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Persbericht 
AppliTek wint groot afvalwatercontrole-project 
in Saoedi-Arabië  
Nieuw analyseproject voor Saoedi-Arabië wordt begroot op om en bij de 1 mio Euro 

 

Nazareth, België, 17 december 2007 ―	AppliTek zal 10 gesofistikeerde meetstations leveren aan Marafiq 
(een bedrijf vergelijkbaar met Aquafin in België, maar ook actief in drinkwater en energieproductie), dat 
vóór 2003 in handen was van de Saoedische overheid maar nu in privéhanden is. Het wordt nog altijd 
geleid door de huidige voorzitter van het chemische Saoedische concern SABIC, nl. ZKH Prins Saud Bin 
Abdullah Bin Thunnayan Al-Saud. Marafiq’s hoofdaandeelhouders zijn de Koninklijke Commissie voor 
Jubail & Yanbu, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), 
en een Publiek Investeringsfonds (PIF). 

AppliTek zal complete analysestations leveren die het afvalwater dat gegenereerd wordt door de 
petrochemische bedrijven in de industriële steden van Yanbu en Jubail, continu zal meten op haar 
vervuilingsgraad vooraleer deze afvalwaters in de rioleringen gepompt worden naar de diverse 
waterzuiveringsstations toe. Yanbu in het Westen van Saoedi Arabië (aan de Rode Zee) en Jubail in het 
Oosten van Saoedi-Arabië (nabij Bahrain) werden door de Saoedische overheid speciaal ontworpen en 
gebouwd om er hoofdzakelijk olie-gerelateerde industrieën te huisvesten. Jubail is met ongeveer 150 
fabrieken de grootste van de 2 steden, alhoewel ook Yanbu belangrijk te noemen is als haven met 
ongeveer 60 fabrieken. 

AppliTek zal over een periode van ongeveer 6 maanden 10 meetstations ontwerpen, bouwen en 
installeren bij de diverse lozingspunten. De systemen van AppliTek zullen continu werken in de woestijn, 
en blootgesteld worden aan temperaturen van meer dan 65°C. De systemen zullen op permanente basis 
(24h/24h, 7d/7d) de meetresultaten doorsturen naar de Saoedische overheid zodanig dat deze ten allen 
tijde de vervuilingsgraad van het afvalwater kan opvolgen. Het uiteindelijke gezuiverde afvalwater wordt 
hergebruikt door de industrie zelf of voor irrigatiedoeleinden. 

Volgens David Laurier, gedelegeerd bestuurder van AppliTek, is voor dit project meer dan 2 jaar 
onderhandeld, en is het van grote referentiewaarde voor AppliTek in het Midden-Oosten. AppliTek is 
momenteel tevens in eindbespreking met een klant in Kuweit voor een project met een geschatte 
contractwaarde van meer dan 3,500,000 USD. 

Over AppliTek 

AppliTek telt momenteel een 35 tal medewerkers, en zag de laatste maanden haar orderportefeuille fors 
stijgen, een jaar waarin het bedrijf ook al substantieel groeide. AppliTek is momenteel actief in een 120 
landen, dit alles gecentraliseerd vanuit haar kantoren te Deinze/Nazareth. 

Voor meer info : contact David Laurier d.laurier@applitek.com. Bezoek ons eveneens op www.applitek.com.  


