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Van het bestuur
De laatste jaren zijn de namen van veel 
bedrijven binnen de voormalige Wa-
vin-groep diverse keren gewijzigd. Veel 
ouderen onder ons hebben de tijd van 
één Wavin meegemaakt. Daarna kwa-
men de divisies zoals buis en hulpstuk-
ken, folie, kratten, profielen, etc. 

De namen zijn in de loop der tijd nog 
diverse keren veranderd en vooral na de 
vele overnames. Tijdens de laatste en ook 
de voorgaande bijeenkomsten van Wavin-
Old worden in het overzicht dat gepresen-
teerd wordt door een vertegenwoordiger 
van de OWASE-bedrijven, namen ge-
noemd welke voor velen onbekend zijn. 
Wij proberen in de volgende Wavin Old 
Nieuws uitgaves van een aantal bedrijven 
een kort verhaal te maken, natuurlijk met 
behulp van het betreffende bedrijf, waarin 
de historie wordt weergegeven. Wat was 
de naam vroeger en hoe is de naam nu. 

Wat voor producten worden er geprodu-
ceerd in dit bedrijf en hopelijk nog wat 
meer informatie wat interessant kan zijn 
voor de oud-werknemers. Wij hopen op 
medewerking van de betreffende bedrij-
ven en de komende tijd zullen zij bena-
derd worden door leden van het bestuur 
of redactie. 
Wanneer ik dit schrijf, eind februari ’14, 
en ik kijk uit het raam, dan is de “winter” 
volgens de vogels al weer voorbij. De eer-
ste nesten worden al weer gebouwd en de 
natuur lijkt de grenzen verlegd te hebben. 
Olympische winterspelen had men beter 
voorjaarsspelen kunnen noemen, maar je 
weet het maar nooit. Een bekend gezegde: 
“Maart roert zijn staart” kan nog wel eens 
bewaarheid worden en sneeuw- en hagel-
buien in maart en april zijn geen uitzonde-
ringen. Weliswaar geven de in verhouding 
hoge temperaturen die we nu hebben, ons 
een goed gevoel en wij hopen dat met 
de temperatuur ook de economie verder 
stijgt. Berichten van de “kenners” in deze, 
geven ons een hoopvol gevoel maar we 

zijn er nog niet. Ondanks een lichte groei 
in de economie blijft de werkgelegenheid 
een probleem. Wij hebben lang genoeg 
gepraat over “crisis” en hopelijk kunnen 
wij eind dit jaar het woord “crisis” ver-
vangen door de woorden “investeren” en 
“groeien”. Ook het laatste bericht van het 
Wavin pensioenfonds was positief. We 
krijgen er in de maand iets bij. Veel is het 
niet, maar iets is beter dan niets en in ieder 
geval beter dan inleveren. Al met al mo-
gen wij als leden van ons pensioenfonds 
niet klagen. Wij hopen dat met de komst 
van een groen voorjaar ook voor de eco-
nomie het sein op groen staat. Vol vertrou-
wen gaan wij de toekomst tegemoet. Het 
belangrijkste is een goede gezondheid en 
dat wens ik iedereen dan ook toe. En “last 
but not least”: 

Noteer op de kalender of in de agenda: 
Dinsdag 7 oktober Reünie Wavin Old.

Albert Jan Rosink

Terug in de tijd ..........
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Medio februari, waren we op bezoek 
bij Hans en Hens de Kiewit. Ze wonen 
in een prachtige ruime woning aan de 
rand van Hardenberg. Hans, inmiddels 
78 jaar oud, heeft na vele omzwervin-
gen in Nederland en Europa hier zijn 
‘stekkie’ gevonden... 

Beginjaren.
Hans is in 1935 in Almelo geboren. Hij 
noemt zichzelf een “textieltukker”. De 
textiel is ook een bepalende factor geweest 
in de beginjaren van zijn lange werkzame 
leven. Hans zijn moeder kwam zoals het 
heet ‘uit de textiel’. Na de lagere school 
en de HBS in Almelo te hebben doorlopen 
ging Hans naar de Hogere Textielschool 
in Enschede. In die tijd waren er twee van 
dit soort scholen in de bekende textielge-
bieden van Nederland, één in Enschede en 

één in Tilburg. De studie was gericht op 
het leiding geven van het hele proces in de 
textielindustrie, zoals het spinnen, weven 
verven en drukken. 
In 1956 werd Hans opgeroepen voor de 
Militaire Dienst. Hij kwam terecht bij de 
luchtmacht. Hans zelf zegt: “Wat moet je 
nou met die heren, die uit de textiel ko-
men, daar kun je helemaal niets mee”. 
Hij heeft achtereenvolgens in Breda, Den 
Haag en Amsterdam zijn dienstplicht bij 
de luchtmacht vervuld, maar heeft nooit 
met een vliegtuig gevlogen. 

Textielindustrie.
Op 23 jarige leeftijd kreeg Hans zijn eer-
ste baan, als leerjongen, bij de Elias tex-
tielfabrieken in Eindhoven. Dit bedrijf, 
geleid door 3 al wat oudere broers, was 
bekend van allerlei huishoudtextiel. Er 
moest jong bloed in het bedrijf komen 
en Hans heeft vele functies in dit bedrijf 
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Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele 
ontwikkelingen bij het pensioenfonds.

