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eenprogrammaontwikkeldgerichtophetstimulerenvankleineretentie.Hetbelangrijkste
doelervanishetvergrotenvandewaterbeschikbaarheid indrogeperiodes(integenstellingtotdeNederlandsehoofddoelstelling: het
bestrijden vanoverstromingen).

Kleineretentie:ja,maar.
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Hetvasthoudenenbeigenvanwaterwordtheelvaakgenoemd alseenmaatregeltegenoverstroming,
hoewelhieraanveelhakenenogenzitten.Kanvasthoudenwerkelijkeenbijdrageleverenaanhet
bestrijdenvanhoogwater?Omhierovervanmeningtekunnenwisselenging deNVA-werkgroep
TwinningPolensamenmetdePoolsezusterorganisatieSITWMdediscussieaan. Dealgemeneconclusieis,datstuurbareretentieeenejficiëntmiddeltegenhoogwaterkanzijnèndemeernatuurlijke
vormenvankleineretentiezeergunstigvoorverschillendedoeleindenkunnenzijn,maarnieterg
yfectie/alsbeschermingtegenoverstromingenvangrotere rivieren.
EvenalsNederlandkamptPolenzowelmet
overstromingenalsmetwatertekortenenevenalshierwordendezeproblemendaartraditioneelmettechnischemaatregelenbestreden:in
Nederlandhoofdzakelijk metdijkenenberegening,inPolenookmetstuwmerenenhet
kunstmatigopstuwenvanwaterlopenen
meren.Hetstrevennaarduurzaamheidende
verwachteklimaatveranderingbrengtwaterbeheerdersenonderzoekersinbeidelandenertoe
tezoekennaarandereoplossingsrichtingen.In
Nederlandzorgdendeoverstromingen vande
groterivierenin1993en1995endemeerregionalewateroverlastaanheteindvandejaren
negentigvooreenomslag,dieresulteerdein
netformuleren vanhetWatetbeheer21ste
eeuw,metalszwaartepuntenhetvasthouden
v
anwater(hetopslaanvanneerslagdaar,waar
dievalt-indegrond,indevegetatie)enbergen
(opslaaninnatuurlijkeenkunstmatigereservoirs).Uitgevoerdepilotsenmodelberekeningenplaatsenechtervraagtekensbijdeefficiënte vanzulkemaatregelentegenhoogwater.
Doorhetvasthoudenvanwater (bijvoorbeeld
ten
behoevevanverdrogingbestrijding) isin
netsysteemmir derruimteomwateropte
nemenalshetveelregent(de'spons'iseetder
v°l),waardoordeneerslagjuistsnellertot
afvoer komt.Bijhetbergenvanwater-met
namebijdegrotererivieren-isdetimingeen
Probleem:watetwordtvaakgeborgenophet
bornent,datdatnognietnodigis(deoverloop
tt^edt dikwijls alinwerkingalsdatwaterhuisudkundignognietgewenstis).
'nPolenwordthetbegrip'kleineretentie'
gebruikt,datongeveerovereenkomtmethet

vasthoudenenbergenvanwater1'.Onderscheidenwordendevolgenderetentievormen:
landschappelijke (bijvoorbeeld interreinlaagtes),oppervlakkigebodemretentie(inde
onverzadigdezone),retentieinoppervlaktewaterengrondwaterretentie(stijgingvan
grondwaterstanden).Metuitzonderingvan
gestuurdereservoirstreedtretentieinwerking
opeennatuurlijke manierzondergebruikvan
technischevoorzieningenenisniet stuurbaar.
Eénvandevormenvanoppervlaktewaterretentiezijn kleinereservoirsvaneentotvijf
miljoen kubiekemeter,diezowelstuutbaarals
nietstuurbaarkunnenzijn2'.InPolenwordt

Effectiviteit van kleine retentie
Natuurlijke retentievormen
Landschappelijke retentieenretentieinde
bodemzijnnietzondermeergeschiktvoor
beschermingtegenhoogwater.Ditgeldtonder
meervoorspontane(nietgestuurde)retentiein
benedensttoomsezijrivieren,reneindede
wateroverlastindehoofdrivier teverminderen.
AlsvoorbeeldkandeTungelroysebeekdienen:
dezeretentievotmisvoorditdoelzinlooszo
nietcontraproductiefgebleken:menhoudt
watervastwanneerdatnietnodigis.Ophet
momentdathetwelnodigisbijhetpasseren
vandepiekopdehoofdrivier (Maas),isde
beschikbareretentiereedsvolenheeftdusniets
opgeleverd.Sterkernog:doorhettoepassenvan
tetentiekomtdepiekopdezijrivier later,waardoordekansvanhetsamenkomenvandepiekenopdehoofd-enzijrivieren kantoenemen.
InhetgevalvandeMaasisdateenreëlekans;
inPoolserivierenwordtditrisiconietgroot
gevonden.Belangrijker hierishetverloopvan
hetatmosferischefront datneerslagveroorzaaktofverschillenintemperatuur ingeval
vanoverstromingen alsgevolgvandooi.Opdit
gebiedbestaatechteronvoldoendeervaring.
Uitgevoerdecomputersimulaties voordePoolse
rivierNarew(eengrotezijriviervandeWeichsel)hebbengeentoenamevanhetrisicovanhet
samenvoegenvanpiekenalsgevolgvanhet
vergrotenvanretentieaangetoond.
Mochtderetentieoveralinhetstroomgebiedtoegepastwolden,dankomtdepiekopde

DePoolsedeelnemersaanhetvoryjaarinNederlandgehoud enseminarover'kleineretentie'.
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groterivierooklater.Hetrisicovanhetsamenvallenvanpiekenzaldusniettoenemenende
piekenzullenhierdoorkleinerzijn.Eenvoorspellingvanditeffect inclusiefdegrootteen
ruimtelijke spreidingvanneerslagenbodemvochttoestandisechtermoeilijk uitvoerbaar.
Ookisdealgemenetoepassingnieteenvoudig
inverbandmetdegroteconsequentiesvoor
hetruimtegebruikinhetstroomgebied.Het
verkleinenvanpiekafvoeren doormiddelvan
kleineretentiezaloverigensvooralgeldenvoor
gemiddeldehoogwaters:bijextremehoogwaterszalheteffect steedskleinerwordendoordatdeinhoudvanderetentiereservoirs inverhoudingtothetneerslagvolumegeringer
wordt.

