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Van het bestuur
Zoals je praktisch overal in de bedrij-
ven ziet, blikt men aan het eind van het 
jaar terug op het afgelopen jaar.

Er zijn met de werknemers evaluatie c.q. 
functioneringsgesprekken over hun toe-
komst en verwachting voor het komende 
jaar en tegen de kersttijd is de kerstborrel 
en het kerstpakket een aangename ver-
rassing. Meestal ligt de productie tussen 
Kerst en de jaarwisseling stil en kan er 
als het moet onderhoud aan de machines 
uitgevoerd worden. De voorraden worden 
opgenomen en de administratie kan de 
laatste boekingen maken en de jaarreke-
ning opstellen.

Ook wij blikken even terug op 2015
De afgelopen zomer was een seizoen vol 
extremen. Tropische temperaturen wissel-
den af met koude dagen en veel regen. Bo-
vendien was de zomer vrij zonnig vooral 
in de maand juni scheen de zon volop.Op 
29 augustus was het ook zo’n mooie dag. 
Op deze dag had Wavin de familiedag ge-
pland en velen van ons hebben de gele-
genheid aangegrepen om hun (oude) plek-
je en de bedrijven te bekijken. De dag was 

goed georganiseerd en er was voor een 
ieder genoeg te drinken en te eten. Hulde 
aan de organisatie van dit evenement.

Op dinsdag 6 oktober was de Evenemen-
tenhal goed gevuld voor onze jaarlijkse 
ledenvergadering en reünie. Al ruim voor 
14.00 uur waren de eerste gasten aanwe-
zig. Onze voorzitter van Wavin Old Albert 
Jan Rosink kon de leden met hun partners 
verwelkomen, totaal ruim 500 personen. 
Na het woord van welkom aan de geno-
digden, het bestuur van het Pensioenfonds 
en het Dion pensioenbureau werd even stil 
gestaan bij het goede reilen en zeilen van 
ons Pensioenfonds. Ook was er een mo-
ment van stilte voor diegene die het afge-
lopen jaar overleden zijn. Johan Runhaar 
was aftredend maar heeft zich herkiesbaar 
gesteld voor een volgende periode. Wel 
hebben we dit jaar afscheid genomen 
van ons redactielid Wim de Graaf. Jo-
han Schulten is bereid gevonden om zijn 
plaats in te nemen. De financiële admi-
nistratie van Wavin Old is gecontroleerd 
door de kascontrole-commissie en heeft 
het financiële beheer in orde bevonden 
en aan de vergadering van de vereniging 
Wavin Old werd voorgesteld om décharge 
te verlenen aan de penningmeester Luuk 
Meijer. Hierna was het woord aan Gerrit 

Rekers, voorzitter van WVO Owase die 
ons in vogelvlucht vertelde hoe de meeste 
werkmaatschappijen van de WVO Owase 
er nu voorstaan. Na het officiële gedeelte 
was het tijd voor een drankje, daarna ge-
volgd door een 3 gangen-buffet en kon-
den de mensen met elkaar praten en een 
dansje wagen onder muzikale begeleiding 
van de groep Tiz’Nix en de The Old Stars. 
Om 21.00 uur verlieten de laatste gasten 
de zaal. De volgende reünie is op dinsdag 
4 oktober 2016, dat kunt u dus alvast no-
teren.

Tot slot wil ik u nog wat meegeven voor 
het komende jaar. Als je een doel stelt 
moet je er eerst in geloven. Alles van 
waarde, alles wat ertoe doet, begint met 
een overtuiging, een droom, een verlan-
gen of een inzicht dat vervolgens omge-
zet moet worden in daden. Dit geldt voor 
iedereen dus ook voor ons als gepensio-
neerden. Namens het bestuur van Wavin 
Old en de redactie van Wavin Old Nieuws 
wens ik u en de uwen fijne Kerstdagen en 
een gezond en voorspoedig 2016 toe.

Ge Ringenier

Terug in 
de tijd……

door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Deze keer komt Koert van de Belt aan 
het woord. Op de reünie in de Evene-
mentenhal was Koert vanzelfsprekend 
aanwezig, Hij had nog geen reünie van 
Wavin Old gemist en dat was dus voor 
ons een hele goede reden om hem een 
keer te interviewen voor Wavin Old 
Nieuws. De afspraak hiervoor werd ge-
maakt en wij gingen naar het nieuwe 
appartementencomplex aan de Acaci-
astraat in Gramsbergen. Hier woont 
Koert met zijn vrouw, sinds enige jaren 
en met heel veel plezier. 