Financiële situatie pensioenfonds 
OWASE
Per 1 maart 2014 is de financiële situatie 
van het pensioenfonds lichtelijk verbeterd 
ten opzichte van eerder dit jaar. De dek-
kingsgraad is gestegen naar 117,7%. 

De financiële positie van het pensioen-
fonds is belangrijk voor de bepaling van 
de indexatie van de pensioenuitkeringen. 

Zo heeft het pensioenfonds de pensioen-
uitkeringen per 1 januari 2014 gedeelte-
lijk kunnen verhogen met 0,44%. U bent 
hierover door het pensioenfonds met een 
brief geïnformeerd.

Het volgende mogelijke indexatiemoment 
is 1 juli 2014. Wilt u de financiële situatie 
van ons pensioenfonds blijven volgen? 
Kijk dan eens op onze website: www.
owase.nl. Hierop wordt maandelijks de 
ontwikkeling van de financiële situatie 
gepubliceerd.

Vertegenwoordiging gepensioneerden 
in het pensioenfonds
De zittingstermijn van Jan Stoffelsma 
als vertegenwoordiger van de gepensi-
oneerden in het pensioenfondsbestuur 
liep af per 1 januari 2014. Het bestuur 
heeft hem voorgedragen voor een nieu-
we termijn en hij heeft zich bereid ver-
klaard om een nieuwe bestuurstermijn 
te aanvaarden, maar voor de duur van 
maximaal twee jaar (dat is een halve 
termijn). Er hebben zich na een oproep 
geen tegenkandidaten gemeld waarna 

gehad, van de productie tot planning en 
kantoorbaan. Hij was in de kost in Eind-
hoven want reizen was in die tijd verhou-
dingsgewijs met heden, erg duur. In deze 
periode ontmoette Hans ook zijn huidige 
vrouw Hens, die onderwijzeres was in de 
Achterhoek. Ze ging Hans achterna en 
kwam ook te werken in Brabant. Het was 
de bloeitijd van de textielindustrie en met 
name in Twente en de Achterhoek was 
veel werk te vinden. Samen gingen ze in 
1962 terug naar Enschede en Hans kwam 
te werken bij 
N.J. Menko textiel, waar 1100 mensen 
werkten. Van 1967-1968 heeft Hans ge-
werkt als productiechef bij Jordaan ter 
Weme in Haaksbergen, ook onderdeel van 
de Koninklijke Nederlandse Textielunie. 

Wavin Europa
Hans zat in allerlei commissies waarin 
meerdere bedrijven zaten. (o.a. Wavin) 
Via dit netwerk kwam hij in contact met 
Wavin in Zwolle. Zijn eerste gesprekken 
waren met de toenmalige personeelschef 
Simmeling en directielid Herman Geer-
tjes. Wavin had per direct een produktie 
directeur nodig in Ierland en in februari 
1969 begon zijn lange Wavin loopbaan 
bij Wavin Pipes Ltd in Balbriggan in het 
mooie Ierland, samen met vrouw en twee 
kinderen. Na 3 jaren in Ierland gewerkt 
te hebben werd Hans overgeplaatst naar 
Nordisk Wavin in Hammel in Denemar-
ken. Bij zijn aankomst In Hammel ver-
baasde hij zich over de grote voorraden 
buizen, zelfs de parkeerplaats was he-
lemaal vol. Die fabriek moet wel lopen 
als een trein, dacht Hans, maar niets was 
minder waar. Heel veel afkeur van buizen 
om niets…. Op de kwaliteitscontrole was 
heel veel aan te merken. Hans heeft hen 
geleerd om met elkaar te gaan samenwer-

ken in plaats van elkaar tegen te werken ! 
Na 3 maanden was de parkeerplaats leeg 
en werden kwalitatief goede buizen ge-
produceerd. Na een jaar in Denemarken 
gewerkt te hebben (vrouw en kinderen 
woonden nog in Ierland) ging Hans naar 
andere locatie van Wavin in Europa. Wa-
vin Ierland had al een verkoop locatie in 
Preston in Engeland en na de overname 
van Billiton Plastics met 3 productie be-
drijven was een grote reorganisatie nodig 
bij Wavin U.K. Hans kreeg de leiding over 
deze reorganisatie, voor met name de pro-
ductiebedrijven. Het hele gezin verhuisde 
ook naar Engeland. 

Wavin Hardenberg.
Omdat de oudste van de kinderen in 1975 
inmiddels 12 jaar was geworden, werd 
besloten terug te gaan naar Nederland. 
In 1976 kwam er bij de Wavin in Har-
denberg ook een reorganisatie en Hans 
werd de productie directeur van Wavin 
KLS, samen met Otto Mengelberg als 
algemeen directeur en Piet Timmers als 
commercieel directeur. Wavin KLS had 
de productie van de buizen reeds verhuisd 
naar de “Lange Stukken” en er kwam een 
groeiperiode bij Wavin. Terreinen en ge-
bouwen, van met name de opslag van bui-
zen en hulpstukken werden steeds groter. 
Otto Mengelberg maakte plaats voor Frits 
Schepers als algemeen directeur. Wavin 
KLS groeide ook met name in de rest van 
Nederland, door overnames van bestaan-
de grote handelsondernemingen. Ook het 
assortiment werd uitgebreid. Hans herin-
nert zich nog goed de eerste grote order 
voor 10 km PE buizen met een diameter 
van 500 mm. Door de ervaring van Hans 
in het buitenland werd hij nog vaak om 
advies gevraagd bij overnames van Wa-
vin in Europa o.a. in Hongarije. Ook bij 

