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Van het bestuur
Aan het begin van elk nieuw jaar lees 
je in de kranten over de te verwachten 
jubilea van  sport – en andere vereni-
gingen in het komende jaar. Dan kun-
nen de personen, die het aangaat er al 
vast rekening mee houden.  Ik heb geen 
idee wie van de Wavin gepensioneerden 
er dit jaar een jubileum hebben. Onge-
twijfeld zijn er onder ons families die 
dit jaar een huwelijksjubileum vieren 
van 40 jaar, 50 jaar of misschien wel 
60 jaar. Als het zover is….. alvast van 
harte gefeliciteerd.
Voor zover wij hebben kunnen nagaan 
houden wij dit jaar onze 20e  reünie… een 
jubileum dus. We zijn er nog over aan het 
denken of en zo ja welk speciaal tintje wij 
hier aan kunnen geven.  De eerste reünie 
vond plaats in de Bonte Wever in Slag-
haren. Het werd toen een ouderendag ge-

noemd en een aantal van u kan zich dit 
nog vast wel herinneren. 
Verder is het zo dat Wavin in 2015 al weer 
60 jaar bestaat.  We zijn begonnen in 1955 
en in 2005 hadden we een prachtig 50     
jarig jubileum. Of er dit jaar iets georgani-
seerd wordt is op dit moment van schrijven 
(eind februari)  bij ons als bestuur van Wa-
vin Old niet bekend.  Dat er iets te vieren 
valt, is volgens mij wel duidelijk.  On-
danks een aantal moeilijke periodes is de 
Wavin er nog steeds, weliswaar met een 
andere (Mexicaanse) eigenaar maar met 
name in Hardenberg is het voor wat de 
buizen en hulpstukken betreft nog steeds 
… de Wavin.  
Eind februari hebben we niet of nauwe-
lijks winter gehad. Veel ouderen onder 
ons, zullen dat helemaal niet erg vinden. 
Voor de vele natuurijsverenigingen is dat 
wel jammer, weer een winter zonder na-
tuurijs. Schaatsen en Nederland dat hoort 
bij elkaar, maar gelukkig zijn we nog 

steeds niet in staat om het weer te regelen. 
Wat wij als bestuur van Wavin Old wel 
kunnen regelen is de jaarlijkse reünie.  
Om te noteren op de kalender…. in uw 
bureau-agenda….. in de telefoon( welk 
type dan ook)….  tablet.……iPad.. com-
puter….laptop… of wat voor “social me-
dium” er verder  ook is …… Dinsdag 6 
oktober 2015 om 14.30 uur in de Evene-
mentenhal in Hardenberg.
Over social media gesproken….. het is 
maar de vraag hoe lang we nog gebruik 
gaan maken van de Wavin Old Nieuws-
brief op papier. Heel veel verenigingen 
hebben al een eigen website en het zou 
mij niet verbazen dat in de toekomst alle 
communicatie via een eigen website gaat.  
Zover is het nog lang niet  want er zijn nog 
steeds OWASE gepensioneerden die geen 
computer hebben en heel blij zijn als de 
Wavin Old Nieuwsbrief met de post be-
zorgd wordt.

  Johan Runhaar

In dit artikel staan wij stil bij enkele ont-
wikkelingen bij pensioenfonds OWASE

Pensioenkrant over de wijzigingen in 
de pensioenregeling per 1 januari 2015.

De overheid heeft per 1 januari 2015 de 
pensioenwet- en regelgeving op diverse 
onderdelen aangepast. Hierdoor moest 
ook de pensioenregeling van het pensi-
oenfonds worden aangepast. Om deze 
wijzigingen uitgebreid te kunnen toelich-
ten hebben wij een pensioenkrant voor u 
opgesteld, die u binnenkort krijgt toege-
stuurd. Ook zullen wij hierin de nieuwe 
financiële rekenregels waar het pensioen-
fonds mee te maken krijgt toelichten. 

Financiële situatie pensioenfonds.
In november 2014 hebben wij u via Wavin 
Old voor het laatst geïnformeerd over de 
financiële situatie van het pensioenfonds. 
Het zijn momenteel turbulente tijden in 
pensioenland. Door de historisch lage ren
te moeten pensioenfondsen namelijk veel 

geld in kas houden om op lange termijn 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
Anderzijds zijn door goede beleggingsre-
sultaten (gemiddeld 17,8% over 2014) de 
bezittingen van het pensioenfonds in 2014 
behoorlijk gestegen. 
Per saldo was de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds over 2014 gemiddeld 
115%. Dit is een lichte daling ten op-
zichte van 2013 (116,5%). In 2015 krijgt 
het pensioenfonds te maken met nieuwe 
rekenregels waardoor o.a. een gewijzigde 
berekening van de dekkingsgraad moet 
worden gehanteerd. De nieuwe dekkings-
graad wordt de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad genoemd. De beleidsdek-
kingsgraad per 28 februari 2015 bedraagt 
116,2%. Door de andere berekeningswij-
ze kan deze dus niet vergeleken worden 
met de dekkingsgraden uit 2014 en ouder. 
In de komende pensioenkrant zal dit nader 
worden toegelicht. 

