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VISVRIENDELIJKE POMPTURBINE 
MET BETONNEN SLAKKENHUIS
De BVOP VVT is een door Stork ontwikkelde pompturbine met betonnen slakkenhuis.  
De pomp kan zowel efficiënt pompen als turbineren en is bovendien visvriendelijk 
uitgevoerd. Hierdoor kan er op een efficiënte en visvriendelijke manier energie worden 
opgewekt tijdens het inlaten van water. Deze pompturbine is uitermate geschikt om 
bestaande gemalen om te bouwen, hetzij met behoud van het oude slakkenhuis of door  
de integratie van een nieuw betonnen slakkenhuis.



BVOP VVT: DUURZAAM VOOR MILIEU EN WATERLEVEN 

De BVOP VVT pompturbine is duurzaam op meerdere vlakken: 

• Bij de BVOP VVT pompturbine wordt bij het inlaten van water naar de polder het bestaande natte pad via de 
pomp gebruikt. Hierbij functioneert de gemaalpomp als turbine en wordt continu stroom opgewekt, die aan 
het net kan worden teruggeleverd. 

• De pomp heeft een milieuvriendelijke lagering en pompas afdichting.  Daar waar contact met het 
verpompte medium kan optreden, is de pomp watergesmeerd en wordt geen gebruik gemaakt van vetten.  
Dit voorkomt vervuiling van het oppervlaktewater.  

• De pomp is gecertificeerd visvriendelijk volgens de NEN 8775 norm (>97% visvriendelijk), voor zowel de 
pomp- als turbinefunctie.  

• Het ontwerp is robuust en zo uitgevoerd dat slechts minimaal onderhoud nodig is.  

• Er wordt een klantspecifiek ontwerp gemaakt van de waaier en het slakkenhuis op basis van de vereisten 
van het gemaal. Zo ontwerpen we een optimaal presterende pomp, aan de hand van de gewenste capaciteit 
en opvoerhoogte, in combinatie met een optimale bedrijfsvoering. Hierdoor kan de pomp optimaal in haar 
werkgebied draaien en wordt een maximaal rendement geborgd tijdens zowel het pompen als turbineren. 

• Het betonnen slakkenhuis kan op locatie gestort worden of als prefab worden aangeleverd. Met een 
prefab slakkenhuis verkort de bouwtijd, gebeurt het betonstorten onder ideale condities en is de kwaliteit 
eenvoudig te bewaken.

REFERENTIE: GEMAAL KRIMPENERWAARD
 
LEVERINGSOMVANG: Vervangen van de bestaande pomp door een 
visvriendelijke pomp die tevens als turbine kan functioneren

POMP TYPE: Stork BVOP 120 VVT

CAPACITEIT: 200 m³/min

OPVOERHOOGTE: 2,42 m

TURBINE: 47 kW continue opgewekt bij 3,4 m verval

WERKZAAMHEDEN:
 – Ombouw naar BVOP visvriendelijke pomp
 – Nieuw hydraulisch ontwerp waaier en spiraal
 – Pomp fabricage en assemblage
 – Fabricage prefab betonnen slakkenhuis
 – Nieuw ontwerp betonblok (hydraulische configuratie natte pad  

en modificatie buitenzijde voor hijsen door bestaand dakluik)
 – Permanent Magneet motor 280 kW met frequentie-omvormer
 – FAT test van motor onder vollast
 – Installatie op site, IBS, SAT.

UITVOERING:
 – Ontwerp, fabricage en installatie 2019 - 2020
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