Wavin Overseas werd Hans zijn kennis 
gebruikt. Als “Overseaer” ging Hans met 
enige regelmaat op bezoek bij Wavin li-
centienemers. Jaarplanningen, productie-
processen etc. werden doorgenomen, Zo 
is hij regelmatig bij productiebedrijven 
in India, Indonesië en Australië geweest. 
Later kwamen daar ook nog enige Latijns 
Amerikaanse landen bij. Het was in die 
periode gebruikelijk dat men op 60 jarige 
leeftijd min of meer moest stoppen met 
werken. (tegenwoordig is dat wel anders !) 
In 1995 stopt Hans dan ook na een lange 
afwisselende Wavin periode. 

78 Jaar
Je ziet aan Hans niet dat hij al 78 jaar oud 
is. Hans en Hens hebben 2 kinderen en 4 
kleinkinderen. Die wonen niet naast de 
deur en ze zijn dan ook geen oppasopa en 
- oma geweest. Vanaf zijn 25e heeft Hans 
problemen gehad met zijn rug. Ruim der-
tig jaar later heeft hij twee keer een herni-
aoperatie ondergaan en kwam terecht bij 
een chiropractor. Tegenwoordig gaat hij 3 
keer per week naar de sportschool. Als hij 
dat niet zou doen, voelt Hans direct zijn 
rug weer, Hans zegt van zichzelf dat hij 
twee linkerhanden heeft en klussen e.d. is 
niet aan hem besteed. Hij voelt zich meer 
thuis in besturen en commissies en heeft 
dan ook diverse bestuursfuncties gehad, 
van buurtverenigingen tot de bekende 
WMO commissie (zorg voor ouderen). 
Zijn grootste hobby is dan ook: “het om-
gaan met mensen”. We wensen Hans en 
Hens nog veel geluk, samen met de kin-
deren en kleinkinderen. 
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Jan Stoffelsma automatisch is herbe-
noemd.

Ook de zittingstermijn van Frits Schepers 
als vertegenwoordiger van de pensioenge-
rechtigden in het verantwoordingsorgaan 
liep af. Hij is op voordracht van Wavin 
Old, en na een positief advies van het pen-
sioenfondsbestuur, herbenoemd voor een 
nieuwe periode van 4 jaar.

Voortgang nieuwe pensioenregeling
In 2014 en 2015 verandert er veel in de 

pensioenwetgeving. Ook de AOW-leeftijd 
gaat volgens de plannen van het kabinet 
stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021.
In de Pensioenkrant die begin 2014 uit-
kwam, zijn wij hier uitgebreid op inge-
gaan.
En op de website van de sociale verzeke-
ringsbank www.svb.nl kunt u desgewenst 
meer informatie vinden over wijzigingen 
in de AOW.

Verder wordt er wetgeving ontworpen die 
ingaat op de zekerheid van uw pensioen 

en met welke spelregels uit het financiële 
toetsingskader het pensioenfonds reke-
ning moet gaan houden.
De wetsvoorstellen moeten echter nog 
steeds worden uitgebracht. Pas dan kun-
nen wij echt aan de slag met wat dit bete-
kent voor uw pensioen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte 
over de ontwikkelingen. 

Ervaringen aanpak regenwateroverlast 
in bebouwd gebied
RIONED heeft op 6 februari jl. het boek 
“Ervaringen aanpak regenwaterover-
last in bebouwd gebied” gepubliceerd. 
In dit boek staan 20 wetenschappelijke 
publicaties over analysemethoden, mo-
delontwikkelingen en maatregelen op 
het gebied van berging, afvoer, ruim-
telijke inrichting, in en om de woning. 
Wavin heeft een bijdrage geleverd met 
de ervaringen van een innovatief ver-
ticaal infiltratieproject in het Drentse 
Exloo. 

Situatieschets en maatregelen 
Borger-Odoorn is een gemeente in Zuid-
oost-Drenthe met bijna 26.000 inwoners. 
De gemeente telt 25 kernen: authentieke 
brinkdorpen en uitgestrekte veendorpen. 
Het brinkdorp Exloo had tot 2007 re-
gelmatig te kampen met overlast bij een 
riooloverstort die loosde in een droge 
sloot in een bos. Het rioolwater dat bij 
overstortingen regelmatig in het bos te-
rechtkwam, zorgde voor stank en zicht-
bare vervuiling voor bewoners en recre-
anten. Deze overlast ontstond doordat in 
de buurt geen oppervlaktewater aanwezig 

was waarin het rioolstelsel kon lozen. 
De overlastlocatie ligt in het bemalings-
gebied Dennenlaan. Dit deel van het dorp 
is in de jaren '70 van de vorige eeuw ge-
bouwd. De ondergrond bestaat uit grof 
zand en is goed doorlatend. 