Wilt u de financiële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 

op onze website www.owase.nl. Hierop 
wordt maandelijks de financiële situatie 
gepubliceerd.

Indexatie.
Vanaf januari 2015 zijn de regels voor 
het toekennen van indexatie aangepast. 
Pensioenfondsen moeten voortaan hogere 
buffers aanhouden voordat een indexatie 
kan worden toegekend. Desondanks laat 
de financiële positie van pensioenfonds 
Owase het toe om per 1 januari 2015 voor 
de pensioengerechtigden en de gewezen 
deelnemers een indexatie van 0,34% toe 
te kennen. Dit is reeds per brief aan u me-
degedeeld. 

Vertegenwoordiging gepensioneerden 
in het pensioenfonds.
Henk Willems is per 31 december 2014 
afgetreden als vertegenwoordiger van de 
gepensioneerden in de communicatie-
commissie van het pensioenfonds. 
Henk was sinds 2007 lid van de com-
missie en daarvoor sinds 2005 lid van de 
deelnemersraad. Wij danken Henk voor 
zijn jarenlange inzet voor het pensioen-
fonds en wensen hem voor de toekomst 

Van het pensioenfonds
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alle goeds toe. 
Ter vervanging heeft de commissie Johan 
Schulten, oud-medewerker van Wavin, 
bereid gevonden om namens de gepensio-
neerden zitting te nemen in de commissie. 
Wij danken Johan voor zijn  bereidheid en 
heten hem van harte welkom in de com-
missie! 

Snellere verhoging AOW-leeftijd.
Het kabinet heeft een wetsvoorstel inge-
diend om de AOW-leeftijd vanaf 2016 
sneller te verhogen dan in de huidige wet-
geving is vastgelegd. Het plan is om naar 
een AOW-leeftijd van 66 jaar te gaan in 
2018 en naar 67 jaar in 2021. Na 2021 
wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting.
Volgens de huidige regels loopt de AOW-
leeftijd op tot 67 jaar in 2023.
Het plan om de AOW-leeftijd sneller te 
verhogen is al eerder bekend gemaakt in 
het regeerakkoord. Het wetsvoorstel moet 
nog worden goedgekeurd door de Tweede 
en de Eerste Kamer.
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Terug in de tijd.....
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Deze keer hadden we een interview met 
Gerhardus Johannes Meijerink. Roep-
naam Graads. Hij woont, samen met 
zijn vrouw,  op de plek waar hij ooit is 
geboren, in Steenwijksmoer onder de 
rook van Coevorden. Onder het genot 
van koffie en eigen gebakken  “knieper-
ties” ( het was begin januari, dus deze 
streekgewoonte hoort er bij )  begonnen 
we ons fijne gesprek.  Graads is inmid-
dels 80+  en volgens hem inmiddels over  
de “houdbaarheidsdatum”.  

Beginjaren
Graads is in 1934 geboren op de boerderij 
in Steenwijksmoer. Toen hij  3 jaar oud 
was overleed zijn moeder. Zijn vader her-
trouwde met een zuster van zijn moeder. 
Een groot gezin. Graads had in totaal 14 
(half)broers en (half) zusters.  Hij kon lo-
pend naar de lagere school in Steenwijks-
moer en heeft het fietsen pas in de 7e klas 
van die lagere school geleerd.  Ook naar 
de ambachtschool in Coevorden, waar 
hij net na de oorlog in 1946 begon, ging 
Graads eerst lopend heen. Hij was 15 jaar 
toen hij slaagde als  machinebankwerker 

op die school. Een opleiding die bestond 
uit theorie maar ook veel praktijklessen. 
Die praktijklessen  kon hij direct uitvoe-
ren, want zoals het de gewoonte was in 
die tijd, ging Graads meteen aan het werk. 

Eerste werkgever.
Zijn eerste “baas” werd Smederij V.d. 
Veen in Coevorden.   Als je de verhalen 
die Graads vertelt over zijn eerste “loop-
baanjaren” vergelijkt met de huidige tijd, 
dan is dat bijna niet te geloven.  Je moest 
48 uur per week werken voor 12,50 gul-
den per week ( 0,25 cent per uur). Ver-
der ging Graads ook nog 
4 avonden naar de Am-
bachtschool in Coevor-
den   ( o.a. cursus in het 
lassen). De werkzaamhe-
den bij Smederij v.d. Veen 
bestonden o.a. uit het be-
slaan van paarden ( hoef-
smid) en het leggen van 
hoepels om houten wielen 
van de landbouwwagens. 
Verder werd er nog gelast 
met carbid. 

Militaire Dienst 
Op 20 jarige leeftijd ging 
Graads in dienst. Hij werd 
bewapeningsmonteur bij 
de Luchtmacht in Leeu-
warden, na eerst opleidingen te hebben 
gevolgd in Nijmegen en Deelen.