Beginjaren
Koert, inmiddels 79 jaar oud, is gebo-
ren als 2e in het gezin van 5 kinderen in 
De Krim. Zijn vader was timmerman bij 
Datema. Toen hij 9 jaar was overleed zijn 
vader tijdens een operatie in het zieken-
huis. Er brak een moeilijke tijd aan voor 
het gezin. Na de lagere school ging Koert 
direct aan het werk. Er moest geld ver-
diend worden en hij ging werken bij een 
boer in De Krim. Om extra inkomsten te 
krijgen ging hij het melken leren en be-
haalde hij het melkcontrole diploma, het 
zogenaamde melk monsteren. Alle kinde-
ren hebben, ondanks de financiële proble-
men, een prima jeugd gehad. Omdat de 
zoon van de boer de boerderij ging over-
nemen moest Koert na 20 jaar bij deze 
boer gewerkt te hebben op zoek naar an-
der werk. Hij kon aan de slag bij een boer 
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in de Noordoostpolder, maar daar waren 
zijn vrouw en kinderen helemaal niet blij 
mee. Er werd gelukkig heel ander werk 
gevonden in de buurt van De Krim en wel 
bij de Wavin in Hardenberg. 

Zware folie
In 1972 ging Koert aan het werk in de 
drie ploegendienst bij de Zware Folie. Hij 
werd extrudermachinist bij 3 extruders 
en was ook werkzaam in de mengerij. De 
werkomstandigheden waren prima onder 
de goede leiding van Jan Hamberg en Jan 
Vloedbelt. Koert zei wel een paar keer 
tijdens ons interview: ”Ik kwam van de 
hel in de hemel” zowel financieel als op 
sociaal niveau. Hij had een groot plichts-
besef tijdens zijn werktijd en werd door 
zijn collega´s ook wel eens de werkge-
ver genoemd.  Koert heeft verschillende 
functies gehad in de ondernemingsraad en 
was ook een goede spreekbuis zowel naar 
collega´s als naar de directie. Verder was 
hij 18 jaar lang voorzitter van de CNV 
vakvereniging bij de Wavin en als zodanig 
vertegenwoordigde hij de CNV vakbond 
bij de CAO onderhandelingen. “Opkomen 
voor de medemens” was zijn motto. Ver-
der was hij secretaris van de “Ziektekas”, 
een soort associatie van het Ziekenfonds.
 Door operaties aan de rug en de voet 
was het niet meer mogelijk om in de drie-

ploegendienst van de folie te werken en 
vanaf 1991 heeft hij gewerkt bij de afde-
ling Reclame en PR van Wavin Nederland 
met collega’s zoals Margriet Scherhage, 
Victor Kramer en Johan Goutbeek ( foto-
graaf). Een mooie afwisselende periode 
met o.a. reizen naar het voormalige Oost 
Duitsland waar Wavin een bestaande bui-
zenfabriek had overgenomen. In 1993 ( op 
58 jarige leeftijd) stopte Koert , mede op 
advies van de arts, met het werken bij de 
Wavin. Het was een machtige tijd.. aldus 
Koert. 

Bijbaantjes
Koert heeft in het eerste bestuur van Wa-
vin Old gezeten. Volgens toenmalig di-
recteur Ab van de Belt moest er een “man 
van de vloer” in het bestuur zitten en dat 
werd dus Koert. Hij heeft 4 jaar in het be-
stuur zitting gehad met o.a. Teun Schol-
tens als voorzitter. Verder heeft hij 11 jaar 
in de ledenraad van het “Groene Land” 
gezeten. In De Krim was Koert ook heel 
actief. Op kerkelijk gebied heeft hij ver-
schillende periodes in de kerkenraad ge-
zeten als diaken en ouderling en voorzitter 
van de zendingscommissie.  Op sportief 
gebied was zijn grote hobby de voetbal-
vereniging DKB ( supporter, bestuur, 
clubkrant enz.) Ook bij de buurtbus was 
hij geen onbekende. Vele ritjes werden er 

gemaakt van De Krim, via Gramsbergen 
naar Hardenberg en weer terug. 

Ridderorde
Op 29 april 1994 werd Koert geridderd in 
de orde van Oranje Nassau voor de vele 
verschillende activiteiten op het gebied 
van de kerk, politiek, vakbeweging en de 
vele andere bezigheden . Een hele eer en 
een emotionele gebeurtenis, aldus Koert. 