lopenbinnendijkse gebiedalalsretentievoot
benedenstroomsbeschouwdkanworden.
Desituatieligtandersalshetgaatom
hoogwaterbescherming inhetdeelstroomgebiedzelf,dusindienautonomeretentie
optreedtinhetregionalesysteemomeenprobleemindatzelfdesysteemoptelossenenmet
nameinnietaltehellendegebieden.Met
anderewoorden,autonomeretentiewerktals
probleem(wateroverlast)enoplossing(retentie)zichinhetzelfde (sub)systeembevinden.
Deeffecten vanhetopstuwenvan
waterlopen/inundatie vanbeekdalenenvande
vergrotingvanbodemretentiezijnechter
afhankelijk vandesituatieendezemaatregelenkunnenaverechtswerken.
DecasusvandeTungelroysebeek heeft
aangetoond,datinundatievanbeekdalenom
problemeneldersindatbeekdaloptelossen
welwerkt,echterhetherstellenvanveengebiedenendempenvandemeestebovenlopen
haddeneerdereenpiekverhogenddan-verlagendeffect.DecasusvandeBeerze-Reusel
kwammetandereconclusiesenlietzien,dat
meerbergingindehoofdwaterlopen nauwelijkseffect heeft.Volgensbeideonderzoekenis
hetafknijpen vanhet ontwateringsysteem
(stremmenvanhaarvaten)zeereffectief.

Innietdoordijkenbeschermdegroterivierenvormengemiddeldehoogwatersvaakeen
probleem:inzulkesituatieskanbodemretentieennietstuurbaretechnischeretentiesoelaasbieden,ofschoonhetrelatiefgroteruimtebeslageenbelangrijk probleemblijft. Hierdoor
zaldeoverlastdoorgemiddelde-relatiefvaak
voorkomende-overstromingen verminderd
worden.Gebiedenrondgrote,bedijkterivieren,wordentegengemiddelde overstromingen
beschermddoordedijkentotophetingestelde
beschermingsniveau,datinhetalgemeen
hoogisgekozen.Hoogwatersdiebinnende
dijken blijven,vormenweinigproblemenen
vragendanookgeenaanvullende maatregelen
voordelokalesituatie.Retentiemaatregelen
kunnenechtervoordebenedenstrooinsesituatieswelrelevantzijn.Voordeextremehoogwaters-wanneerdedijkenoverlopen-biedt
dezevormvanretentiegeenoplossing,ook
nietbenedenstrooms,omdatdanhetonderge-

Inzijn algemeenheidgeldtookhierbij,dat
naarmatedeneerslagmeerextreemis,deeffectiviteitminderwordt.Meerrekenwerkzou
hiervoorechterwenselijk zijn.Iniedergevalis
bijhettoepassenvandezemaatregelmaatwerk
noodzakelijk,wantdewerkingis afhankelijk
vanveelfactoren,zoalshellingsgraad,bodemsoort,grondwaterstand,bodemgebruik(land-

bouw,grasland,bos,kalegrond),plaats binnen
hetstroomgebied(looptijdverschillen), neerslagspreidingintijd,frequentie vanstottbuien
engroottevanoppervlakdathiervoorgebruikt
wordt.
Mochtvoordezeretentievotmgekozen
worden,daniseencombinatiemetandere
bestemmingen-eninhetbijzonderdenatuur
-wenselijk Decombinatiemetlandbouwis
problematisch indieninundatiemeerdere
kerenperjaaroptteedt,tenzijsprakeisvan
zeerextensievelandbouwofalsdeinnundaties
zichuitsluitend indewintervoordoen.Ook
eencombinatiemetmaatregelentegenerosie
(inhellendegebieden)envoorkómenvan
afspoelingvanmeststoffen kan aantrekkelijk
zijn.
InPolenwerdkleineretentieeninhet bijzonderdieophetoppervlakenindegrond
nooitbeschouwdalseenhoofdrichting in
hoogwaterbescherming, maarwordtzetoegepasthoofdzakelijk omdewatervoorraad tevergrotenenopdezemanierconsequentiesvan
droogtestegentegaan(watervoorzieningvan
landbouw,drinkwater),alsookvoorverbeteringvanwaterkwaliteitenmicroklimaat.Deze
retentievormenzijnzeerwaardevolenzouden
gestimuleerdmoetenworden.Datgeldtzowel
voorkleinealsgroterivieren, onafhankelijk
vangeologischeopbouwenbodemsoott.De
combinatievanretentiemetdroogtebestrijdingisinNederlandnogweinigverkend,
maarzouookhier(metnameopdehogere
gronden)enigsoelaaskunnenbieden.Eenprobleemhierbijvormthetfeit,datretentiegebiedennietlangonderwatermogenstaanomdat
zeandeisnietmeerbruikbaarzijnvoorhet