Wavin ( 1e korte periode)
Na eerst een soort dubbelfunctie bij Sme-
derij Van der Veen en Wavin te hebben 
gehad, kwam Graads via de toenmalige 
Chef Technische Dienst  Piet Hemmes 
in 1959 bij de Wavin in dienst.  Toen hij 
trouwde in 1961 was er in Hardenberg 
alleen een flatwoning beschikbaar, maar 
daar hadden ze helemaal geen trek in.  Het 
bedrijf Zwegers in Coevorden, bood hem 
een functie aan met de mogelijkheid een 
laagbouwwoning in Coevorden te krijgen. 
Dat was de voornaamste reden om Wavin 
te verlaten en bij Zwegers, een dragline-

bakken  fabrikant, aan het werk te gaan.  
Het was een periode waarin veel en hard 
gewerkt werd, maar relatief weinig ver-
diend. Reden om uit te kijken naar ander 
werk. Bij Ten Cate in Hardenberg (over-
buurman van de Wavin) werd een voor-
man technische dienst  gevraagd.  Na het 
sollicitatiegesprek bij Ten Cate werd nog 
even een bezoekje gebracht bij Piet Hem-
mes die nog steeds chef T.D. was.  
Een bezoekje met gevolgen.  

Wavin ( 2e en nu lange periode) 
Piet Hemmes wilde Graads graag terug en 

na een gesprek met Dhr. Janssons (toen-
malige personeelschef) kon Graads weer 
aan de slag bij de Wavin. Er was nu wel een 
laagbouwwoning beschikbaar en Graads 
ging wonen in de Jan Vermeerstraat in de 
nieuwe wijk de Norden in Heemse/Har-
denberg. Hij werd 1e monteur met onre-
gelmatige werktijden. Hij kreeg telefoon 
van de zaak en was min of meer dag en 
nacht oproepbaar. Graad was vooral ver-
antwoordelijk voor de leidingsystemen in 
de fabriek. ( o.a. de Sprinkler installaties). 
Graads werd een all -round monteur en 
kon voor vele grote klussen ingezet wor-
den.  Naast zijn werk bij de Technische 
Dienst werd Graads ook bevelvoerder 
van de toenmalige bedrijfsbrandweer van 

Wie weet wie nummer 5 en 12 zijn?
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Wavin. Ze hadden 2 compleet uitgeruste 
brandweerwagens. De moeilijkste brand 
was een brand in een menger van de Men-
gerij, waarbij schadelijke stoffen vrij kwa-
men. Ook was Graads zeer actief betrok-
ken bij de technische kant van de Vapro 
opleidingen.  Hij werd zelfs Vapro exa-
minator, niet alleen bij Wavin maar ook 
bij externe bedrijven zoals b.v. bedrijven 
in  de Aardappelmeel industrie. Gevraagd 
naar zijn herinneringen noemt Graads het  
steeds maar groter worden  van het Wavin 
terrein. Nieuwe fabrieken van de Kratten 

( inclusief brekerij) en de Folie. Velen zul-
len zich Graads nog herinneren, fietsend 
over het hele Wavin terrein.  Op 58 jarige 
leeftijd ging Graads met de VUT.
Hobby´s 
Graads is inmiddels meer dan 22 jaar met 
de VUT. maar hij heeft zich nog geen 
moment verveeld. Hij is jager geweest  
en heeft veel konijnen geschoten op het 
Wavin terrein. Zijn zoon heeft het jacht-
gebied nu van hem overgenomen.  Hij 
woont sinds 1980 weer in Steenwijksmoer 
in het huis waar hij vroeger altijd heeft ge-
woond.  Graads laat ons zijn hobbyruimte 
zien. Het is min of meer een smederij, met 
aambeeld, boormachines, slijptollen etc. 
Alleen het smidsvuur ontbreekt. Graads 
is bekend om het smeden van sierhekken. 
Rondom zijn huis staan prachtige hekken 
en de meeste sierhekken in Steenwijks-
moer zijn gemaakt door Graads.  Ze zijn 
inmiddels 52 jaar getrouwd, hebben 3  
kinderen en die zijn allemaal getrouwd. 
Negen kleinkinderen komen regelmatig 

bij opa en oma op bezoek. Aan het eind 
van ons gesprek vragen we altijd naar het 
e-mail adres. Voor Graads is dat geen pro-
bleem.. Hij gaat met de tijd mee en heeft 
op woensdagmiddag computerles. 

Graads had ons gesprek goed voor-
bereid. Hij liet ons alle getuigschrif-
ten zien, van goed gedrag uiteraard, 
van de werkgevers die hij gehad 
heeft. Verder waren er veel foto’s van 
oud collega’s. Een aantal laten we 
zien en we hopen dat alle namen die 
we erbij noemen correct zijn.

Wij hebben inmiddels veel Wavin 
Old mensen geïnterviewd, zonder 
vooraf precies te weten wat men al-
lemaal bij Wavin gedaan heeft. Bij de 
vele gesprekken die we hebben ge-
had blijkt dat heel veel geïnterview-
de oud collega’s naar het buitenland 
zijn geweest. Zo ook Graads Meije-
rink. Hij heeft technische assistentie 
gedaan bij Wavin Twist (Duitsland) 
bij Wavin Ashford(Engeland) en bij 
Wavin in Frankrijk. Je kunt dus met 
recht zeggen dat hij en vele andere 
Wavin oud collega’s  de Wavin in 
Europa groot hebben gemaakt. 