Op 30 september jl. waren Koert en Hillie 
maar liefst 55 jaar getrouwd. Ze hebben 
dit samen met hun kinderen en acht klein-
kinderen gevierd. We wensen hun nog een 
goede tijd in hun prachtige appartement in 
Gramsbergen.

Het bezoek aan de laatste reünie 
werd door zijn kinderen afgeraden, 
in verband met het moeilijke lopen 
door de ziekte van Parkinson. Hij 
is toch gegaan en heeft het voor 
geen goud willen missen. Hij is de 
hele middag niet van zijn plaats 
geweest en iedereen kwam bij hem 
langs om even een praatje met 
Koert en zijn vrouw te maken. 
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50 Jaar Wavistrong Epoxy buizen

Wavin is in 1955 begonnen met de pro-
duktie van PVC buizen met het product 
drinkwaterbuis als hoofdtoepassing. In 
de daarop volgende 10 jaar kwamen 
daar andere kunststof producten bij 
zoals de kratten, de plastic zakken, po-
lyethyleen buis. 

Deze producten zijn allemaal op basis van 

thermoplastische kunststoffen. De basis 
voor al deze processen is: Kunststof warm 
maken en in vorm brengen en af laten koe-
len en dan is het product klaar.

In 1965 komt er een ander bedrijf bij die 
producten ging maken door verschillende 
vloeistoffen (harsen en verharders) bij el-
kaar te mengen. Dit mengsel werd vervol-

gens gebruikt om glasvezels te impregne-
ren en dit gehele pakket werd vervolgens 
uitgehard met behulp van warmte. Een-
maal tot product gevormd is dit materiaal 
niet meer op te smelten. De zogenaamde 
thermohardende kunststof. In de volks-
mond wordt dit product GVK genoemd. 
Glas Vezel Versterkte kunststof. Dit be-
drijf was dus een echt buitenbeentje en 
daarom een bijzonder bedrijf.

De allereerste producties vonden plaats in 
de oude textiel fabriek van Jansen en Tila-
nus tegenover het oude station in Bergent-
heim. Een onderdeel van deze productie 
was het bekleden van stalen buizen met dit 
wondermooie materiaal. Deze laag zorgde 
ervoor dat stalen buizen niet kunnen roes-
ten. Echter als men de stalen buis er nader-
hand uittrekt dan heeft men een “GVK” 
buis. Eenmaal met voldoende wanddikte 
geproduceerd is deze GVK ijzersterk en 
roest niet. De stalen buis (ook wel de kern, 
mal of vormstuk genoemd) kon keer op 
keer opnieuw gebruikt worden als basis 
om GVK buizen te te wikkelen en zo is het 
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Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele ont-
wikkelingen bij pensioenfonds OWASE

Financiële situatie pensioenfonds
In juli 2015 hebben wij u via Wavin Old 
voor het laatst geïnformeerd over de fi-
nanciële situatie van het pensioenfonds. 
Ten opzichte van juli 2015 is de beleids-
dekkingsgraad per 31 oktober 2015 licht 
gedaald van 114,5% naar 112,9%. 

Dit heeft een aantal redenen, zoals o.a. de 
tegenvallende beleggingsresultaten. Na 
een opleving in de eerste helft van 2015 
zijn de resultaten op de beurs de afgelo-
pen maanden slecht geweest. Een andere 
reden voor de gedaalde dekkingsgraad is 
de aanhoudende lage rente. De marktren-
te bedraagt momenteel 1,43%. Dit zorgt 
voor hoge pensioenverplichtingen (het 
geld dat uitgekeerd moet worden, nu en 
in de toekomst), waardoor het pensioen-
fonds veel geld in kas moet houden. 

Ondanks deze daling ligt de dekkings-
graad van het pensioenfonds nog steeds 
ruim boven de zogenaamde dekkingste-
kortgrens van DNB. Er is dus geen sprake 
van een dekkingstekort. 

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.