VeengebiedineennatuurparkinhetstroomgebiedvandeWartainPolen.
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opvangenvaneenvolgendepiekenalduseen
groterefaalkansgenereren.Alleenalsberging
vanhetopgevangenwaterindegrondmogelijkis,blijft deretentiefunctie behouden.Berging(viainfiltratie indegrond)isdanook
alleenmogelijk ophogere,goeddoorlatende
gronden.Aandeanderekantkunnenretentiegebiedenzogrootgemaaktworden,dathet
nietsnelaflaten vanwaterweinigextrarisico
oplevert.
Technischeniet-stuurbareretentie
Hettoepassenvantechnische niet-stuurbareretentiediespontaanoptreedtzonder
menselijkeacties(automatisch werkende
reservoirs)kanpositiefwerken,maar hoofdzakelijkinkleinestroomgebieden.Bijstroomgebiedengroterdan20à50km2zoueen effectieveverminderingvanpiekafvoeren deaanleg
vaneengrotehoeveelheidreservoirsbetekenen.Kleinereservoirszijn hetmeest efficiënt
mgevalvaneengroteafvoer maarinkorte tijd,
dusmeteenkleinvolumevandepiek.Deze
situatieskomenvooropkleinebergbekenen
mdenabijheid vangeürbaniseerdegebieden,
metnametijdens (zomerse)stortbuien.Zulke
reservoirskunnen hetbesteautomatischwerken.Hetisnamelijkergmoeilijkomeenhandmatigeregelingvanafvoeren terealiseren.Dat
heefttemakenzowelmethogekostenalsook
methetfeit,datoverstromingen inbergbeken
z
osneloptreden,datermeestalgeentijd isom
actieteondernemen.
Eenoptimaleeffectiviteit vanzulkereservoirstegenhoogwaterkan verwezenlijkt
wordendooreenzodanigontwerpvande
doorlaatcapaciteit,datbijkleinereafvoeren het
w
aternietgeborgenwordt.Pasnahetoverschrijden vaneenontwerpafvoer moethet
reservoirzichbeginnentevullen,zodateen
maximaalretentievolumedanaangesproken
kanworden.Datiseenalgemeenbekendontwerpprincipevanzogehetendrogereservoirs.
Dehoogwaterbeschermingdoorkleine
reservoirskangecombineerd wordenmet
anderefuncties,zoalswatervoorzieningofverbeteringvanvaterkwaliteit.Welmoetdaneen
hoogwaterreservegedefinieerd worden,die
altijd leegblijft (behalveinextremesituaties).
' s "evoorzieningenstuurbaarzijn,kunnen
dezeophetmoment,dateenpiekzichvormt,
geleegdworden.
Stuurbaretechnischeretentie
Voorbeschermingtegenexttemeoverstromingenvanuitgroterivierenisgestuurde
rc
*entievaakeenzeerefficiënte oplossing.De
miingendewijzevanaansturenzijn daarbij
echtercruciaal.Bijgebrekaangoedetiming
°mtmenterugtotdesituatievanniet-stuurare
retentie,metdebovengenoemdeonvolko-

menheden.Eengoedetimingisechterniet
eenvoudig:men moetdebeschikbareretentie
zogebruiken,datdeafvoer vandezijrivier verminderdwordtophetmoment,datdepiekop
dehoofdrivier passeert.Bijgoedeinformatieuitwisselingengoedehydrologischeen
hydraulischevoorspellingisdatterealiseren.
Hetkanwelgebeuren,datookdezemethode
faalt,namelijkineensituatiedatnahetoptredenvandepiekdeneerslagdoorzet,waardoor
kortnadepiekeennoggroterepiekoptreedtof
depiek'uitgerekt'wordt,vóórdatdereservoirs
leeggemaaktkondenworden.Indatgevalis
hetzaakomopbasisvanbetrouwbarevoorspellingendeopiedermoment beschikbare
bergingsruimteoverdeverwachtepiekperiode
teverdelen.Ditvraagr-naastgoedevoorspellingen-eenperfecte logistiek.
Modelberekeningenzijn uitgevoerdvoor
hetsti
biedvandeOderinPolenvoorde
werkingv-atwaalfkleinestuwmerenmeteen
gebruiksvolumepermeertotvijfmiljoen
kubiekemeter,vijfgemiddelde(vijftottien
miljoen kubiekemeter)endriegrote(meer
dantienmiljoen kubiekemeterpermeer).Op
dezemanieriseengebruiksvolumevanhoogwaterreservevan140miljoen kubiekemeter
gesimuleerd,oftewel eenkwartvandegemiddeldejaarafvoer. Eenafvoerpiek meteenfrequentievanvóórkomenvaneensinde50jaar
ishierdoorverminderdtoteensindetweejaar.
Inzijn algemeenheid kangezegdworden,
datbijeengebruiksvolumevanreservoirsvan
tienprocentvandegemiddeldejaarafvoer de
effectiviteit vandebeschermingtegenhoogwatergeringis;bijdievan50procentzeer
groot.Deoptimalisatievanhetgebruiksvolumezouuitgevoerdmoetenwordenmetalscriteriumhetmaximaliserenvanwinst.Indien
mogelijkzoudendereservoirsverspreidmoetenwordenoverhethelestroomgebied,zowel
opdehoofdrivier alsopdezijrivieren.Vanzelfsprekendis,datdeeffectiviteit vandezemaatregeltoeneemt,naarmatehetgebruiksvolume
(bestemdvoorbergingvanhoogwater)groter
is.Hetgaathierechterom schijfrendement:
elkeextrauitbreidingvandereservoircapaciteitleverteenafnemende bijdrageindeverminderingvandekostenvanwateroverlast.
Rol van moerassen
MoerassenvervulleninPoleneengroterol
bijbeschermingtegenoverstromingen.Om
hun werkingtebegrijpen moeteenonderscheidgemaaktwordentussenderetentiecapaciteitvandebodemvanhetmoeras(inde
poriën)enderetentiecapaciteit vanhetmoeras
zelf(ophetoppervlakvanhetmoeras).
Ontwaterdemoerassenhebbeneengrotere
retentiecapaciteitvandebodemdandeniet
ontwaterde.Regenwaterkangeborgenworden