Wavin en Unicef
Wavin adopteert WASH-project in 
Burkina Faso.

Als onderdeel van de samenwerking met 
UNICEF, heeft Wavin een deel van een 
breed water en sanitatie project in Burkina 
Faso geadopteerd.
Het totale project, dat in 2014 is begon-
nen, richt zich op meer dan 100 basisscho-
len, ruim 900 medische posten, en meer 
dan 450 dorpen.
De doelstelling is om aan het eind van 
dit jaar het percentage van de bevolking 
dat toegang heeft tot veilig drinkwater te 
laten stijgen van 56 procent naar 76 pro-
cent. Ook moet het aantal huishoudens 
met toegang tot verbeterde sanitaire voor-
zieningen stijgen van 10 procent naar 54 
procent.

De bijdrage van Wavin zal UNICEF in 
staat stellen om 4 basisscholen, 10 ge-
zondheidscentra en twee dorpen in de 
Sahel te voorzien van schoon drinkwater, 
betere sanitaire voorzieningen en hygiëne 
onderwijs. 
Deze regio werd gekozen omdat het een 
van de armste regio's in het land is.

Bhutan
De laatste fase van ons project van UNI-
CEF in Bhutan, is bijna voltooid.
In februari is de zending met filtersyste-

men van Pentair werden geleverd aan 
UNICEF en deze zullen binnenkort wor-
den geïnstalleerd.
Dit concludeert het project om meer dan 
5000 schoolkinderen in zeer afgelegen ge-
bieden te voorzien van schoon drinkwater 
en betere sanitaire voorzieningen.

A.Brouwer/G. Harmsen
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Een hobby van een gepensioneerde
Ingezonden door Henk Willems
 
Veel gepensioneerde Wavin (Owase) 
medewerkers besteden veel tijd aan 
vrijwilligerswerk en aan hun hobby 
‘s. Een bijzondere hobby heeft Henk 
Willems; hij organiseert en begeleidt 
motorvakantiereizen naar diverse be-
stemmingen in Duitsland en de Alpen-
landen.

Motorvakantie
Lang hebben we er naar uitgekeken, maar 
vandaag is het dan zover. Met 812 km 
voor de boeg, gerekend vanaf het verza-
melpunt aan de A12 tussen Arnhem en 
Oberhausen. Vanaf thuis komt daar ge-
middeld nog ruim 100 km bij.
Eerst even een kop koffie en dan is het tijd 
voor vertrek. Henk Willems heeft de reis 
voorbereid. De routes staan op navigatie 
en op papier. Vooraf hebben we deze uit-
gebreide informatie ontvangen, inclusief 
(nood)telefoonnummers, alles is gepland 
inclusief de stops en de verwachte aan-
komsttijd. Daar kunnen diverse professi-
onele reisorganisaties nog wat van leren.
De verwachtingen zijn hooggespannen, 
persoonlijk heb ik een gevoel zoals vroe-
ger toen ik als kind met m'n ouders naar 
Zwitserland ging. 't Zal ermee te maken 
hebben dat het alweer een paar jaar gele-
den is. Je zou het een soort van heimwee-
gevoel kunnen noemen. Hoe dan ook, we 
hebben er veel zin in. Sommigen hebben 
er zelfs zin an. We bespreken met welke 
snelheid we over de Autobahn zullen gaan 
en komen uit op 140. We gaan akkoord 
met 140 echte kilometers, dus de cruise 
control van de GT wordt daarop ingesteld.
 
Elkaars motoren leren kennen
De eerste etappe verloopt prima en we ko-
men ruim voor de geplande tijd aan op de 
vastgestelde plaats. 'Een kwartier winst' 
roept Henk tevreden. Dan voltrekt zich 
het volgende programma, dat al snel een 
ritueel zal worden: tanken, toilet, eten en 
drinken en dan de onvermijdelijke  –zui-
ver informatieve- vraag van Henk: “Zul-
len we maar weer?”.
Tijdens de stops leren we elkaar en elkaars 
motor alvast een beetje kennen. Voor de 
heenreis hebben we boterhammen meege-
nomen van thuis. Voor die van mij heeft 
mijn vrouw gisteren een heerlijk eitje 
gebakken en vanmorgen in alle vroegte 
klaargemaakt. Mmmm, heerlijk!
Bij de 3e tankstop moet ik denken aan dat 

liedje van Herman van Veen:
We moeten tanken, plassen, eten, drinken 
en weer doorgaan.
Met de afgesproken snelheid en zonder 
al teveel files en drukte, vorderen we ge-
staag, maar Duitsland is groot. Toch staan 
we om kwart voor zes voor de garage van 
Hotel Jaegerhof in Zams in Oostenrijk, 3 
kwartier eerder dan gepland. Pffff, bijna 