Inhaal gemiste pensioenopbouw 2013
In 2013 en 2014 is de pensioenopbouw 
tijdelijk verlaagd omdat de pensioenpre-
mie niet voldoende was voor de volledige 
opbouw. Onlangs is bekend geworden dat 
de pensioenpremie voor 2015 het toelaat 
om de in 2013 gemiste pensioenopbouw 
gedeeltelijk in te halen. Er zal 0,28% in-
haalopbouw worden toegekend. Voor u 
als gepensioneerde heeft dit alleen gevol-
gen als u in 2013 nog pensioen opbouwde 
als werknemer van één van de OWASE 
bedrijven, uw uitkering zal dan in novem-
ber of december worden verhoogd. 
 
Pensioenoverzichten zijn verstuurd
Zoals u wellicht vernomen hebt, zijn in 
september de UPO’s (Uniform Pensioen 
Overzicht) verstuurd. Mocht u hier nog 
vragen of opmerkingen over hebben dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met het 
pensioenbureau, Dion Pensioen Services. 
Uw contactpersonen zijn Jan Lodewijk of 

Gerda Bouck. Zij zijn bereikbaar op tele-
foonnummer 0523–208250.

Invoering kostendelersnorm in AOW 
uitgesteld
Het kabinet ziet af van invoering van 
de zogenaamde kostendelersnorm in de 
AOW. Het plan was om deze per 1 juli 
2016 in te voeren, dit wordt uitgesteld 
naar 1 januari 2018. 

Door de kostendelersnorm wordt uw 
AOW lager als er één of meerdere mensen 
van 21 jaar of ouder bij u in huis wonen. 
Het idee hier achter is dat mensen die sa-
men op één adres wonen, kosten kunnen 
delen en dus minder geld nodig hebben. 
Samenwonen met uw partner valt uiter-
aard niet onder de kostendelersnorm. Op 
deze maatregel kwam veel commentaar, 
vooral doordat de kans bestaat dat hier-
door minder mensen mantelzorger willen 
worden. Het kabinet wil dit daarom eerst 
verder laten onderzoeken, waardoor de in-
voering is uitgesteld.

proces in het verleden ontstaan. Een zeer 
goed kunststof product dat een zeer goede 
vervanger is voor de stalen buis.

In die tijd werd er veel gepionierd met 
verschillende producten en processen. Een 
daarvan was de Wavisan buis. Dit was een 
soort sandwich constructie uit een bin-
nenlaag van puur GVK, een tussen laag 
van alleen maar zand en hars met daarop 
weer een toplaag van puur GVK. Hierdoor 
konden dikwandige buizen met een hoge 
stijfheid worden geproduceerd. Het zand 
maakte de buizen weer veel goedkoper.

Het eerste grote project door de GVK af-
deling was de zogenaamde demi water-
leiding die vanaf begin jaren ‘70 in het 
Botlek gebied werd gelegd. Deze leiding 
voorziet nu nog steeds de daar aanwezige 
industrie van onthard water. De leiding is 
nu al zo’n 35 à 40 jaar oud en functioneert 
nog steeds. Een echt corrosievrij product 
en dus ook bewezen veel beter te zijn dan 
staal.

Na de pioniers fase kreeg het GVK product 
steeds meer erkenning en verhuisde vanaf 

1974 naar de locatie aan de Kellerlaan op 
het Wavin terrein. Eerst was daar één hal 
(waarin nu de buizenafdeling is geves-
tigd). De markt groeide en in 1978 werd 
er een tweede hal bijgebouwd waarin ook 
Wavin zelf eerst nog pvc hulpstukken pro-
duceerde. De naam GVK werd toen ook 
veranderd in Wavin Internationaal. Begin 
jaren 80 volgde er een afsplitsing van Wa-
vin KLS en ging men meer op eigen benen 
staan onder de naam Wavin Repox. Vanaf 
de jaren 1985 waren er ook al contacten 
met o.a. Gulf Eternit te Dubai. Daar, maar 
ook in Saudi Arabië, waren er werkplaat-
sen (spoolshops) die lokaal onze buizen en 
hulpstukken installeerden.

In 1995 stootte Wavin alle nevenactivi-
teiten af en werden de niet-buizen on-
dernemingen overgenomen door derden. 
(Kratten, Folie, Profielen afd. e.d. verdwe-
nen uit de Wavin groep) Hoewel wij wel 
een buizenbedrijf waren, werden wij ook 
verkocht en overgenomen door onze hui-
dige eigenaar, onder de naam Future Pipe 
Industries.Vanaf die tijd werd FPI snel 
groter met een groot aantal vestigingen 
in veel verschillende landen zoals Dubai, 
Abu Dhabi, Saudi Arabie, Egypte, Quatar, 
Houston en Indonesië. Onze vestiging in 
Nederland is en blijft hierin nog steeds 
de spil als het gaat om het product Wavi-
strong.