indebodemporiëntussenhetgrondoppervlak
endegrondwaterspiegel.Hoehogerdegrondwaterstand,destekleinerdebodemretentiecapaciteit.Innatuutlijke moerassenligtde
grondwaterspiegelophetgrondoppervlaken
bedraagtderetentiecapaciteirvandebodem
praktisch nul.Datbetekentechternietdathet
ontwaterenvanmoerassendepiekafvoer vermindert.Natuurlijkemoerassenzijnbegroeid
metstruikenenlagereplantenenhebben
daardooreenzeergrotehydraulische ruwheid.
Meestalzijndatookvlakkegebieden.Daarom
stroomtwaterzeerlangzaamweg.Demoerasachtigeriviervalleienwerkenalsretentieteservoirs.Hetwatervandeoverstromingstroomt
zeerlangzaam naarderivierwateen afvlakkingvandeafvoergolfbenedenstroomsveroorzaakt.Ditverschijnsel isheelgoedzichtbaarin
demeerdantienkilometerbredevalleivande
PoolserivierBiebrza(stroomgebiedvande
Weichsel).Waterblijft hiersomsenkelemaandenophetoppervlakstaan.Hetwater stroomt
vrij,maaierglangzaam.Hetaanleggenvan
afvoersloten versneltdeafvoer vanhetmoeras,
waardoorderetentiecapaciteitvanhetmoeras
zelfafneemt, watnietgecompenseerd wordt
dooreentoenamevandebodemretentiecapaciteit,omdatdezelaatsteveelkleineris.
Samengevatkangezegdworden,datverminderenvandepiekafvoer doormoerassen
wordtveroorzaaktdoorhetbergenvanwater
ophetoppervlakvanhetmoerasennietinde
grond.Alleenhetonderlopenvanuitgebreide,
vlakkemoerassenmetgroteruwheid vermindertdeafvoerpieken benedenstrooms.
Conclusies
• Kleineretentieiszeerwenselijkvoorverschillendedoelen,metnamevoorvergrotingvanwaterbeschikbaarheid,verdrogingbestrijding endenatuur;
• Hettoepassenvankleineretentieals
beschermingtegenhoogwater 'smeerproblematischenbijeenverkeerdontwerp
kanhetzelfscontraproductiefwerken.
Indiengoedtoegepast,kanheteenpositievebijdrageaanhoogwaterbesttijdingleveren.Metnamehetsttemmen vande
detailontwatering iszeereffectief Maatwerkengoedeberekeningen voorafzijn
noodzakelijk;
• Bijgoedevoorspellingenengoedbeheer
kantechnischestuurbareretentie(reservoir)zeereffectiefzijn bij bescherming
tegenhoogwater. *
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Aquacultures
Aquacultures staat voordeteeltvan(zilte)
organismen,bijvoorbeeld mosselenenzeekraal.Dezelaatste iseenplant dievan naturegroeitopbuiten- enbinnendijkse zoute
gronden.Zeekraal wordtinZeelandop
natuurlijke vindplaatsen gesnedenenis
eenexclusievegroente.Zeekraal iseenpionier dieincidenteel zout water nodig heeft.
EenenkelinginZeeland isalsuccesvol
bezigmethettelen ervan.Erzijn noganderevormenvanzilteaquacultures,zoals
teeltvanzeeaster,zagers,overigeschelpdieren(kokkels enoesters)envis(tarbot, tong,
paling)4'.Deze teelten worden indeze studieniet onderzocht.

Natuurontwikkeling
enaquaculturesrondde
Westerschelde
JANNA SCHOONAKKER, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE
JOUKE HERINGA, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE
EVELIEN HAMELINK, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE

De belandenzijngroot inhetSchelde-estuarium.Inhetbeleidvoordelangetermijnstaat dattoegankelijkheid van dehavenvanAntwerpen, deveiligheidvan hetachterlandénde natuurlijkheid
van hetestuariumgegarandeerd moetworden.Inopdrachtvanhetprojectbureau Proses, verantwoordelijkvoordeontwikkelmgsschets2010,iseenstudieverrichtnaar demogelijkheden vanzoute
natuurontwikkeling incombinatie metteeltvanmosselenenzeekraal.VoortweepoldersaandeWesterschelde(Braakman- enHellegatpolder)werktenstudenten aandeopleiding Aquatische Ecotechnologievan deHogeschoolZeeland uithoeeendoorlaatnaar hetestuariumgerealiseerdkanworden.
Vervolgensschetstenzewaarenhoenatuurontwikkeling enzilteteeltenvormgegeven kanwordenen
hoehetbinnenkomende water daarbij wordtverdeeldindepolder. Uitdestudie blijkt datteeltvan
mosselen enzeekraal haalbaar lijkt engoedgecombineerd kanwordenmetmeerestuariene dynamiek
in/langs deWesterschelde.Opkortetermijn biedteengecontroleerde inlaat bijdeHellegatpolderde
beste kansen.
DeWesterschelde vormt voordehavenvan
Antwerpen detoegang naar zee.Devaargeul
heeft naar demeningvanVlaanderen niet voldoende diepgangomAntwerpen bereikbaar te
houden voordesteedsgroterwordende containerschepen.Daarom wordt aangedrongen op
eenextra verruimingvandegeul.DeVlaamse
enNederlandse overheid hebben eenlangetet-

Ajb.1:

mijnvisie1' voor 2020vastgesteld.Inhetkader
vandemiddellange termijn uitwerking iseen
zogeheten Ontwikkelingsschets (voor2010)
opgesteld.Hierbij worden driepijlers in
beschouwinggenomen:toegankelijkheid (lees
verruimingvaargeul),veiligheid (overstromingsrisico)ennatuurlijkheid (lees herstel
estuarienedynamiek, bijvoorbeeld doorhet

T-Wn8 poldersaandeWesterschelde
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Inbeidevarianten issprakevanhetgecontroleerd inlaten vanwater uitdeWesterschelde.Omdittesimuleren isgebruik gemaakt
van hetmodelGetijduiker5', dateerder ingezet
isvootstudiesrond het Hatingvliet/Hollands
Diep.Ditmodelbetekent opbasisvaneenduiker(dimensie iszelfin testellen)enhet hoogteverschiltussen dewaterstand binnen- en
buitendijks, hetdebiet inofuit depolders(zie
afbeelding 2).Ingevalvancalamiteiten ishet
mogelijkdeduiker(s)aftesluiten.Daarnaast is
gebruik gemaaktvanhetdigitale hoogtebestandNederland, kaartblad Zeeland,enGISom
het oppervlakte datindepolder onder water
komt alsgevolgvandegetijwerkingopde
Westetschelde,tebepalen.
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Deopdrachtwasdemogelijkheden te
onderzoekenvaneencombinatievanherstel
vandeestuarienedynamiek enteeltvanmosselenenzeekraal.EenlocatiestudievanhetRijksinstituut voorVisserij Onderzoek3' weesuit
datbijtwee polders(Braakman-enHellegatpolder)hetzoutgehalteende waterkwaliteit
gunstig warenvoorzouteaquacultures.Voor
elkepolder zijn tweevarianten uitgewerkt.In
dit artikelwordt vooriederepolderéén ervan
toegelicht.

Gecontroleerd inlaten

Borttla

Braakman

(gecontroleerd) teruggegeven vanpoldersaan
het estuarium. Metnamedepijler natuurlijkheid staat onder druk.Alhoewel studies 2 'hebben uitgewezen dathetestuarium ineente
nauwjasjezit,isrivierverruiming (ontpolderen)eenbijna onbespreekbaar onderwerp in
Zeeland.Daarnaast bestaat inZeeland steeds
meer aandacht voordemogelijkheden van
zoute aquacultuur (teeltvanzilte organismen)
onder andere alsgevolgvanopgelegde beperkingenbij detraditionele schelpdiervisserij.
Eencombinatie vannatuurontwikkeling met
zilte aquacultuur inenrond deWesterschelde
biedt wellicht mogelijkheden.
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Doorsnede.gettjdutkerenoptredendewaterstandenbinnenenbuitendijks.

