gaan wadi's zorgen voor opvang, infiltratie
en afvoer van regenwater. Het zijn greppels
die als voordeel hebben dat ze het water
langer vasthouden, wat verdroging van de
bodem voorkomt. Het is voor het eerst in
Nederland dat wadi's een alternatief zijn
voor het regenwaterriool. Staatssecretaris
Tommei (Vrom) heeft begin oktober het
startsein gegeven voor de aanleg van de
wijk Oikos.
Een wadi is in Arabie een drooggevallen
rivier in de woestijn. In Enschede zijn
wadi's ondiepe, groene greppels met een
bodemlaag van grind en een drainagebuis
voor de afvoer bij hoge waterstanden.
Alleen na een regenbui staat er water in.
Vanuit de wadi's zakt het water langzaam
in de bodem. Via drie gangen gaat het
water naar bufferzones. Die staan veelal
droog en kunnen dan dienen als speelterrein. Een met biezen aangeplante zone is
bestemd voor de waterzuivering.
Wadi's lopen dwars door de wijk en volgen
daarbij de laagten die zich er van nature
bevinden. In de straten die de wadi's kruisen liggen goten. De gootjes die het water
vanaf de huizen afvoeren, komen daarin
uit. Op de kruisingen van de straten en de
wadi's bevinden zich zogenoemde voorden.
Ze liggen hoger dan de bodem van de
wadi's maar lager dan de straat. Weggebruikers zullen de voorden als verkeersdrempels ervaren.

Enschede legt de wadi's aan omdat door de
bouw van de wijk verdroging van heidevelden dreigde. Bovendien zouden de
oevers van de Dinkel afkalven zodra die
rivier al het water vanuit de wijk na zware
regenval moet verwerken.
De Commissie Milieu-Effect-Rapportage
had daarom grote bezwaren tegen de
aanleg van de wijk. Studie wees uit dat
maken van wadi's uitkomst biedt. Die
conclusie was mede gebaseerd op positieve
ervaringen in Duitsland.
Het wadi-systeem past in de opzet om van
Oikos een ecologische wijk te maken.
Leidraad is het handhaven van het
Twentse coulissenlandschap met zijn
essen, beken en houtwallen. Het hart van
Oikos bestaat uit een groot plein, De Brink,
met erom heen wijkvoorzieningen en groot
grasveld, Het Veld. De rest van de wijk is
opgedeeld in een Oikos, binnen - dat op
een es komt - en Oikos buiten dat lager
ligt. Centraal in Oikos- buiten ligt een
ecotuin, waar het aloude Twentse nabuurschap kan opbloeien.
Gemeente, projectontwikkelaars, stedenbouwers, architecten, het energiebedrijf,
waterschap en aannemers - allen werken
samen om het predikaat ecologische wijk
waar te maken. Tommei sprak van een
voorbeeldproject. Het bewijst volgens hem
dat iedereen die betrokken is bij woningbouw steeds meer inziet hoe wezenlijk
duurzaamheid is. Het is extra positief dat
het vrijwillig gebeurt en er geen regels
nodig zijn om een milieuvriendelijker
(steden)bouw af te dwingen. (ANP)