Afkoppelen 
In 2007 zocht de gemeente naar een op-
lossing waarmee zij de werking van 
de overlastgevende overstort sterk zou 
kunnen terugdringen. Het idee was om 
de belasting van regenwater op het ge-
mengde rioolstelsel sterk te reduce-
ren door het regenwater te infiltreren 
in de goed doorlatende zandbodem. 
Het totale afvoerende oppervlak In het 
bemalingsgebied Dennenlaan is circa 
1,1 ha. De gemeente besloot het grootste 
deel hiervan (circa 9.000 m2 verhard op-
pervlak) af te koppelen. Daarbij ging het 
om zo’n 5.500 m2 dakoppervlak en zo’n 
3.500 m2 straatoppervlak, verspreid over 
een plangebied van 4 ha. Een belangrijke 
voorwaarde bij dit grootschalige afkop-
pelplan was dat de overlast voor de bewo-
ners minimaal zou zijn. 

Verticale Infiltratie 
De gemeente koos voor ‘verticale infiltra-
tie’, een techniek die zij in samenwerking 
met Wavin en Hoornstra BV heeft ontwik-
keld. In het werkgebied zijn met een hy-
draulische boor 70 gaten aangebracht van 5 
à 6 meter diep. In de gaten is een infiltratie 
unit geïnstalleerd: een verticaal geplaatste 
Wavin Azura IT-buis van 50 cm doorsnee. 
Vervolgens zijn de dakgoten van alle 
woningen via toevoerleidingen op zo’n 
infiltratiebuis aangesloten. Ook de straat-

kolken zijn van het riool afgekoppeld en 
op het infiltratiesysteem aangesloten. Om 
vervuiling van de filtratievoorziening te-
gen te gaan, zijn in de regenpijpen blad-
vangers aangebracht en in de straat zijn 
kolken met extra zand vangcapaciteit ge-
plaatst. Voor inspectie- en reinigingsdoel-
einden is elke infiltratiebuis afgesloten 
met een deksel, inclusief valbeveiliging. 
Verder is de wijk voorzien van ver-
zonken bermen die afvoeren naar 
een buffer, (een laagte in het terrein). 

Bij de verzonken bermen is de trot-
toirband langs de straat verwijderd. 
Dankzij het natuurlijke reliëf kan het re-
genwater bij hevige buien via de verzon-
ken bermen overlopen naar de wadi en het 
bos. Zo raakt de riolering niet (over)belast 
en ontstaat ook geen stankoverlast. 

Verticale infiltratie in Exloo: succesvol 
en kostenbesparend. 

Bron: www.wavin.nl
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Transport van wavinbuizen te land, 
te water en in de lucht

Dit artikel komt uit het blad “Rondom den 
Herdenberg”, het kwartaal tijdschrift van 
de historische vereniging Hardenberg en 
omgeving en is geschreven door D. Hes-
selink-Zweers.

In februari 1956 werd besloten dat Wa-
vin ‘water en vinyl’ zich zou vestigen te 
Hardenberg. Direct na het bekend wor-
den van deze heugelijke tijding gingen 
van diverse woningen de vlaggen uit. 
Men verwachtte dat de plasticbuizenfa-
briek in de toekomst plaats zou bieden 
aan vijf- tot zeshonderd werknemers. 
Men had toen nooit kunnen denken dat 
Wavin wereldwijd werk zou gaan ver-
schaffen aan meer dan vijfduizend men-
sen en zou uitgroeien tot een echte mul-
tinational. In het begin van de zestiger 
jaren haalde ‘de wavin’ regelmatig de 
landelijke pers met spectaculaire trans-
porten. De buizen, die nog niet buig-
zaam genoeg waren om op haspels te 
worden vervoerd, werden getranspor-
teerd, niet alleen per vrachtauto, maar 
ook met de boot, trein en helikopter.

Per trein
Vrijdag 26 augustus 1960 liet ‘de Wavin’ 
van zich spreken met een opzienbarend 
transport. In de middaguren werden drie 
plastic buizen - een driedubbele zinker 
met een doorsnede van 20 cm en een 
lengte van elk 110 meter naar de trein ge-
bracht om naar Rotterdam te worden ge-
transporteerd. De drie reuzenbuizen wer-
den, terwijl ze door de machine werden 
uitgespoten, dwars door de fabriekshallen 
geleid tot in de aangrenzende landbouw-
akker van de buurman. Vijftig wavinman-

nen in smetteloos witte overalls namen de 
buizen stuk voor stuk op hun schouders en 
droegen ze over een afstand van zo’n 700 
meter, via de Burgemeester Schuitestraat, 
naar het station. Daar stonden ongeveer 
tien platte wagons gereed, met aan het be-
gin van de trein een soort loopbrug ‘waar 
het insect wat moeizaam tegenop wandel-
de’. Volgens de journalisten leken het net 
drie vreemde insecten, die op ontelbare 
pootjes door Hardenberg schuifelden. De 
zware buizen van tegen de duizend kilo 
veroorzaakten hier en daar wat knikkende 
knieën. Hardenberg had al eerder zo’n 
vreemd insect gezien, maar nog nooit van 
deze imponerende grootte. Zelfs fotogra-
fen van het Engelse blad ‘Times’ waren 
aanwezig. Deze, door de grootste plas-
ticfabriek van Europa gemaakte, zinkers 
zouden op de bodem komen te liggen van 
het Zuiddiepje, bij het ‘Eiland van Brie-
nenoord’ in Rotterdam. De Nederlandse 
Aardolie Maatschappij had deze buizen 
nodig als afvoerleidingen voor de ontzou-
tingsinstallatie. 