De opbrengstaannatuur (estuariene
dynamiek) is gebaseerdopdeberekendewaterstandenen is verderingevuldviadenatuurdoeltypesystematiek(streefbeelden metdoel-
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Ontwerp Braakmanpolder
De Braakmanpolder isnogeenvrijjonge
polder.Nadeinpolderingin 1952 zijndeHeigrondeningebruikgenomenalslandbouwgrondendezandgrondenzijn aangeplant met
bos. Vooralhetwestelijkegedeelte(zoeteduinvalleienbos) kreegeenhogenatuurwaarde.De
Westgeulislateraangewezenalsnatuurgebied.Opdemiddenplaat ligteencamping;
ookinderestvanhetgebiedvindtrecreatie
plaats.

PeilinPolder

OntwerpschetsBraakmanpolder

soorten).Het(technisch)ontwerpvande
watetbewegingbij deaquaculturesisafgeleid
vandeeisendiedeteeltvanmosselenenzeekraalstellen.

Ajb.4:

Eenontwerpschets vanhetgecontroleerd
inlaten is tezieninafbeelding 3. Uitgangspunt
bijhetontwerpwasherbereikenvaneenpeilfluctuatie van80 cm. Omdittebereikenwordt
deBraakmankreekviaduikersbijdeBraakmanhaven inverbindinggesteldmetdeWesterschrlde.HetgetijindeWesterscheldewordt
doorhettransportdoordeduikersafgevlakt en
vertraagd.Deberekendewaterstandenen
dimensiesvandeduikerzijnweergegevenin
tabel 1.Eensmallestrookaanbeidekantenvan
deBraakmankreek zal onderinvloedvangetijdekomentestaan.Eengedeeltevandit intergetijdengebiedkanwordengebruiktvoorde
teeltvanzeektaal.Zeekraalsteltweinigeisen
aanzijnmilieu;eengoedebereikbaarheidis
echterwelbelangrijk.Daarom isgekozenvoor
7,5 haaandelinkeroevervandekreek,üe
Braakmankreekzelfwordtbrak/zout enhet
waterwordtregelmatigververst,waardoorde
kreekgeschiktwordtvoordeteeltvanmosselen.Hangculturenzijn hiervoorhetmeest
geschikt.Dezehebbengeenlastvansedimentatievanslibenzijn makkelijk teoogsten.Het
oppervlakaanmosselen,vanminimaal -5 m
t.o.v. NAP, is ongeveer 35 hagroot.Inverband
methetbeschikbarevoedselaanbodvoorde
mosselen4'is erechtervoorgekozenomslechts

OntwerpschetsHellegatpolder

doorlaat

Land:2X0mNAP
Lend:1.75mNAP
Land:1.50mNAP
water:diapta0.25m
watar.diapta0.50m
water diepte 1.00m
watar diepte1.50m
water diepte2.00m
watar diepte250m
watar diapta3.00m
Moeaalen:diapta3.50m
zaekreo!
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15hahiervantegebruikenvoormosselteelt.
Delocatiesvanaquacultureszijn aangegeven
inafbeelding 3.
Dekarakteristiekeestuarienedynamiek
metbijbehorende zoutminnendesoortenen
dynamischeprocessenalserosieensedimentatiezalmeteenpeilfluctuatie van80cmslechts
gedeeltelijk wordenbereikt.Indeintergerijdengebiedenzullenwelzoutminnendesoortengaanvoorkomen,waardoornatuur ontstaatdiegekarakteriseerdkanwordenalshet
natuurdoeltype'nagenoegnatuurlijkzout
getijdenlandschap'.Dedynamischeprocessen
zullenechtergrotendeelsontbreken.Vanhet
overigegebiedkomendelageredelen(voormaligbos)onderinvloedvanhetzoutewaterte
staan.Hierzullenzichschorvegetatiesontwikkelen.Opdehogergelegendelenisminder
invloedvanzoutwater.
Ontwerp Hellegatpolder
Dezepoldervannoggeen 100jaaroudligt
inhetoostenvanZeeuwsVlaanderen.DeHeigrondenwaaruitdepolderbestaat,zijnvoornamelijk ingebruikalslandbouwgrond.Daarnaastligtinhetnoordenvandepoldereen
camping.Buitendijks vindenweeengebied
vanschorrenenslikken.Ombinnendijks tot
ziltenatuurontwikkelingrekomenishet
noodzakelijk Westerscheldewater indepolder
telaten.Ditkanzowelgecontroleerd alsongecontroleerd.Inhetontwerpdathierwordt
besproken,wordtdieperingegaanopdegecontroleerdeinlaat.Eenontwerpschets isweergegeveninafbeelding4.Omeen peilfluctuatie
indepoldertebereikenvan2.00m.wordtinde
noordoostelijke hoekvandepoldereenduiker

Zeekraalopbuitendijksschor.

gesitueerd.Dedimensiesvandeduiker zijn
terugtevindenindetabelenzijngebaseerdop
deextremen,doodtijenspringtij.Directachter
deduikerwordteenzandvangaangelegdom
dichtslibbingvandeuittegravenkreekte
voorkomen.Deuittegravenkreekisterugte
vindenophistorischeenhoogtekaarren.De
kreekwordtdiepgenoeggemaaktomhetkwekenvanmosselenmogelijk temaken.De
bodemvandekreekkomtopNAP-2,00mte
liggen.Dekweekvanmosselenzalplaatsvindenmetbehulpvanrekkendiebevestigd
wordenaandrijvers.Dehoogtevanderekken

KengetallenontwerpenenopbrengstenaquacultureslangsitWesterschelde.
eigenschap
algemeen
oppervlak
hoogteligging
inlaat
aantalduikers
hoogteéénduiker
breedteéénduiker
onderkantduiker
maximaaldebiet
kreek
peilverschil
minimalewaterstand
maximalewaterstand
aquacultutes
oppervlakzeekraal
opbrengstzeekraal*
oppervlakmosselen
opbrengstmosselen*
*bijbenadering, ditismede
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eenheid

