ACTUALITEIT

Verbeterde
waterpiramide wordt
exportproduct
DewaterpiramidevandeNederlandseondernemerir.Mamjn Nitzschegaat binnenkortals
exportproduct naardiversederdewereldlanden.
Hetconceptvoorgoedkopewinningvandrinkwaterblijkt aanteslaan. Verbeterd«engrotere
modellenmoetendeeffectiviteit vandezevorm
v
anwaterproduaievergroten.
Denieuwe waterpiramides van Nitzsche'sbedrijfAqua-AeroWaterSystemswordendriemaalgroter en beduidend sterker.
Opplaatsen waar krachtenconcentraties in
betnetomdepiramideoptreden, ontstaat
'ncombinatie metdehoge tempetaturen
schade",vertelt Nitzsche."Wcgaan nu een
s
°ort veiligheidsgordelsgebruiken, waarmee
w
egrote,brede mazen kunnen maken."Dat
verhelptookeen andet probleem:het gevaat
vandiefstal. "Deplaatselijkejeugd heeft al
eenpaar keergeprobeerd hetgaastepikken
°mereenvoetbaldoclvan temaken",aldus
SherifTo'Sennch,dieinGambia deeerste
w
aterpiramide beheert."Een net met grote
•fiazen kunjedaar niet voor gebruiken."
Voordeontwikkeling vaneen verbeterde
envergroteversievandewaterpiramidegaat
Nitzschegebruik maken vande 190.000dollar
diehij vandeWereldbankontving.DewaterP'tamidewasnamelijk eenvande30incernat'onalewaterprojecten (totaalaantal inzend,
ngen:2.525)dieenkelemaanden geleden in

ongeveer600liter.Het water wordt viaeen
systeem vangootjes indefoliewand naateen
opvangreservoir geleid.Doortoevoegingvan
mineralen eneenontsmettingsmiddel tegen
E.coliishet watet geschikt alsdrinkwater.In
denatte tijd produceert de waterpiramide
minder condenswater, maar dat wordt
gecompenseerd doordat erook regenwater
meewordt opgevangen.
Gambia
InGambia, waar in hetgehucht Mandinari deeerstewaterpiramide staat,valt tijdensdedriemaanden van het regenseizoen
gemiddeld 1.200 liter regen per vierkante
meter.Metzijn buitenoppervlakte van 1.000
vierkante meter isdepiramidedaarom goed
voordeopvangvan 1,2miljoen liter regenwater. Metdedriemaalgrotere waterpiramide(600vierkante meter)die binnenkort voor
deWereldbank wordt opgeleverd,wordt de
productie fors opgevoerd.
Het proefproject inGambia wasbelangrijkom aan tetonen datdetent goedkoop te
realiseren was(totalekosten ongeveer2.500
cuto),detechniek werkteen het project
geheeldoor lokalemensen kan worden
bestierd. Diemensen moetendaar weleen
korteopleiding voor volgen.In Gambia
bleekdeprijs vanjerrycans met waterde
plaatselijke bevolkingafteschrikken.Hoeweldietoch bijzonder laagis:tien liter kost
tweedalasi(zeseurocent).
Nitzsche:"Dat heeft temaken met het
feit dat men inGambia nietgewend isom te

betalen voorwater.Maar inmiddels hebben
debewonerservarendatzeniet meerziek
worden alszeonswaterdrinken,wateen
belangrijk argument omdan tochdietwee
dalasi maar tebetalen.Vreemdgenoegwas
men vanafhet begin wel bereid om vijfkeer
zoveeltebetalen vooreenzakje gekoeld
water."
Dekoelingvindt plaats metenergiedie
opgewekt wordt met zonnepanelen.Voor
ziekenhuizen, maar ookvoorgaragebedrijven(accu's)produceert de waterpiramide
tevensgedistilleerd water.
Uitdeverkoop betaalt Nitzschedelokale
medewerkersen hetonderhoud vande tent.
Zelfverdient Nitzschezijn brood doorde
WaterPyramid -waarvoor hij patent heeft
verkregen -teverkopen aan non-gouvernementeleinstellingen en instituten alsde
Wereldbank endeVerenigdeNaties,diede
tenten vervolgensoplocaties in tropische
gebieden plaatsen omdebevolkingmakkelijkensnelvandrinkwater tevoorzien.
Voordevernieuwdewaterpiramide, die
volgensNitzsche bestand istegen storm
(windkracht9),bestaat belangstelling in
India,Senegal,Ghana,SriLanka,deFilippijnen en Indonesië."Demarkt isenorm", zegt
Nitzsche."Devraagnaardrinkwater is
onbegrensd." 1
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Deaangepastewarerpiramidej/oto:RiesvanWendeldejoode).

prijzen vielen ineenwedstrijd diedoorde
bank wasuitgeschreven voordemeest innovatievewater-en energietoepassingen.
Condens
Hetprincipe vandepiramide isgebakerd ophetgebruik van zonnewarmte die
r
akofzout waterdoet verdampen. Ineen
S^tetent meteen binnenoppervlaktevan
^ vierkante meter wordt een Laagjewater
,ezct
datna het boren vaneengatop25
etcr
diepteuit degrond wordt opgepompt.
et
i n l i c h t dat door het doorzichtige
nststoftentdoek valt.doet het water ver'fipen. Detemperatuur indepiramide
°°ptopnaar60tot 8o°C.Dewaterdamp
censeert vervolgens tegende kunststofer
kapping,diekoeler isdoor het contact
**debuitenlucht.Opdezemanier produl
« piramidepervicrkantemeter ongev
^ j"'e litercondenswater perdag.hetgeen
^fnt opeen totaledagopbrengst van
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