Enkele maanden later werd zo’n zelfde 
buis, nu van 90 meter, met transportwa-
gentjes naar het station gebracht. Deze 
‘atoomzinker’ was bestemd voor het 
Nederlands Reactor Centrum in Petten, 
Noord-Holland. Op het station in Alk-
maar stonden negen vrachtwagens klaar 
voor het vervoer van de laatste 25 km naar 
Petten. Bovenop de wagens waren houten 
stellages aangebracht, omwikkeld met 
jute om beschadiging te voorkomen. Met 
touwen werd de buis vastgemaakt, op de 
eerste en de laatste auto met een strop om 
bij bochten de buiging van de buis op te 
vangen. Met een snelheid van circa 15 km 
per uur en met op elke auto een bijrijder 
was het vlug bekeken.
Deze transporten gingen niet altijd van 

een leien dakje. Bij dit transport kreeg de 
bijrijder van de laatste auto een tik van de 
buis en werd van de wagen geslagen en 
belandde met een hersenschudding in het 
ziekenhuis. Men constateerde in Harden-
berg dat het vervoer met vrachtauto’s wel 
sneller ging dan met de transportwagen-
tjes maar ‘het is echter belangrijk duurder 
en dus voor korte trajecten minder econo-
misch’

Per boot
In het begin van 1962 vond de vinding-
rijke expeditiechef een oplossing voor het 
vervoer van zes buisleidingen van 90 me-
ter lengte en 20 cm dikte. De buizen had-
den al een paar weken op het land naast 
het huis van Leusink gelegen en waren al 
een beetje verkleurd door zon en regen. 
Vrijwel onopgemerkt hadden ze daar ge-
legen totdat verslaggevers van de plaatse-
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lijke kranten deze grote macaronistengels 
hadden gefotografeerd. ’s Morgens vroeg 
werd door de expeditionaire legermacht 
begonnen met ‘operatie macaroni’: de 
buizen werden via bokken over de weg 
gerold naar het onbebouwde land aan de 
overzijde. Karretjes werden aangesleept 
en klaargezet in de berm om daar de ma-
caronistengels stuk voor stuk op te depo-
neren. Tegen de middag kwam de tractor 
en vrijwel precies volgens schema startte 
men om half twee met deze vreemde mi-
niatuurtrein: de tractor als locomotief, dan 
een negental transportwagentjes en ach-
teraan hield een heftruck het staarteinde 
in bedwang. Zo ging het naar het Overijs-
sels kanaal, waar een motorboot klaar lag 
om de gebundelde buizen op sleeptouw te 
nemen. 
De eerste bocht, van Bruchterweg naar 
Burgemeester Schuitestraat, werd zonder 
veel moeite genomen, ook al kermden en 
kreunden de ‘stengels’ een beetje. Bij het 
spoor moest een ogenblik halt worden ge-
maakt om de strategie voor het passeren 
van de overweg te bepalen. Daarna ging 
het vlot voorwaarts tot aan het Overijssels 
kanaal. Hier aangekomen bleken de moei-
lijkheden van de tewaterlating groter dan 
men had kunnen voorzien. Het naargees-
tige, zeer koude weer had de lange buizen 
star gemaakt, zodat zij maar moeilijk de 
bocht wilden nemen. Een aantal karretjes 

werd door de spanning in de buizen naar 
de berm van de weg gewrongen, zakten 
weg in de modder of dreigden om te dui-
kelen. Er moesten heel wat handen aan te 
pas komen en het duurde tot zes uur - de 
planning was half vier - voordat de zes 
zich tenslotte als getemde slangen lieten 
meevoeren achter het motorschip ‘Ver-
trouwen’ van Jannes Korterink uit Ave-
reest . 
Voordien vond nog een klein incident 

plaats. Bij de lossing van het laatste trans-
portwagentje kwam de heftruck eraan te 
pas. Deze draaide de buiseinden hoog op 
om ze over de rollers van het wagentje te 
tillen. Door de spanning die op de buizen 
kwam, wrong zich een buiseinde los van 
de vork en kwam met een smak op de 
grond terecht. De stalen bindflens sloeg 
eraf en nam enkele tientallen centimeters 
van het buiseinde mee. De zinker moest 
opnieuw worden afgezaagd, geflensd en 
afgesloten, voordat de complete bundel 
de reis naar Goor kon aanvaarden. 
Inmiddels hadden de persmensen het 
koud gekregen in de zeer gure maartse 
wind. Een cafeetje in de onmiddellijke 
omgeving werd ijlings als perscentrum 
ingericht en met warme koffie en cognac 
hielden de journalisten de moed erin tot-
dat ‘operatie macaroni’ voltooid was en in 
Hotel Ten Cate de zorgvuldig gedekte ta-
fel alle eer kon worden aangedaan. Uit de 
media weten we nog dat de enige hinder-
nis op weg naar Goor de sluis bij Almelo 
was. Die had een schutlengte van circa 
40 meter. De buizen moesten dus, over 
de zachte beschoeiing heen, uit het wa-
ter worden getrokken en voorbij de sluis 
weer in het kanaal worden gedeponeerd. 
In Goor zouden ze door de W.M.O. als 
hoofdleiding voor drinkwater op de bo-
dem van het Twente-Rijnkanaal worden 
gelegd.