Braakmanpolder

ha
mt.o.vNAP

•0,5t o t +2,0

m
m
mt.o.v.NAP
m3/sec

600

Hellegatpolder

140
+0,6t o t +1,8

3

1

2

5

2

2

-0,30

-1,00

75

64

komtovereenmetdewaterkolom.Zokomen
demosselennietdroogtestaan.Doormiddel
vandrijvers kunnenderekkenmeebewegen
metgetijbeweging.Dehogergelegendelen
vandepolderzullengeschiktzijn voordeteelt
vanzeekraal.Dezepercelenzullengedurende
eenweekpermaand overstromen.
NadeherinrichtingontstaatindeHellegatpoldereenintergetijdengebied metslikken
enschorrenvanhettype 'nagenoeg-natuurlijk
zoutgetijdenlandschap' en 'begeleid-natuurlijkzoutgetijdenlandschap'. Gedeeltenvande
polderzullen bijiedergetijenanderealleen
tijdensspringvloedoverstromen.Zozijnde
slikkenvoedselrijk enuitstekendelocatiesvoor
velevogelsomtefoerageren.Dehogergelegen
schorrenzullenalleenmetspringtijoverstromen.Opdieplaatsenzullenzichlagezoutminnendevegetatieskunnenontwikkelen.
Hetbeheervaneengetijdenlandschap kanop
eennagenoeg-natuurlijkeeneenbegeleidnatuurlijke manierplaatsvinden.Ermoet
daarbij voorgezorgdwordendatnietteveel
verstoringvandenatuut plaatsvindtendat
hetbinnenstromendewatereengoedekwaliteit heeft.

Waterpeilfluctuatie sleutelfactor
cm
mt.o.v.NAP
mt.o.v.NAP

80

zoo

-0,30

-0,50

+0,50

+1,50

ha
7.5
euro
450. 000 - 2.250.000
ha
15
euro
20; 1.500- 506.250
afhankelijk van< iemarkt

7,o
420.00-2.100.000

5,5
89.100-237.600

Omeenoptimaalnatuurrendement inde
poldettekrijgen isdegetijslagde
sleutelfactor4'.Voorhetcreërenvanestuariene
dynamiekmoetenprocessenalserosieensedimentatieinvoldoendemateeen kans krijgen.
IndeHellegatpolder treedthetgrootste
waterstandsverschil op(zietabel).Dezepolder
heeft daarmeeookdemeesteestuarienedynamiek.BijdeBraakmanishetterealiserengetij
verschilveelgeringer.Feitelijk isalleenjprak«

ÎOJj
vanhetzoutermakenvandekreek.De reden
hiervoor isdatdeBraakmanveelgroter isdan
deHellegatpolder eneendoorlaatmiddelniet
ongelimiteerdgrootkanzijn(maximaal 75
kubiekemeterperseconde).Onduidelijk isnog
welhoedemorfologische ontwikkelingenop
langeretermijn zijn.Praktijkvoorbeelden van
doorlaatmiddeleninanderepolderslaten
tegenstrijdige ontwikkelingen zien:sommige
poldersverlanden,andereschurenverderuit.
Voordeteeltvanmosselenenzeekraalzijn
indezestudieverschillendemogelijkheden
geschetst.De opbrengstenvanzeekraalkunnenaanzienlijkzijn.Bijmosselenliggende
opbrengstenlager.Het isvanbelangomnader
onderzoeknaardezaadvalvanmosselente
doen(kunstmatigaanvoerenofopeennatuurlijkwijze)endevoedselbeschikbaarheid.Teelt
vanzeekraalenmosselenzijn indeontwerpen
gescheidengehoudenvannatuurontwikke"ng.Datlijktdebesteoptieinverbandmet

verstoringdooronderhoud enoogstenbijde
aquacultuurpercelen.
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INFORMATIE

Agenda
28januari,Delft -Ajstudeercoüoquium drinkwateren riolering;
colloquium metvoordrachten vanMartijn Klootwijk (eenkritische beschouwingovereenerosiemeter voorrioolslib)
enMaarten Lut(hydraulischgedragvan
deeltjes ineen drinkwaterdistributienetwerk).
Organisatie:FaculteitderCivieleTechniekenGeowetenschappen vandeTU
Delft.
Informatie: Eefje Ooms(015)27833 47.
3Jebruari,Arnhem-Historischesluizenenstuwen;
symposium waaropgetracht wordt beter
inzicht tekrijgen hoeom tegaanofhoe
omgegaan wordt met historisch waardevollesluizenenstuwen, met's middags
depresentatie vaneenboekoverde
waarderingeninstandhouding ervan.
Organisatie:STOWA,deBouwdienst van
Rijkswaterstaat, TUDelft endeRijksdienst voor Monumentenzorg.
Informatie: mevr.P.Angelone
(030)2321199.

3Jebruari,Arnhem- Waterinstrumentarium:
hordeloopo/estafette?
themadagvaneenaantal kennisinstitutenvoorgebruikers van computerprogramma's voorwaterbeheer, metalséén
vandeonderwerpen deverwerkingvan
gegevensvoorwaterraportages.
Informatie:Heleen Nijveld
(0320)298787.

5Jêbruari,Bennekom-Decreatieveendestructievekrachtvanwater;
bijeenkomst overdekrachtvan water
vanuit theologisch en meteorologisch
perspectief.
Organisatie:KerkenMilieu inGelderland.
Informatie:Truus Appelman-Komen
(truusapp@wxs.nl).
8/ebruari,Driebergen-Ontwerpenendimensionerenvanont-ena/watering;
symposium overhetontwerpen en
dimensioneren vanont-en afwatering
vanuit eenintegrale benadering,conform deWatemood-systematiek.
Organisatie:STOWA.
Informatie: mevr.J.Gerssen
(030)2321199.

