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N E D E R L A N D S E H U L P VOOR LEKKEND KANAAL

KanaalinEgypte met
bitumengedicht
IrrigerenvanhetlandgebeurtinEgypteopveelplaatsennog opde traditionelewijze:meteendoor
spierkrachtaangedreven hevelofeendoordierenvoortbewogenschoepenrad.Maarinhetnoorden
vanhetlandscheppenboerenzonuendanvoornietsnaarirrigatiewater. Dat komtdoorhetIsmailiyakanaal,dat lektalseenvergiet,waardoordewaterstand indezijkanalen daalt.Eengroep
Nederlandersprobeertdekomendemaandendekanaalbodem tedichtenmetmatten.Eenverslag
vanuitEgypte.
Eenwandelinglangsdezanderige
oevers vanhet Ismailiyakanaalkan onverwacht eenpaar natte sokken opleveren.
Lekkend water uit het kanaalwordt aan
weerszijden omhooggcdrukt.Delandbouwgrond wordt daardoor onbruikbaar.De
grond krijgt te kampen met verzuring. Het
124 kilometer langezoetwaterkanaal, met
voor Hollanders vertrouwd aandoende
ophaalbruggetjes, heeft tussen Cairo(de
Nijl) en hetSuezkanaal over 112kilometer te
kampen met lekkages.Desituatie ishet
meest ernstig halverwege,overeen afstand
vancirca30kilometer. Inopdracht van het
Egyptische ministerie vanOpenbare Werken
enWatervoorziening wordt bij wijzevan
proeféén kilometer vandit traject onder
leidingvandeNederlandse bedrijven Bitumarin uit Opijnen enDeHoorn/Nederhemert uirAalstgerepareerd. DeNederlandse
regering draagt bij indekosten.Naar schatting 13 procent vanallewater dat voorbij
komt, verdwijnt indebodem.Dat isperdag
per kilometer ongeveer 145 duizend kubieke
meter.

Hypofors wordt erondergehangen. Daarna
kunnen wehetgeheel in hetwater plaatsen.
Ligthet ergoed in,dan doet hetover
honderdjaar nogsteedszijn werk naar
behoren.Her materiaal ligrvastondet de
waterspiegel.Onderhoud isniet nodig".
Bijdrooggevallen kanalen die Bitumarin
in het verleden in Libyebekleedde met
Hypofors wasdat niet hetgeval.Delendie
nu endan bovenwater kwamen legdenal
snelhet loodje.Onderhoud isin Libyeeen
onbekend fenomeen.
Matten leggeninwater,zoals Bitumarin
enDeHoorn in noordoost-Egypte doen, is
eenverhaal apart.In het Ismailiyakanaal
moeten erduikers aan tepas komen omde
matten netjes ophun plaats te krijgen.
Vooraldaarom ishet een tijdrovende klus.
Metbehulp van onderwatertelefoons
kunnen deduikers metde kraandrijver
contact houden. Groteprecisie isvereist,

wantdematten moeten preciesopelkaar
aansluiten om lekkagesuit tesluiten.Plakstrippen zorgen ervoordatde raakvlakken
worden afgedicht.

Cementmolens
DeNederlanders moesten intussen
enkeletegenvallers verwerken.Inplaatsvan
eencomplete betonplant zettedeEgyptische
aannemer tweecementmolens neer voorde
productie vandebenodigde64.000vierkante
meter betonblokken.Ruyssenaars weigerde
akkoord regaan.Hetkosttewekenvan
discussie voordeaannemer een nieuwe
betonplant in Europa bestelde.Deontstane
vetttagingwerdnoggroter toendeNederlanders eencontainer zeswekenkwijt waren
aandedouane.Bijde douanecontrole
ontbrak indecontainereendoosje met
mareriaal dat wordtgebruikt voorhet vastzetten van debetonblokken. Debureaucratiesloeggenadeloos toe.
Ruyssenaats verwachtdesalniettemin na
hetarriveren vandeberonplanr snelvooruitgang tekunnen maken.Opeenopen
terrein naast het kanaal kunnen degeproduceerde blokken 28 dagen uitharden.
Nadat dematten inelkaarzijn gezet,
worden zemeteen kraan opeenponton in
het kanaal gebracht.
Het kanaalheeft eenbodembreedtevan
veertigmeter.Momenteel wordtnogonderzoekverricht naardebodemgesteldheid:de
kanaalbodem moetegaalzijn,omdat het
andersonmogelijk isdematten secuurop
elkaaraantesluiten.Intotaalmoet70.000
kubiekemetetzand wotden weggebaggerd.