de klok rond in het zadel, dat begin je wel 
te voelen (ook al denk je enig zitvlees te 
hebben….) Nu een koel glas bier en een 
verfrissende douche!
Om half acht zitten we aan tafel en dan 
komen de verhalen los. Enthousiasme 
over de reis van vandaag en over wat ko-
men gaat, werk en/of bezigheden, een en-
kel geval van gedane arbeid (VUT), per-
soonlijke dingen. Het vertrouwen groeit, 
mooi is dat. 
Na het toetje komt Henk met de plannen 
voor de volgende dag. De route wordt be-
sproken en toegelicht. We passeren o.a. de 
Silvretta hochalpenstrasse, de Furkajoch, 
de Hahntenjoch en de Pillerhöhe.
Sommigen maken nog een kleine avond-
wandeling en anderen nemen het terras. 
Daarna is iedereen op tijd naar bed.

Mooie passen door de alpen
De volgende morgen zit iedereen precies 
om 8.00 uur aan het uitgebreide ontbijt en 
staan we volgens afspraak om 9.00 uur bij 
de motoren.
Vandaag maken we pas echt kennis met 
de mooie passen door het Alpen gebergte, 
een route van ca. 300 km. Aan het eind 
van de Silvretta tolpass vraagt Henk:Wie 
wil nog een keertje op en neer? Voor die 
€ 12,-- wil je als echte Hollander toch wel 
waar voor je geld, of niet?  Daarmee gaan 

we vandaag ruim over de 300 km. Jawel 
natuurlijk zijn er een paar , die dit prach-
tige bochtenfestijn nog een keer willen 
meemaken. Een geweldig mooie pas! Qua 
wegen, qua natuur, qua uitzicht.

Om nooit genoeg van te krijgen
Ook de volgende pas is adembenemend 
mooi. Bovenop houden we een foto- en 

koffiestop, heerlijk in de zon. Wat een ma-
jestueus gezicht! We raken onder de in-
druk van de schoonheid van de schepping. 
Daarna volgen nog enkele van die adem-
benemend mooie passen, om niet genoeg 
van te krijgen.
Onze eerste dag in de Alpen zit er op: 
prachtig, ruig, groots, kleurrijk. Indruk-
wekkend!
Terug in het hotel is het elke avond weer 
het zelfde aangename ritueel, douchen, 
bier(tje), praten, lekker vier gangen diner, 
de plannen voor morgen doornemen, kof-
fie, (sigaartje), praten, bier, jägermeister, 
praten en slapen.
Zo voltrekken zich nog een aantal da-
gen. Pas op en pas af. De passen liggen 
als het ware aan elkaar geregen. Veel tijd 
om rond te kijken krijgen we niet. Henk is 
namelijk vooral geïnteresseerd in asfalt en 
bochten, liefst van goede kwaliteit. Af en 
toe krijgen we gelegenheid om te genieten 
van een kop koffie met apfelstrudel of een 
Dolomieten brötchen. 
Enkele hoogte punten zijn natuurlijk het 
prachtige Kaunertal, waar we op 2760 m. 
hoogte zo de gletscher oprijden. Wat een 
fabelachtig mooi gebied, dat is niet met 
woorden of foto’s over te brengen, dat 
moet je zelf gezien en gereden hebben.

vervolg pagina 5



5

Je blijft bochtjes draaien, gaaf
Ja, Henk weet het goed op te bouwen, 
want als je denkt dat je alles wel hebt 
gezien, dan verrast hij iedereen nog met 
de welbekende Stelvio. Het is echt on-
beschrijfelijk zo’n mooie pas, met giga-
mooie uitzichten over dalen met mooie 
wegen en tientallen haarspeldbochten. 
Een Walhalla voor motorrijders (en wiel-
renners). Je blijft aan het bochtjes draaien, 
gi-ga-gaaaaf. Dat vergeten we nooit weer. 
En ’s avonds zit iedereen nog vol van 
deze climax, het hoogtepunt van de reis. 
De sterke verhalen komen los over de 
beleving van deze week. Eerst voelt het 
toch wat onwennig dat rijden in de ber-
gen. Maar aan het eind van de week geniet 
iedereen volop van de spannende wegen 
met honderden mooie bochten. Wat heb-
ben we deze week, mede door aanwijzin-
gen van Henk, veel geleerd.

Helaas is het de volgende dag zaterdag, 
we nemen afscheid van hotel Jaegerhof en 
beginnen aan de lange terugreis van ruim 
800 km tot de Nederlandse grens.

Volgens de routebeschrijving van Henk 
zijn er weer een paar tank- en koffiestops 
gepland. De laatste stop is bij Düsseldorf. 
We drinken nog een kop koffie met iets… 
Dan is het tijd om afscheid van elkaar te 
nemen. 
Iedereen bedankt voor de gezelligheid, de 
gesprekken en Henk speciaal nogmaals 
bedankt voor de organisatie en begelei-

ding. We kunnen dankbaar terugkijken op 
een fantastische week.
Bij Oberhausen waar de 3 splitst naar de 
31 volgen enkele deelnemers de 31 rich-
ting Enschede en de rest volgt de 3 rich-
ting Arnhem. Om een uur of 8 is iedereen 
weer veilig thuis, met de gedachte…. vol-
gend jaar weer!!!