ijfebruari,Arnhem-Grondwater,omgaanmet
overlastenonderlast;
congresoverproblemen met grondwater,vooralinstedelijkgebied.Aanbod
komenonder meerde Grondwaterrichtlijn,deplaats vangrondwater inde
komendeintegraleWaterweten aansprakelijkheid.
Organisatie:Studiecentrum voor Bedrijf
enOverheid.Informatie:Maayke
Berndsen(040)2974980.
22/ebruari,Delft- Improvingoperationof
drinkingwatertreatmentthroughmodelling;
promotievanLuukRietveldaandeTU
Delft met alspromotoren Hansvan Dijk
enJohannes Haarhoff.
23Jebruari,Wageningen-Waterenbioénergie;
studiedagoverdenieuwe leerstoel
'Kringlooptechnologie', diebezet wordt
doorhoogleraarCeesBuisman.
Organisatie:StudiekringMilieu,KLV
i.s.m.sectieMilieutechnologie ende
universiteitvan Wageningen.
Informatie:(0317)485191.
24februari, Leiden-Kabelsenleidingen;
studiedagoverdejuridische consequentiesvanactiviteiten indeondergrond, de
aansprakelijkheid voorschadeende
gevolgenvanrecenterechterlijke uitsprakenopdit terrein.
Organisatie:Studiecentrum voor Bedrijf
enOverheid.Informatie:Moniquede
Wit(040) 2974980.
4maart,Velp-Zichtopgrondwater;
seminaroverhetgrondwaterbeheer in
stedelijkgebied.Inhetadvies'Zichtop
grondwater' wordt de bevoegdheidsverdelingduidelijkgemaakt ineenwaterakkoord,datopdebijeenkomst ter sprakekomt.
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(o2<>)3695679.
8maan, Rotterdam-Nieuweregelsvoorlegionellapreventie;
seminar overdenieuwe legionellawetgeving,dievanafdecember vankrachtis.
Watiserveranderd tenopzichtevande
Tijdelijke regeling?Hoeworden toezicht
encontrolegeregeld?
Organisatie:ISSO.
Informatie:AnneliPijpers (010)2065969.
9 maart,Bunnik-Inspecnetechnieken waterkeringen;
bijeenkomst voor waterkeringbeheerdersoverhetprofessionaliseren vande

inspectiesvande waterkeringen.
Organisatie:STOWAen Rijkswaterstaat.
Informatie:JetGerssen (030)2321199.
18maart,Andijk-Atreatmenttechnologyfor
the/uture;
seminarvanPWNoverdeinAndijk
gebruiktezuiveringsmethodevoor
drinkwatermetUVen waterstofperoxide,waarbijzoweldeontwikkeling,
implementatie entoekomstige mogelijkhedenvanditsysteemaanbodkomen.
Organisatie:PWN.
Informatie:TineKoene(023)541 3746.
18maart,Velp-Vanderegenindedrup?
seminaroverde klimaatsverandering.
Hoewordenklimaatsaanpassingen die
innationaalgestuurde beleidsplannen
zijngemaakt,vertaald naarlokale uitvoering?
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(026)3695679.
21 april,Beesd-Implementatie Kaderrichtlijn
Water;
congresoverdeontwikkelingen in
Nederland enEuropa ronddeimplementatievandeKaderrichtlijn Water,de
eersteresultaten dienaar 'Brussel'
gestuurd kunnen worden,destroomgebiedsbenadering endenieuwetakenen
verantwoordelijkheden vandebetrokken partijen.
Organisatie:Studiecentrum voorBedrijf
enOverheid.
Informatie:MaaykeBerndsen
(040)2974980.
Z7, april,Driebergen-Hetwezenvanwater;
conferentie overderolvan stroming,
zowelopmicroschaal vaneen uiteenspattende waterdruppel,alsindegrootschaligevormendieeenvrij meanderenderivier aanneemt. Gekeken wordt
onderanderenaarwatplaatsvindt in het
overgangsgebied tussen laminaireen
turbulente stroming,waar hydraulische
rekenmodellen hetlaten afweten.
Organisatie:StichtingWaterDragervan
Leven.
Informatie:PeterSchukking
(030)6959295.
13 mei,Velp-Drinkwateralsdrank;
seminar overde toekomstverkenning
vandewaterleidingbedrijven metvier
verschillendescenario'salsuitgangspunt. Hoezietdedrinkwatersector er
anno 2020uit?
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(026)3695679.

5~9juni,Dal/sen-Shallowlakesinachanging
world;
conferentie overhetwereldwijde belang
vanondiepemeren.Dezemeren zijn
belangrijkvoordebiodiversiteit, drinkwaterproductie,recrearieetc,maartegelijkertijd kwetsbaar verontreiniging.Op
dezeconferentie staatondermeer het
beheercentraal.
Informatie: www.shallowlakes.nl
6-iojuni,Del/t-Learningalliances/orscaling
upinnovativeapproachesinthewaterandsanitationsector;
tweedaagssymposium overeen nieuwe
vormvankennisoverdracht inde
wereldwijde water-en rioleringssector.
Organisatie:IRCenUnesco-IHE.
Informatie:(015)2192939of
(015)2151701.

19-21september,Rotterdam-No-dy;
23eeditievandezebeursover sleufloze
technieken.Bijzonder aandezeeditieis
datalleactiviteitenopdebeursvloer
plaatsvinden:ineenspeciale,geluids-

Organisatie:CentralDredgingAssociarion.
Informatie:AnnaCsiti (015)2682575.

dichteruimte wordencongressen en
lezingen gehouden.
Organisatie:Ahoy'Rotterdam.
Informatie:(010)293 3250.
11-14oktober,DenBosch-Rioleringenajvalwater;
vijfde editievandevakbeutsvootiedereendiewerkzaamisinderiolerings-of
afvalwatersector. Behalvehetbeursgedeelte,met veelproducten,dienstenen
noviteiten wordt middelscongressende
laatstestandvanzakenbinnendesector
besproken.
Organisatie:HolaPressCommunicatie.
Informatie:ClairedeNatris
(040)2086043.

3-4november,Rotterdam-CEDADredging
Days;
tweedaagsjaarlijks terugkerendcongres
metalsthema'Baggeren:deextremen'.De
aandachtgaatditjaarvooraluitnaarde
vraaghoedesectoromgaatmetextreme
eisenaanbaggerwerkzaamheden,zowel
opfysiekgebiedalsquaregelgeving.