Van pioniersfase tot aan de huidige tijd 
is er veel veranderd. Van een fabriek die 
aan alle kanten pikte van de hars staat er 
nu een mooi en veel schoner productiebe-
drijf dat hoogwaardige Wavistrong buizen 
maakt uit Epoxy harsen met glasvezels die 
wereldwijd een zeer bekende naam heb-
ben als het gaat om kwaliteit en zekerheid.

Bron: glashelder juni 2015
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Legionella: wie kan er wat aan doen?
Volgens het RIVM melden zich jaar-
lijks 300 patiënten met een legionella-
besmetting. De Inspectie Leefomgeving 
& Transport krijgt ieder jaar 3.000 mel-
dingen van watermonsters die zwaar 
besmet zijn met legionella. Zijn instal-
lateurs zich van het probleem bewust? 
Hoe kunnen ze legionella voorkomen? 
En welke rol speelt de materiaalkeuze? 
We leggen het voor aan vier (ervarings)
deskundigen.

1. Legionellapreventie leeft niet genoeg 
bij alle partijen 
Bert Verwijs van Bert Verwijs Installatie-
techniek in Veenendaal: "Er is in de media 
weinig ophef over legionella, je hoort er 
tegenwoordig nauwelijks iets over. Maar 
ik denk dat er veel in de doofpot ver-
dwijnt. Volgens mij voldoet een kwart van 
de installaties niet aan de veiligheidsei-
sen. Daar kan dus legionella ontstaan. Ik 
denk dan aan oude herenhuizen of 2-ster-
ren-hotels.” 
 
Eric van der Blom, vakspecialist sanitaire 
technieken, afdeling Techniek & Markt, 
UNETO-VNI: "De installatiebranche is 
wel bezig met legionellapreventie, maar 
beheerders/eigenaren van de gebouwen 
nemen het niet allemaal even nauw met de 
regels. Kijk maar naar de recreatiesector 
en het rapport dat Actal over de regeldruk 
rondom dit onderwerp heeft opgesteld. 
Vanuit het RIVM komen die signalen 
maar ook de minister van I&M heeft aan-
gegeven dat het wel een tandje minder 
kan. Er komen jaarlijks 3.000 meldingen 
van met Legionella besmette watermon-
sters binnen bij de ILT (Inspectie Leef-
omgeving & Transport). Dat zijn alleen 
de zware meldingen van meer dan 1.000 
kolonie-eenheden, allemaal bronnen voor 
legionellabesmetting. Het aantal is al best 
veel, maar in de praktijk zijn het er waar-
schijnlijk veel meer. Wij maken ons zor-
gen over deze ontwikkelingen.” 
 
Herman Toess van installatiebedrijf Kruit 
in Moordrecht: "Ik hoor hier en daar dat 
legionella nog veel voorkomt. Het is re-
gelmatig een onderwerp van gesprek in 
de installatiebranche. Waarom legionella 
nog voorkomt ondanks de scherpere re-
gels? Niet alle installateurs gaan er goed 
mee om. Sommigen houden zich niet aan 
de regels. Ze willen goedkoper zijn en zijn 
niet gecertificeerd zoals wij. Zolang ze niet 
gepakt worden, gaan ze gewoon door.”

René Offringa, technisch adviseur Wavin: 
"Ik heb het idee dat legionella een jaar of 
tien geleden minder serieus werd geno-
men in de installatiebranche dan nu. De le-
gionella-epidemie bij de Floriade in 1999 
(waaraan 28 mensen overleden, red.) was 
niet ontstaan door een slecht functione-
rende waterleiding. Daarom dachten veel 
installateurs misschien dat het niet direct 
hun werk betrof. Gelukkig is dat de laatste 
tijd anders. Als ik nu cursussen geef over 
het aanleggen van waterleidingen, weten 
de meesten wat ik bedoel en waarmee ze 
rekening moeten houden.” 

2. Een goede aanleg van leidingen is on-
voldoende 
Bert Verwijs van Bert Verwijs Instal-
latietechniek in Veenendaal: "Wij zelf 
houden er rekening mee bij de installatie. 
Hoe? Door dode stukken in de leiding te 
voorkomen. Ook leggen we geen koud-
waterleidingen aan bij een cv-installatie 
bijvoorbeeld. Want daar is de kans groot 
dat de temperatuur van het water oploopt 
naar 30-35 graden en kan er legionella 
ontstaan.” 
 