Duurzame PVC buis krijgt 
Recycore® Technology label
In de bouwindustrie stijgt de vraag 
naar duurzaam geproduceerde mate-
rialen. Wat betreft PVC zijn Wavins 
3-laags buizen al jaren de beste keuze. 
Vanaf heden is het complete assorti-
ment te herkennen aan het Recycore® 
Technology-keurmerk
.
Duurzaam in de kern 
Van alle kunststofleidingproducenten in 
Europa is Wavin verreweg de grootste 
verwerker van gebruikt en ingezameld 
PVC materiaal. Het ontwikkelen van 
duurzame, toekomstgerichte oplossingen 
is één van de kernwaarden in Wavin’s be-
drijfsvoering. Dit, in combinatie met de 
innovatiekracht van Wavin, heeft geleid 
tot de ontwikkeling van Recycore® Tech-
nology. 

Onmiskenbaar duurzaam 
Voor de 3-laags PVC buizen met Recyco-
re® Technology wordt over de hele linie 
meer dan 40 % gerecycled materiaal toe-
gepast. Dit percentage wordt door Kiwa 
gecontroleerd. Waar dit voor binnenriole-
ring op minimaal 30% ligt, kan dit voor 
buitenriolering oplopen tot méér dan 50%. 

De hoeveelheid verbruikte nieuwe grond-
stoffen is daardoor zo laag mogelijk. Het-
zelfde geldt voor de impact op het milieu. 
Keuringsinstituut KIWA heeft het proces 
gecontroleerd en gecertificeerd. Dit certi-
ficaat werd tijdens de Infratech uitgereikt. 
Jan-Willem Viets, directeur Wavin Ne-
derland: “Deze uiterst milieuvriendelijke 
3-laags PVC buizen moeten de standaard 
zijn voor onder andere gemeenten, aan-
nemers en installateurs. Wavin produceert 
dit type buis al jaren, maar om het mili-
euvoordeel beter herkenbaar te maken is 
het Recycore® Technology label er aan 
toegevoegd. Met het Recycore® label ga-
randeren we een maximaal gebruik van 
gerecycleerde PVC. Dit wordt gecontro-
leerd door KIWA.” 

PVC U3 buizen met Recycore® Techno-

logy kunnen in elk project worden toege-
past. Zowel voor binnen- als buitenriole-
ring biedt Wavin een volledig assortiment 
in alle gewenste diameters. 

Dezelfde buis. Dezelfde topkwaliteit. 
Een beter milieu. 
Door de toepassing van de innovatieve 
Recycore® Technology helpt Wavin de 
bouwsector zijn CO2-voetafdruk te verla-
gen en de duurzame prestaties van bouw-
objecten naar een hoger niveau te bren-
gen. 
Alle producten met Recycore® Technolo-
gy voldoen aan de strikte kwaliteitseisen 
van Wavin en zijn KOMO-gekeurd. De 
producten zijn gemakkelijk te combineren 
met de overige kunststof leidingsystemen 
van Wavin. 

Bron: www.wavin.nl
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Valbeveiliging voor de Tegra put
Tijdens extreme buien kunnen put-
deksels door uittredend rioolwater 
los komen te liggen. Een weggespoeld 
putdeksel is een gevaar voor alle weg-
gebruikers. 

Wavin herkent dit probleem met de bijbe-
horende risico's en anticipeert hierop met 
de ontwikkeling van een geïntegreerde 
valbeveiliging voor haar putten. Door 
deze nieuwe innovatie worden de gevaren 

van een openliggende put tot een mini-
mum beperkt. 
De impact van een weggespoeld putdek-
sel kan, door het intensieve gebruik van 
de weg en de kwetsbaarheid van de ge-
bruikers, zeer groot zijn. Daarbij stelt de 
Wet aansprakelijkheid (artikel 174 BW) 
dat bij eventuele schade als gevolg van 
een gebrek aan weglichaam en weguit-
rusting (waaronder putten en putdeksels) 
de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder 
ligt. 
Indien een putdeksel wegspoelt zorgt de 
geïntegreerde valbeveiliging ervoor dat 
het gat in het wegdek op een veilige wijze 

afgeschermd wordt. Hierdoor wordt voor-
komen dat mensen in een openliggende 
put terecht kunnen komen. De valbevei-
liging zit in de telescoop van onze putten 
geïnstalleerd en is uitgevoerd in PP. Om 
de reguliere reiniging mogelijk te houden 
is de valbeveiliging in het midden voor-
zien van een opening van 28 centimeter. 
Zoals u van Wavin mag verwachten is ook 
dit product gedegen getest, waarbij geble-
ken is dat de constructie een gewicht van 
500 kg kan dragen.
Door deze nieuwe innovatie worden de 
gevaren van een openliggende put tot een 
minimum beperkt. 