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter

Buitenland
8-11maart,Leipzig-TerraTec;
internationalevakbeursophetgebied
vanmilieutechniek, met ook aandacht
voordrink-en afvalwater(behandeling).
Informatie:ClaudiaAnders
+493416788296.
8-11 maart,Guangzhou(China)-WaterChina/PVPChina;
zesdeeditievandeze internationale
beursoverwaterbehandelingen afvalwater.Tegelijkertijd wordtdevijfde editievaneenbeursoverpompen, kleppen
enleidingen inChina gehouden.
Organisatie:MEREBOMesseMarketing.
Informatie:FrankBode +494060876926.

geef schoonwater

Wereldwijd zijn er al meer
dan 20.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
• Drinkwater
• Proceswater
• Koelwater
• Afvalwater
• Grondwater
• Gecombineerde SS, P
en N verwijdering
Biologisch filter voor
• Nitrificatie
• Denitrificatie

nordic water
NordicWater BeneluxBV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon 1-31(0)251210012
Telefax+31(0)251224017
Internet www.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net

simavisteuntgezonde initiatieven inaziëenafrika
@
www.simavi.org

simavi
112'.'
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HANDEL & INDUSTRIE

Alarmmodemnu ook
analoog
DeserieSevernSMS-melàersen-modemsvan
iefuma AàesysuitWateringenisuitgebreid.
NaastdebestaandeGSM-uitvoeringenzijner
nutweenieuweseries:deSevernPSTNvoor
alarmeringendatacommunicatieviaanaloge
telefoonlijnen endeSeveraGPRSvooralarmeringendatacommunicatieviahetGPRS-net.
DeSeveraSMS-melderskunnen worden
toegepast bij debewakingvanonder andere
onbemande waterbehandelingssystemen,
zoalsgemalenofpompinstallaties,ofde
bewakingvan drinkwaterdistributie-installaties.IngevalvanstoringwordtviaeensignaaldeSeverageactiveerdenwordt eenSMSbericht verstuurd.
DeSeveraPSTNenGPRSbevatteneen
modemmetachtdigitaleingangenvoor
alarmcontacten,achtoproepnummers per
alarmingang,tweerelaisuitgangen voorop
afstand schakelenmetdetelefoon eneen
(eenvoudige)adaptatieaanPLC's.Eeningebouwdenoodvoedingisoptioneel.DeSevera's
zijn kleinvanstuk(23x95x104mm)enaan
eenDIN-railofeenwandtebevestigen. f
Voormeerinformatie:(0174)2963 89.
HANDEL & INDUSTRIE

Minderafvalwater met
Galicos
MethetGas-Liquid-Contact-systcem(Galicos)
kandehoeveelheidafvalwatervaneenbedrijf
verminderdworden.Hetsysteemzorgtvoorde
indikkingvanafvalwaterdoorverdamping.
Galicosmaaktgebruikvandeomgevingswarm'te.Hetsysteem,datongevoeligisvoorvervuiling,
isontwikkelddoorhetbedrijfNajadeuitLeiden.

Eenandervoordeelvanhetsysteem,buiten het lageenergieverbruik, isdeongevoeligheidvoorvervuiling.Vastestoffen blijven
opgelostenslaannietneerophet systeem.
Bovendien ishetsysteem makkelijk tijdens
bedrijf schoon te maken.
VoordeontwikkelingvanGalicos heeft
Najade subsidievanSenterontvangen, f
Voormeerinformatie:
AlbertvanDuijn(071)5899616.
HANDEL & INDUSTRIE

McleodRüssel wordt
Vokes-Air
DeMcleodRüsselgroep,dieverschillende
(lucht]/iIterslevert,isvorigjaarovergenomen
doordeSPXCorporationenheeftdenaameind
2004gewijzigdinVokes-Air.
Vokes-Air,gevestigd in Westknollendam,levertbe-enontluchtingsfilters voor
reinwaterreservoirs,luchtfilters vooraanzuigsecties vandeproductievanwateren
smeerolie-enbrandstoffilters diespeciaal
zijn ontwikkeld voorgebruikdoor drinkwaterbedrijven enbij rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Doordeovernameishetassortiment filtersvergroot.Hetbedrijflevertnu filters van
ondermeerVokes,Atex,Climavent,Luwaen
Scandfilter.Voorbestaande klanten veranderter,behalvedenieuwenaam,niets. f
Voormeerinformatie:(075)557zz40.
HANDEL & INDUSTRIE

VOPOvoortaan
hofleverancier
VOPOpompen-enmachine/abriekuitDeRijp
magsindskorthetkoninklijkewapenvoerenen
EnkelwormpompvanAllweil-*Bottrop.

Hetafvalwater wordtindunnevloeistoffdmsovergeperforeerde, hellend opgestelde
platengevoerd.Doordevormenderichting
vandeperforaties ontstaateenzuigwerking
dievooronderdrukindeopeningenzorgt.De
meteenlagedruktoegevoerde luchtstroom
wordtalslanggerekteluchtbellendoorde
vloeistofmeegevoerd.Hetgrote contactoppervlaktussendeveleluchtbellenendeturbulentevloeistofstroomzorgtvooreenoptimale
massa-overdracht.Demetwaterdampverzadigdedampkangewoonworden afgevoerd.
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aanhaarnaamtoevoegen'bij Koninklijke
beschikking hofleverancier'.
VOPOwerdin 1904opgerichtdoorMarcellusvanVoorden,machinist opeengemaal
aanhetOostdijkje inDeRijp.Inzijn vrije
tijd onderhield hijhetgemaalenexperimenteerdemet pompen.Dat leiddetotVan
VOordensPOmpen.Vanoudsher richt het
bedrijfzichoppompen voorhet bemalen
vanoppervlaktewater.Middenjaren tachtig
vandevorigeeeuwkwam het waterbeheer
volledigonderhetbeheervandeoverheid.
Nu bedientVOPOwater-en hoogheemraadschappen,landinrichtingsdiensten, gemeentenen ingenieursbureau's.
Hetnu 100jaar bestaandebedrijf levert
nietalleenpompen,maarookcomplete
'turnkey'-watermanagementprojecten.
VOPOmonteert eninstalleert depompen en
kanvoordenazorgzorgen.Bovendienautomatiseert hetbedrijfgemalen,stuwen,
schuivenensluizen. <f
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Allweilergaat pompen
distribueren
Vanaf1januari verzorgtAllweilerBottropin
UtrechtzelfdedistributievanhaarenkelwormpompeninNederland.
Allweilerproduceert centrifugaal-,
worm-enslangenpompen vooronder andere
deproces-en voedingsmiddelenindustrie,
machinebouw,petrochemie, papierindustrie,
offshore endescheepvaart.Deenkelwormpompenzijngeschiktvooralgemenetoepassingenenvoorvloeistoffen met extreem
hogeviscositeiten.Uitvoeringen met 1/2en
2/3-gangenzijn leverbaar,met verschillende
druktrappen oplopend tot 150bar. f
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