Per helikopter
Nadat met succes het vervoer over land, 
water en via het spoor had plaatsgevon-
den, moest nog een laatste hindernis wor-
den genomen: vervoer per lucht. Dit was 
wel een van de moeilijkste manieren van 
transport. Hardenberg had de wereldpri-
meur. Het experiment vond plaats op ver-
zoek van Shell Londen, om te kijken of 
luchtvervoer naar ontoegankelijke gebie-
den, zoals oerwouden, mogelijk zou zijn. 

Deze wavinbuis zou vervoerd worden naar 
de nieuwe fabriek Anker Kalkzandsteen 
in Kloosterhaar over een afstand van circa 
12 km. De helikopter was van de N.V. 
Aero Contractors Ypenburg, gevestigd 
op vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam. 
Piloot was de 38-jarige directeur Eelco 
Schuller. Hij had in 1952 als eerste Neder-
lander een helikopterbrevet behaald. Zijn 
helikopter woog 1000 kg en kon een snel-
heid van 130 km per uur bereiken. In on-
geveer anderhalf uur werd van Rotterdam 
naar Hardenberg gevlogen. Tegenover de 
fabriek, aan de Bruchterweg was op het 
braakliggende terrein naast de begraaf-
plaats een vliegveld geïmproviseerd. Een 
afrastering van pvc buizen moest het grote 
aantal toeschouwers op afstand houden. 
Het experiment vond plaats in de school-
vakantie op woensdag 24 mei 1961. Het 
was gepland op de middag, zodat ook vol-
wassenen tijdens ‘schaft’ dit spectaculaire 
schouwspel konden bijwonen. Onder een 
stralende hemel verzamelde zich een me-
nigte mensen op de geïmproviseerde he-
lihaven om het vreemd zoemende insect 
met zo’n lange staart te zien landen. De 
landing veroorzaakte een grote stofwolk 
en toen de mist was opgetrokken kwamen 
de ‘wavinmannen’ in witte overalls hun 
lange buis aandragen. 
Eerst draaide men proef met een lengte 
van tien meter. Het kardinale punt was 
‘het koppelen’. De bevestiging moest zo 
gebeuren dat er zomin mogelijk trilling 
ontstond en het evenwicht bewaard bleef. 
Uiteindelijk besloot men een buis van 25 
meter met een dikte van 125 mm te ver-
voeren. Nadat de buis van circa 40 kg 
stevig bevestigd was, steeg de helikopter 
met veel geraas van de sneldraaiende pro-
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pellers loodrecht op, tot de buis los van 
de grond kwam. Doordat er meer gewicht 
aan de helikopter hing bleek deze juist 
stabieler te zijn. Volgens piloot Schul-
ler zouden zelfs buizen met een lengte 
van 75 tot 100 meter geen moeilijkheden 
opleveren. De ‘zinkers aan een stuk’ was 
men vaak in het achterland nodig, op ki-
lometers afstand van een spoor-, weg- of 
waterverbinding. Dan kon vervoer per he-
likopter - hoe kostbaar ook - goedkoper en 
doelmatiger zijn. 
Het opstijgen werd enige malen herhaald 
zodat de toeschouwers alles goed konden 
zien. Ook de persfotografen en camera-
ploegen van - zelfs buitenlandse - tele-
visiestations waren aanwezig. Natuurlijk 
wilde ook de Shell filmploeg opnames 
maken uit verschillende hoeken. Onder 
het vele publiek bevond zich de voltallige 
gemeenteraad. Burgemeester De Goede 
moest helaas verstek laten gaan wegens 
verblijf in Amerika. Men had hem be-
loofd om alle foto’s en krantenberichten 
voor hem te bewaren. De raad reisde in 
een bus de zwaaiende buis achterna. Ook 
veel andere nieuwsgierigen pakten de 
auto en togen in file naar Kloosterhaar. 
Bij de brug in Brucht stond een groot pu-
bliek naar de helikopter te kijken, zodat de 
politie het verkeer in goede banen moest 
leiden. Inspecteur Stemerdink en zijn 
mannen beleefden menig hachelijk ogen-
blik. Gelukkig werd er niemand onder 
de voet gelopen of gereden. De landing 
op het heideveld in Kloosterhaar verliep 
perfect en ook daar genoot de massaal 
toegestroomde menigte volop. De ge-
meenteraad bezocht hierna nog de fabriek 
waarvoor de buis bestemd was. De N.V. 
Anker kalkzandsteenfabriek zou enkele 
maanden later officieel worden geopend 
door de Commissaris van de Koningin. 

