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ELSE VAN DER BURGT

Een gedicht langs de spoorlijn.

Woordzuiveringsinstallatie

RWZI, Enschede-west 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

   

oktober 1999







BERGING  BEDRIJFSGEBOUW  CHEMICALIEN-
DOSEERINSTALLATIE  DRIJFLAAG AFVOER-
PUT  DENITRIFICATIETANK  DRIJFLAAGLOS-
PUT  DEBIETMETINGEFFLUENT  DEBIETMETING 
INFLUENT  FACULTATIEVETANK  FILTRAATPUT  
GASFAKKELINSTALLATIE  GASHOUDER  GAS-
ZUIVERINGSSILO  INFLUENTVIJZELGEMAAL  
KOMPOSTFILTER  LUCHTCOMPRESSOR-TRA-
FOGEBOUW  LAVAFILTER  MECHANISCHE SLI-
BINDIKKING  NABELUCHTING  NABEZINKTANK  
NITRIFICATIETANK  POMPENRUIMTE  RECIR-
CULATIEGEMAAL  ROOSTERHARKGEBOUW  
RETOURSLIBGEMAAL  SLIBBUFFERBAK  SE-
LECTO  SLIBGISTINGSTANK  SLIBHOMOGENISA-
TIETANK  SLIBKOEKSILO  SLIBLAGUNE  SLIB-
NA-INDIKKER  SLIBONTWATERINGSGEBOUW  
SLIBPERSGEMAAL  SLIBVERWARMINGSGE-
BOUW  SLIBVOORINDIKKER  VOORBEZINKTANK  
TUSSENGEMAAL  TUSSENGEMAAL  VERDE-
ELWERK  WATERHOOGTEREGELAAR  WATER-
KRACHTKOPPELING  ZANDVANGINSTALLATIE

ROOSTERHARKGEBOUW
GEBOUW

HARK

ROOS
STER
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De namen van de installaties van deze rioolwaterzuivering zijn vaktermen op-
gebouwd uit combinaties van alledaagse begrippen. Ze benoemen de functie 
van iedere afzonderlijke installatie (bijvoorbeeld Roosterharkgebouw, Slibkoek-
silo). Deze namen zijn in Woordzuiveringsinstallatie wederom ontleed in een 
groep losse, schijnbaar willekeurige woorden. 

De verzameling woorden is te zien vanuit de trein die over een traject van 400 
meter langs het bedrijf loopt. De woorden en woordcombinaties roepen nieuwe 
beelden op. 

Woordzuiveringsinstallatie

RWZI, Enschede-west 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

   

oktober 1999
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ELSE VAN DER BURGT

Een ingreep van maximaal één 
vierkante meter in het plaveisel 
van Delden.

Putdeksel

Stratenplan, Delden
beeldenroute

   

1997
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De beeldenroute Stratenplan wordt jaarlijks uitgebreid met ingrepen van 
beeldend kunstenaars op één vierkante meter in het plaveisel van Delden. 
De kunstenaars zijn vrij in hun keuze van locatie en wijze van uitvoering.

Deze putdeksel is de vervanger van het standaardtype en ligt in de Lange-
straat. Het is gebaseerd op een fragment van een tekening van het rioolstelsel.

Putdeksel

Stratenplan, Delden
beeldenroute

   

1997
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ELSE VAN DER BURGT

Het lijnenspel van technische 
kaarten gezien als autonome 
tekeningen.

Z.T.

Cogas, Almelo 
Openbaar Nutsbedrijf

   

1995
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Een buitenmuur voor de entree, de wanden van de toegangssluis en de vloer in 
de centrale hal zijn de dragers van verschillende objecten. Ze leiden de bezoekers 
naar de loketten. Sporen van revisietekeningen zijn in alle delen te vinden. De 
technische tekeningen zijn ontdaan van de oorspronkelijke functie en het lijnen-
spel is een eigen leven gaan leiden.

‚Het is wonderlijk dat via een zo grafische ingreep de gang ineens van zijn enge 
dimensies verlost lijkt. De rubberen boogjes geven de vlakke wanden ruimte en 
massa‘ (Ans van Berkum, tekstfragment brochure).

Z.T.

Cogas, Almelo 
Openbaar Nutsbedrijf

   

1995