Eric van der Blom, vakspecialist sanitaire 
technieken, afdeling Techniek & Markt, 
UNETO-VNI: "De aanwezigheid van le-
gionella kan meerdere oorzaken hebben. 
Het kan zijn dat de installatie niet volgens 
de voorschriften is aangelegd. Maar vei-
ligheid ligt vooral bij het gebruik van de 
installatie. Beheerders en eigenaren van 
gebouwen moeten de nodige beheers-
maatregelen consequent uitvoeren zoals 
het periodiek spoelen van de tappunten, 
controleren van temperaturen, werking 
van keerkleppen etc. Ook het tweemaal 
per jaar bemonsteren is belangrijk voor 
goed beheer.” 
 
Herman Toess van installatiebedrijf Kruit 
in Moordrecht: "We houden er rekening 
mee bij ons werk. Bijvoorbeeld door 
koudwaterleidingen onder de begane 
grond, in de fundering aan te leggen. Een 
paar jaar geleden deden we dat nog in de 
smeerlaag, want dat was makkelijker. Nu 
doen we dat niet meer. Als er vloerver-
warming is storten we de leidingen auto-
matisch in de betonvloer. We hebben ook 
vaker overleg met de installateur van de 
cv over wat waar precies komt. We blijven 
minimaal 75 centimeter van de cv-leiding, 
om te voorkomen dat het water te veel 
wordt opgewarmd. 

René Offringa, technisch adviseur Wavin: 
"Een groot gevaar voor mogelijke legio-
nellavorming zijn de mengkranen. In de 
mengkamer van zo’n kraan komt warm 
en koud water samen. Het water staat 
vaak enige tijd stil en bovendien zijn veel 
rubbers ook nog eens gevoelig voor het 
ontstaan van bacteriën. Die combinatie 
is heel riskant, al hoor je daar weinig in-
stallateurs over. De ontwikkeling van vei-
ligere mengkranen is belangrijk, met be-
tere rubbers en een kleinere mengkamer. 
Gelukkig worden nu wel stappen gezet in 
die richting.’’

3. Materiaalkeuze helpt bij het voorko-
men van legionella 
Bert Verwijs van Bert Verwijs Installatie-
techniek in Veenendaal: "Wij gebruiken 
hoofdzakelijk kunststof leidingen. Je kunt 
het met de hand buigen en je houdt altijd 
schone handen, dus het is makkelijk in 
gebruik. Het materiaal is gladder, je hebt 
geen last van putcorrosie. Er blijft minder 
snel iets in achter, zodat bacteriën niet zo 
snel een kans krijgen. Bovendien is het 
niet zo diefstalgevoelig als koper.” 
 
Eric van der Blom, vakspecialist sanitaire 
technieken, afdeling Techniek & Markt, 
UNETO-VNI: "Materiaalkeuze is vol-
gens mij nauwelijks van invloed op le-
gionellagroei. Bepaalde kunststoffen zijn 
iets gevoeliger voor de mogelijkheid van 
biofilmvorming. Mogelijk dat deze van de 
markt verdwijnen met de komende aan-
passing van de Drinkwaterwetgeving. We 
zien dat kunststof leidingsystemen vooral 
worden gebruikt in nieuwbouwprojecten, 
want daar werkt het makkelijker met dat 
materiaal. Koper zie je meer bij zicht-
werk, kleiner werk en aanpassingen in be-
staande bouw. Voor alle materialen geldt: 
ze moeten voldoen aan de kwaliteitseisen 
en als je de installatie goed aanlegt, en 
goed gebruikt en beheert, blijft het uit-
voeren van legionellabeheersmaatregelen 
beperkt.” 
 
Herman Toess van installatiebedrijf Kruit 
in Moordrecht: "Ik weet niet of het mate-
riaal van invloed is op het vorming van 
legionella. Ze zeggen dat het bij bepaalde 
leidingen van kunststof het risico groter 
is. Volgens mij niet bij de Tigris-leidingen 
die wij sinds een jaar of zes gebruiken. 
Koper wordt veel gestolen, dat was een 
belangrijke reden voor ons om over te 
stappen. Dat bevalt nog steeds goed.” 

vervolg pagina 5
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Foto's van de reünie zijn te vinden op internet:
http://myalbum.com
inloggen met:   MyAlbum
gebruikersnaam:  ge.willems@hetnet.nl
wachtwoord:   Reünie
(hoofdletter gevoelig)

Reünie 2015
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PE op de Waddenzee

Een kabellegschip zou vastlopen. Hoe 
trek je dan een 3 kilometer lange en 
loodzware kabel dwars door open zee? 
Aannemingsbedrijf Alsema B.V. be-
dacht een even creatieve als unieke op-
lossing met PE.