Wavin AS in Assen
Concentratie, stilte in de klas! 
Van borrelende of tikkende afvoerlei-
dingen zullen de 1.700 leerlingen van 
het Dr. Nassau College in Assen in ieder 
geval geen last hebben. Bij de nieuw-
bouw van locatie Quintus en de bijbe-
horende sporthal waren geluiddempen-
de leidingen van Wavin een vereiste.

De nieuw- en verbouw van de middelbare 
school en sportaccommodatie voor top-en 
breedtesport gebeurt in opdracht van ge-
meente Assen en Stichting voor Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-
Drenthe. Het schoolgebouw beslaat ruim 
11.000 m2, de sportaccommodatie 5.000 
m2. Het project ging eind 2013 van start. 
De verwachte oplevering is in de zomer 
van 2016. 

Zowel de verticale als horizontale lei-
dingen worden uitgevoerd met Wavin 
AS. Johannes de Boer, adviseur Bouw 
& Installatie bij Wavin: “Eerder werden 
geluiddempende leidingen voornamelijk 
toegepast in appartementen. Geluid is 
echter steeds vaker een kritische factor. 
We zien een trend in het gebruik van dit 
soort leidingen in utiliteitsgebouwen zo-
als ziekenhuizen, kantoren en scholen.”
Wavin AS dempt zowel het luchtgeluid 
als het contactgeluid in de afvoerleidin-
gen. De Boer: “Wavin AS bestaat uit PP 
met daaraan toegevoegd de stof Astolan. 
Hierdoor krijgen de buizen en hulpstuk-
ken een hoog soortelijk gewicht. De 
massa en dikke buiswand zorgen ervoor 
dat het geluid dat in de leidingen ontstaat, 
bijvoorbeeld door stromend water, niet 

doorklinkt naar buiten. Een dikke rubbe-
ren ring in de steekmof, de zogenaamde 
expansiecompensator, zorgt voor dem-
ping van het contactgeluid. Dankzij dit 
rubber kan een trilling uit de ene buis zich 
niet doorzetten naar de ander. Dit heet het 
ontkoppelen van de buis. Al deze factoren 
zorgen ervoor dat Wavin AS het meest 
geluidsarme kunststof leiding systeem in 
Nederland is. Onafhankelijk onderzoek 
heeft dit aangetoond.” 

Dat je de leidingen niet achteraf hoeft te 
isoleren zorgt voor gemak en financieel 
voordeel. 

Installatie 
Het installatietechnische werk wordt uit-
gevoerd door Kropman Installatietech-

vervolg pagina 7
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Superrap met prefab nieuwbouw 
800 studentenwoningen
Voor 800 studenten komt er binnenkort 
een einde aan de zoektocht naar een fij-
ne en betaalbare kamer in Amsterdam. 
Aan de Zuidas verrijst een initiatief van 
Student Experience, Ravel Residence, 
een sfeervol en veelzijdig complex met 
alle voorzieningen die een moderne 
student zich wenst. Om snel te kunnen 
werken, koos de installateur voor Wa-
vin. 

Die installateur is ABM Installatietech-
niek uit Bergschenhoek. Jurgen Duits is 
er vestigingsmanager: “Wij werken stan-
daard met de kunststof leidingsystemen 
van Wavin. Al vele jaren lang. Onze hele 
montage-afdeling is erop ingericht en 
de monteurs hebben veel feeling met de 
producten. Ze weten precies wat de mo-
gelijkheden zijn. Voor dit project stond in 
het bestek geen specifiek systeem voorge-
schreven, dus ook nu was de keuze snel 
gemaakt.” 

Prefabricage 
De 800 studentenwoningen worden in een 
waanzinnig tempo gerealiseerd. Dit voor

jaar is de bouw van start gegaan, begin 
2015 moet het project gereed zijn. Jan 
Snel, de flexibele en modulaire bouwer uit 
Montfoort, produceert per week gemid-
deld 25 units. Het geheim? Prefabricage. 
Het complex bestaat uit modulaire wo-
ningen gemaakt in de werkplaats van Jan 
Snel. ABM Installatietechniek voert daar 
ook het prefab installatiewerk uit. Duits: 
“Elke woning heeft een woonkamer, keu-
ken en badkamer. Wij bouwen de badka-
mers in en prefabriceren en monteren de 
leidingsystemen zo volledig mogelijk. 
Wavin levert de PP binnenriolering op 
maat aan en de Tigris PEX/AL buis komt 
op rol. Zo installeren wij vijf badkamers 
per dag.” 