Door dit proeftransport werden perspec-
tieven geopend. In ‘De Spreekbuis’ stond: 
inmiddels droomt onze publiciteitschef 
van twee helikopters, met tussen zich in 
een buis van een halve kilometer lengte…

Per auto
H. Brink & Zonen uit De Krim trans-
porteerde behalve de normale dagelijkse 

vrachtwagens vol pvc buizen ook weleens 
speciale ladingen. Zo was er in de be-
ginjaren een transport naar Lima-Gas in 
Heerlen, waarbij buizen met drie verschil-
lende diameters in elkaar werden gescho-
ven. Men moest toen wel dekkleden ge-
bruiken om de binnenste buizen, die niet 
vastgesjord konden worden, niet te ver-
liezen. Ook het zinkertransport naar Coe-
vorden in 1962 was spectaculair. De buis 
met een lengte van 55 meter werd meege-
nomen door een drietal vrachtauto’s. De 
slang kon bovenop de bestaande lading. 
Door het vooreind vast te zetten en de rest 
van de buis met losse touwstroppen in be-
dwang te houden, had men speelruimte 
geschapen, omdat drie vrachtauto’s nooit 
precies dezelfde snelheid rijden.
Op verzoek van de verkeersinspectie ging 
men op zaterdagmorgen 1 december op 
pad. Begeleid door mannen van de rijks-
verkeerspolitie op hun brullende motor-
fietsen bereikte het wavintransport be-
houden Coevorden. Het zou op de bodem 
van het afwateringskanaal zorgen voor de 
watervoorziening van de nieuwe betonfa-
briek aldaar. 

Daar moest een waterverbinding worden 
gelegd van Vierhuizen naar een werkei-
land. Het produceren van deze lange bui-
zen was nog niet zo eenvoudig: de buis 
stak dwars de weg over tussen de produc-
tiehal en magazijn, schoof het magazijn 
binnen, verliet dit weer door een in de 
muur gehakt gat, schoof over een aantal 
bokken en stootte tenslotte zijn neus hoog 
in het open dak van de in aanbouw zijnde 
hulpstukkenhallen. Vandaar werden de 
buizen stuk voor stuk door de wavinman-
nen over de weg gedragen en op het onbe-
bouwde land tegenover de fabriek gede-
poneerd. Daarna kwamen in de avond uren 

de heren Baarslag, ook al oude rotten in 
het vervoer van pvc buizen, met een zestal 
vrachtwagens. Deze dichte wagens had-
den op het dak een soort van eenvoudige 
imperiaal zonder voor of achterkant. Ze 
werden op enige afstand van elkaar opge-
steld en kregen elk zo’n 17 meter buis te 
torsen. Er werden niet meer dan tien bui-
zen - een laagdikte tegelijk - vervoerd om 
te vermijden dat in de bochten de buizen 
van de wagens zouden wringen. 
‘s Avonds om tien uur begon men met het 
merkwaardige transport, dat dus zeven 
maal werd herhaald. De volgende morgen 
om acht uur waren alle buizen langs de 
spoorbaan gelegd. De volgende fase, het 
vervoer naar Delfzijl, op een aantal aan 
elkaar gekoppelde platte spoorwagons, 
waarvan voor- en achterschotten waren 
verwijderd, verliep geheel volgens plan. 
Vanaf Delfzijl werd het transport wat in-
gewikkelder, uiteindelijk werd de vracht 
op een vijftal rubber caissons met een mo-
torboot versleept.

Bronnen:

‘De Spreekbuis’ personeelsorgaan 

van Wavin Hardenberg

Diverse kranten

Agenda 
PV Owase

12-04  20.00 uur  paasbingo

14-04  19.10 uur  koppelkaarten

10-05  12.00 uur  vissen

14-06  09.00 uur  toertocht

05-07  06.00 uur  vistocht
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KOMO certificering Q-BB infiltratiekrat
Wavin heeft een vernieuwd KOMO 
certificaat behaald voor haar infiltra-
tiekratten. In dit vernieuwde certificaat 
is naast de Q-Bic en AquaCell nu ook 
de Q-BB opgenomen.

Wavin heeft in 2013 de Q-BB geïntrodu-
ceerd, een nieuwe infiltratie unit die het 
bestaande assortiment complementeert. 
Deze nieuwe infiltratie unit beschikt van-
af nu dus ook over het KOMO certificaat. 
Hiermee bent u verzekerd van hoogstaan-
de kwaliteit en jarenlange betrouwbaar-
heid. 

De voordelen van de Q-BB 
De nieuwe Q-BB infiltratie unit is ge-
schikt voor zware verkeersbelasting 
(SLW 60) en heeft een netto volume van 
413 liter. Door haar grote afmeting is de 
Q-BB uitermate geschikt voor installatie 
in grotere infiltratievelden. De Q-BB kan 
zowel verspringend als in halfsteensver-
band worden geïnstalleerden geeft daar-
mee extra stabiliteit.
De nieuwe Q-BB units kunnen gecombi-
neerd worden met de reeds bestaande Q-
Bic units en bieden voor elk project een 
sluitende oplossing. Door de geïntegreer-
de pennen (verticale verbinding) is een 
gecombineerde installatie gemakkelijk en 
snel te realiseren.
Maar ook een systeem samengesteld uit 
enkel Q-BB eenheden is mogelijk. Dit 
systeem biedt de voordelen die u kent van 
de Q-Bic, namelijk een snelle installatie 
en geschikt voor hoge verkeersbelastin-
gen.

Onder het Boterpotplein in Valkenswaard 
heeft Heijmans Wegen Eindhoven in sep-
tember 2013 drie infiltratievelden aange-
legd. Het is het eerste project waarbij de 
nieuwe Wavin Q-BB infiltratie units zijn 
toegepast.

Het Boterpotplein ligt middenin het cen-
trum van Valkenswaard. Het grenst aan de 
achteruitgang van diverse winkels en een 
appartementencomplex en doet vooral 
dienst als parkeerplaats. In de loop der 
jaren is het plein omringd door nieuwe 
bebouwing. Tevens is er nieuwe riole-
ring aangelegd. Een volgend punt op de 
to-dolijst van de gemeente was het afkop-
pelen van het hemelwater op het Boter-
potplein. 