Voor Alsema B.V. uit Zuidlaren is het leg-
gen, monteren en testen van kabels voor 
de on- en offshore markten niets nieuws. 
Maar toen Van Oord medio 2014 voor 
deze opdracht aanklopte, waren kraken-
de hersens het gevolg. Hoe gaan we dit 
doen? Voor de realisatie van een wind-
molenpark op zee moest een loodzware 
driefasenkabel worden getrokken tussen 
De Eemshaven en Rottumerplaat. Een 
traject van 3 kilometer. "De kabel lag op 
een ponton en moest van een diep gedeel-
te in de Waddenzee naar de dijk worden 
getrokken. Normaal gebeurt dit met een 
kabellegschip, maar daar was dit stuk te 
ondiep voor," vertelt werkvoorbereider en 
uitvoerder Jan Alsema. "We moesten dus 
inventief zijn. Drijvers van PE bleken een 
gouden greep."

Normaliter wordt PE gebruikt voor ka-
beldoorvoer, riolering en horizontaal ge-
stuurde boringen. Bij Alsema was men er-
van overtuigd dat polyethyleen ook prima 
dienst kon doen in het water. Alsema: "PE 
heeft een uitstekend drijfvermogen en is 
sterk, stug én flexibel tegelijk. We hebben 
3 kilometer aan 24-meter-buizen besteld 
bij Wavin. Om ze te laten drijven hebben 
we ze dichtgelast met speciale eindkap-
pen, een stuk maatwerk van Wavin. Vanaf 
een ponton ingericht als assemblageschip 
hebben we de losse drijvers één voor één 
aan elkaar gemaakt en de kabel er met 
spanbanden recht onder bevestigd. Zo 
kregen we het voor elkaar dat de kolossale 

kabel in het water dreef en we hem zonder 
wrijving konden trekken."

Vanaf een ponton ingericht als assembla-
geschip hebben we de losse drijvers aan 
elkaar gemaakt en de kabel eronder be-
vestigd - Jan Alsema, werkvoorbereider/
uitvoerder Aannemingsbedrijf Alsema 
B.V.

Speciaal transport 
In zijn 40-jarige loopbaan bij Wavin had 
Gerard Weelink, accountmanager Grond-, 
Weg- en Waterbouw, deze toepassing van 
PE nog nooit meegemaakt. "Jan Alsema 
belde ons met allerlei vragen en vroeg of 
we PE buizen van 24 meter konden le-
veren. Onze standaard is 20 meter, maar 
4 meter extra is productietechnisch geen 
probleem. De uitdaging zit in het trans-
port. Voor zulke lange buizen is speciaal 
transport én een ontheffing nodig. Dit 
hebben we geregeld met Brink Transport 
uit Hardenberg. De eindkappen hebben 
we prefab aangeleverd."

Sterk concept 
In het voorjaar van 2015 gingen de PE 
drijvers te water. Alsema: "De voorberei-
ding kostte maanden, het trekken van de 
kabel slechts 6 dagen. Het ging precies 
zoals we het bedacht hadden. Het zou 
mooi zijn als we andere bedrijven met dit 
concept kunnen helpen. We hebben nu de 
ervaring én er ligt een gigantische berg 
kant-en-klare PE drijvers op het droge."

Bron: www.wavin.nl
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Station Eindhoven in de steigers
Rijksmonument klaar voor grotere reizigersstroom

Het rijksmonument uit 1956 is een 
icoon. Maar hoe waardevol ook, in de 
huidige vorm is het station niet bere-
kend op de steeds grotere aantallen 
reizigers: 115.000 per dag in 2020. Eind 
2014 is daarom gestart met een groot-
scheepse verbouwing en uitbreiding. 
Verstappen van Amelsvoort legt de PE-
transportleidingen aan.