HenkRuyssenaarsbijhetIsmailiyakanaalinEgypte.

Hypofors
"Ikzegniet datdit deoplossingvoor het
probleem is,maar dat het eengoede techniek is,weetikzeker",vertelt HenkRuyssenaars.Hij ister plekkedeprojectleider van
Bitumarin. Rondzijn kantoortje liggen vijf
meter brederollen Hypofors, waarmee
Ruyssenaars delekkageswil bestrijden.
"Hypofors iseensoortveredelde dakbedekkingmeteenvijfmm dikkebitumenlaag en
eenanti-doorgroeifolie. Hermateriaal moet
het kanaal waterdicht maken, maar het is
nieteenvoudigomhet opdebodem te
leggen.Wemakendaarom eerst matten van
geotextiel,waaropbetonnen blokjes worden
vastgepind. Meteenkraan kunnen wede
matten aan tweekanten oppakken,de
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dekt.Ruyssenaars verwachtdatdeuitvoerder
ongeveertienmatten perdagmoet kunnen
leggen.Bijdiesnelheidzouhet karweiin
35 wekenkunnen wordengeklaard.
Methet proefproject iseen bedrag
gemoeidvanin totaal ri miljoen gulden.De
Nederlandse overheid ondersteunt het
initiatiefdoor middel vaneen schenking
van4,3miljoen gulden in het kader van het
programma Milieu enEconomischeVerzelfstandiging. Hetproject geldt daarmeeals
eencombinatie van ontwikkelingssamenwerkingen handelsbevordering. Ofookde
restvankanaal opdezelfde manier wordt
aangepakt isafwachten. Gedurende driejaar
wordt met behulp van isometers langsde
oeversgekeken ofdeaanpakwerkt.Tegen
dietijd moeten deEgyptenarende techniek
vanhet bekleden vanhet kanaalzelfonder
dekniehebben, f

Hethmaiüyakanaal.
Wanneerdekraandemat laatzakken,
kunnen deduikersvrijeenvoudig hun werk
doen.Destroomsnelheid vanhet heldere

water isslechtseenhalvemeterperseconde
endediepteisniet meerdanvijfmeter.De
matten worden indewalgeborgd enafge-
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AwziNijmegen werktmet
warmte afvalverbrander
HetzuiveringsschapRivierenlandenARNBV
(eigenaarvandeajvalverbrandiugsinstallatie
inNijmegen)tekendenz6augustusjl.een
samenwerkingsovereenkomst die eenjaarhjkse
besparingvan ongeveereen miljoengulden
moetgaan opleveren.Dezebesparingwordt
gelijkelijk verdeeldtussenARNenzuiveringsschapRivierenland.
Debesparingwordt behaalddoor restwarmte vande afvalverbrandingsinstallatie
tegaangebruiken vooropwarming van het
afvalwater vande zuiveringsinstallatie.
Dooropwarming vanhet rioolwatet
verlooptdezuiveringveelsneller, met name
indewinter. Devoorgenomen uitbreiding
vandezuiveringsinstallatie kan hierdoor
worden beperkt.De afvalverbrandingsinstallatie kanvoortaan altijd haar overtollige
warmte kwijt, zodatdecapaciteit optimaal
kan worden benut.
Beginvolgendjaar zalmetdebouwvan
devoorzieningvoorwarmtewisseling begonnenworden.Zuiveringsschap Rivierenland
enARNgaan tevenskijken oferverdere
mogelijkheden totsamenwetkingzijn.Zo
wordtondetmeergedachtaanhetgebruik
vangezuiverd watetdoordeARNinplaats
vangrondwater, exploitatievaneennu bijde
ARNineigendomzijnde zuiveringsinstallatiedoorhetzuiveringsschapen samenwerkingophetgebiedvanvoorlichting. <f
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