Aannemer Jan Snel plaatst de woningen 
op locatie. Voor ABM Installatietechniek 
rest dan nog slechts 30 procent van het 
werk: het maken van de aansluitingen en 
standleidingen en de koppelingen tussen 
de woningen. En ook dat gaat zeer snel. 
“Niet alleen de ervaring van de monteurs, 
ook de leidingsystemen zelf dragen hier-
aan bij”, vertelt Wavins accountmanage-

Bouw & Installatie Jeroen van der Kley. 
“Voor de warm- en koudwaterleidingen 
werkt ABM met het Wavin Tigris K1 
perssysteem, smartFIX push-fit systeem 
en PEX/AL buis. Dankzij de push-fit 
verbindingen is geen perstang nodig; je 
steekt de leidingen zo in elkaar. Dit sys-
teem is bovendien erg goed te combine-
ren met het Wavin Tigris leidingsysteem 
waarmee ABM ook al jaren werkt. Ik hoef 
hen eigenlijk niets meer uit te leggen.”

Bron: www.wavin.nl 

KPN is bezig met een omvangrijk 
project: het realiseren van een Cyber 
Center voor veilige opslag van elek-
tronische data van bedrijven. Om de 
vele computers die daarvoor nodig zijn 
continu perfect te laten werken moet 
de temperatuur in de gebruikte ruim-
ten optimaal zijn. Voor de koeling zijn 

Wavistrong Glasvezelversterkte Epoxy 
leidingen (GRE) toegepast.

KPN heeft het project uitbesteed aan in-
stallatietechnisch bedrijf Unica. Beide 
partijen zochten betrouwbare partners 
voor met name het koelsysteem. Voor de 
leidingen die daarbij horen hebben ze die 

gevonden in de combinatie Wavin/Future 
Pipe Industries. “Het nieuwe KPN Cyber 
Center is een knap staaltje techniek, waar 
Wavistrong GRE perfect in past,” zegt een 
woordvoerder van Wavin. 

Corrosiebestending en eenvoudig te in-
stalleren 

Veilige opslag bedrijfsdata bij KPN
Cyber Center geniet perfecte temperatuur

niek Assen. Het bedrijf werkt veelvuldig 
met de producten van Wavin. Bij het Dr. 
Nassau College installeerden ze echter 
voor het eerst Wavin AS. Volgens Wouter 
Hulswit, engineer en werkvoorbereider, 
was het voor de monteurs even wennen, 
maar verliep de installatie soepel. “Ten 
opzichte van PE en PVC, dat we meestal 
toepassen, zijn de Wavin AS leidingen iets 
minder flexibel en relatief zwaar. Maar na 
de eerste installatie heb ik de monteurs er 

niet meer over gehoord. Dat zegt genoeg. 
Het systeem werkt prettig. Dat je de lei-
dingen niet achteraf hoeft te isoleren zorgt 
bovendien voor gemak en financieel voor-
deel. Normaal besteden we dat uit aan 
een externe partij.” Hulswit roemt ook de 
goede technische ondersteuning vanuit 
Wavin: “Johannes de Boer heeft ons per-
soonlijk montagetips en -instructies gege-
ven en komt regelmatig langs op de bouw. 
Daarnaast kunnen we bij vragen altijd bel-

len. De organisatie is erg toegankelijk.” 

Naast Wavin AS installeerde Kropman In-
stallatietechniek Wavin PE en het Wavin 
QuickStream hemelwaterafvoersysteem.

Bron: www. Wavin.nl
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Aan de keuze voor Wavistrong GRE ging 
een uitgebreide vergelijking van produc-
ten vooraf. GRE kwam als beste uit de 
bus. “Naast betrouwbaarheid op de lange-
re termijn biedt GRE andere voordelen,” 
zegt een woordvoerder van Unica. “De 
kunststofleidingen hebben een aanzienlijk 
lager gewicht en zijn niet vatbaar voor 
corrosie. Ze zijn ook veel eenvoudiger te 
installeren dan andere vergelijkbare lei-
dingen. Bovendien vragen ze vrijwel geen 
onderhoud en hoef je er geen verf of coa-

ting op aan te brengen.” 

Volstrekte betrouwbaarheid 
Die voordelen van GRE wegen voor KPN 
erg zwaar. “KPN garandeert haar klanten 
volstrekte betrouwbaarheid,” vertelt de 
Wavin zegsman. “Wij hebben met Unica 
samen een plan uitgewerkt om die garan-
tie waar te maken. De systemen zijn veel-
al dubbel uitgevoerd, waardoor er ook nog 
eens extra capaciteit is ontstaat.”

Bron: www.wavin.nl 

Zoals u misschien al opgemerkt hebt is er 
in dit nummer niets opgenomen van de In-
dupacker en de Spreekbuis.
De Spreekbuis verschijnt niet meer en we 
mogen niet meer publiceren uit de Indu-
packer wegens koersgevoelige informatie. 
We hebben nu toegang gekregen tot www.
wavin.nl , waaruit we artikelen mogen ge-
bruiken voor ons blad. We hebben nu 

weer een nummer met 8 pagina’s, maar in 
de toekomst zouden dit wel eens minder 
pagina’s kunnen zijn. We doen daarom 
ook met klem een beroep op onze lezers 
te komen met een bijdrage.
Bijdragen kunnen verstuurd worden via 
e-mail j_r_stoffelsma@planet.nl of naar 
het huisadres: Badhuisplein 42 7772XC 
Hardenberg.                             J.U. Stoffelsma.

Nogmaals van de redactie