Nu ondervinden reizigers misschien nog 
hinder van de werkzaamheden, maar vanaf 
2016 is reizen van en naar station Eindho-
ven een feest. Dan is de verbouwing ge-
reed. De perrons worden beter toegankelijk 
en er komt een brede reizigerspassage waar 
met gemak het dubbele aantal reizigers 
doorheen stroomt. De passage vervangt de 
huidige reizigerstunnel, die wordt getrans-
formeerd tot comfortabele wachtlounge.

PE transportleidingen 
Voor de aanleg van de verwarmings- en 

koelleidingen benaderde hoofdaannemer 
Heijmans het Nulandse installatiebedrijf 
Verstappen van Amelsvoort, dat al 70 jaar 
actief is. De PE transportleidingen moeten 
het gehele station, de toekomstige winkels 
en horeca voorzien van verwarming en 
koeling. Will van Alebeek, directeur: "Het 
is een bijzonder project. Niet zozeer van-
wege de omvang - het is een middelgrote 
klus voor ons - maar vanwege het histori-
sche karakter van het gebouw. De leidin-
gen lopen onder het hele station door en 
alles moet verlegd worden. Vanwege de 
benodigde capaciteit gebruiken we ook 
grotere leidingdiameters (50 - 200 mm, 
red.) dan anders." 

Een 10 voor installatie 
Wavin leverde de PE leidingen en fittin-
gen via Technische Unie. In april 2015 
legde Verstappen van Amelsvoort de eer-
ste leidingen aan. Naar verwachting is 
dit deel van het project in het najaar van 

2015 gereed. Ruben Goedee, accountma-
nager Bouw & Installatie bij Wavin, prijst 
Verstappen van Amelsvoort om het vak-
manschap: "Het is duidelijk dat kwaliteit 
hoog in het vaandel staat. Dat zie je aan 
de manier van installeren: strakker dan dit 
kan bijna niet. Men laat zich ook niet op-
jagen door tijds- of financiële druk." Van 
Alebeek zelf beschrijft het vakmanschap 
van zijn mensen in een paar woorden: 
"Goed beugelen, voldoende expansiestuk-
ken gebruiken, netjes afwerken en vooral: 
testen voor oplevering. Kan de installatie 
het aantal liters verwerken? Die zekerheid 
moet je als installateur kunnen geven." 
 

Bron: www.wavin.nl

Invloed grond op buis
Marcel Roelfsema, technisch adviseur 
Grond-, Weg- en Waterbouw bij Wavin, 
beantwoordt veelgestelde vragen. Deze 
keer beantwoordt hij de vraag: Welke 
invloed heeft de omliggende grond op 
de vervorming van een kunststof buis?

Hoeveel een kunststof buis in de grond 
vervormt hangt af van de manier waarop 
de buis is aangelegd. Omdat kunststof 
buizen flexibel zijn, vervormen ze in elk 
geval gedurende de grondzetting mee – 
totdat de natuurlijke verdichtingsgraad is 
bereikt. Hoeveel vervorming er plaats-
vindt hangt ook af van het type aanvul-
grond en de mate waarin de grond is ver-
dicht, met name naast de buis. 

Bij een goede aanleg (in overeenstem-
ming met NPR3218) treedt minimale ver-
vorming op. 

Goede aanleg is: een correcte sleuf-
voorbereiding, indien nodig aangevuld 
met grondverbetering en een goede ver-
dichting. Dit is aangetoond door talloze 
vervormingsmetingen aan operationele 
kunststof riolen, evenals door TEPPFA-
studies over ondergronds gedrag van 
kunststof leidingsystemen. Vervorming 
treedt op omdat er, ondanks het gebruik 
van mechanische verdichtingsapparatuur, 
bijna altijd sprake is van inklinking en/
of grondzetting. Nadat de grond zijn uit-
eindelijke verdichtingsgraad heeft bereikt 

verdwijnen de ontstane (buiswand-)span-
ningen door de spanningsrelaxatie-eigen-
schappen van het kunststof. 

Gebruikt u een buis die niet vervormt, bij-
voorbeeld van beton, dan trekt de buis de 
zettingskrachten naar zich toe en kunnen 
de ontstane spanningen leiden tot breuken 
en lekkage.

Bron: www.wavin.nl
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Periode 01-06-2015 t/m 01-10-2015

E. Bakker

J. van Wijk

G. Stoeten

B.J. Hofman

J.J.H.M. Oude Oosterik

J.A.I. Bramer

A.W. Visser

G.J. Lennips

J. Compagne
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P.J.M. Nij Bijvank
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