Combinatie Q-BB en Q-Bic 
Zo gezegd, zo gedaan. De opdracht voor de 
aanleg van infiltratievoorzieningen werd 
in augustus 2013 gegund aan Heijmans 
Wegen Eindhoven. Zij wendden zich 
vervolgens tot Marcel Moureau, account-
manager Grond-, Weg- en Waterbouw bij 
Wavin. “In de bestektekst werden Wavin 
Q-Bic infiltratie units voorgeschreven. 
Samen met onze adviseur Duurzaam Wa-
terbeheer Wim Smit en projectcoördinator 
Frank Beelen van Heijmans Wegen heb ik 
het project goed onder de loep genomen. 
In onderling overleg hebben we besloten 
een combinatie van  Q-Bic en Q-BB infil-
tratie units te maken.“ 

De Q-BB’s zijn de nieuwste infiltratie 
units van Wavin. Ze lijken veel op de 
bestaande Q-Bic units, maar zijn niet in-
specteerbaar en reinigbaar. Dat maakt 
ze volgens Moureau zeer geschikt voor 
toepassing in de bovenste lagen van een 
infiltratieveld. “Voor die lagen zijn reinig- 
en inspecteerbare units niet noodzakelijk. 
Vuildeeltjes zakken immers naar beneden. 
Het is voldoende als alleen de onderste 
units inspecteerbaar zijn. De combinatie 
van Q-BB en Q-Bic units brengt boven-
dien financiële voordelen met zich mee.” 
In totaal installeerde Heijmans Wegen 
408 Q-BB units en 418 Q-Bic units, ver-
deeld over drie velden van elk twee lagen: 
Q-Bic infiltratie units onder, Q-BB units 
erbovenop. 

Als een zonnetje 
Het Boterpotplein heeft de primeur met de 
Q-BB infiltratie units. Voor Heijmans We-
gen was dit dus ook het eerste project met 
dit nieuwe product. Frank Beelen: “De 
installatie verliep als een zonnetje. Het 
stapelen en combineren met de Q-Bic’s 
ging heel gemakkelijk. Wel was het even 
puzzelen bij het aansluiten van de schach-
ten (voor de inspectie, red.) op de Q-BB 
units en de riolering aan de zijkant. Maar 
één telefoontje naar Wavin en Wim Smit 
kwam ons ter plaatse bijstaan met advies.” 

Moureau voegt toe dat Wavin de Q-BB 
zodanig heeft ontworpen, dat de installa-
tie nog vlotter verloopt dan bij de Q-Bic. 
“Deze units hebben geïntegreerde nokjes 
waardoor geen stapelpennen nodig zijn. 
Je klikt ze dus heel gemakkelijk vast op 
de Q-Bic. Daarbij heeft de Q-BB geïnte-
greerde handvatten en afgeronde hoeken. 
Dit laatste maakt het eenvoudiger om het 
geotextiel er netjes omheen te wikkelen.” 
Heijmans Wegen gaat de Q-BB infiltratie 
units zeker vaker toepassen. 

“We zijn erg blij dat Wavin ons actief op 
deze mogelijkheid heeft gewezen,” aldus 
Beelen. “We hebben kennisgemaakt met 
een nieuw kwaliteitsproduct van Wavin, 
dat ook nog eens aantrekkelijk geprijsd 
is.” 

Bron:www.wavin.nl
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Het bestuur van Wavin Old 
en de redactie van 

Wavin Old-Nieuws wensen u 
Prettige Paasdagen.

Personalia
Gepensioneerd:

Periode 01-10-2013 t/m 
01-02-2014
H.H.A. Oude Middendorp
J.H.A. Schulten
B.B. de Robles
A. Schepers
F.J.H. Linders
W.A.M. Zwetsloot
A.F.M. Elfrink
G.T.J. Rijkaart-Rekers
A. Koops         
D.J. Lodder
S. Hakkers
H.J. Pullen
J.H. van Faassen
T. Cremer
J. van Spijker
H.G.J. Jansen
J.A.P. van Crey
M.A. Damen-Timmermans
P.R. Hayes

Overleden:

Periode 21-10-2013 t/m 
25-01-2014
E.M. Niens-Kiekebosch
J. Willems
G.M. Vloedbeld-Leerkotte
J. Veneberg-Kuiperij
A.E.M. Broekhaar-van Duuren
H.C. Jonker-de Bruyn
H. Hakkers
K.H.J. Wekking
J.B.G. Olsman
G.J. Baarslag
A. Bosch-de Haaij
W. Blootens
H. Stadman
A. Ribberink-Aufderhaar
B. Noordman-Kroes
E.M.L. Teurlings-Stevens
M.E.P. Volkers-Schutte
B.J. Stroeve
H.J. Borneman
G. van der Berg
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Wavin heeft scheepskeur op 
Hep2O en Tigris

Waterleiding op schepen is een kriti-
sche aangelegenheid. Wavin heeft op 
Tigris het Lloyds certificaat ontvangen 
en op Hep2O RINA certificering. 

Ook voor waterleidingen op schepen is 
Wavin nu dus een gecertificeerde keu-
ze!

Bron: www.wavin.nl


