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Van het bestuur
’De tijd vliegt voorbij’
Het is alweer midden juni 2016 als ik dit 
’Stukje van het bestuur’ voor de 2e edi-
tie van de 19e jaargang van ons lijfblad 
WAVIN-OLD- nieuws schrijf!  We zitten 
in/of tegen de vakantieperiode-2016 en het 
bestuur is bezig (geweest) met de voorberei-
ding van onze jaarlijkse activiteit op dins-
dag 4 oktober a.s. in de Evenementenhal in 
Hardenberg, waarvoor U als lid van Wavin-
Old na de vakantieperiode uiteraard een 
uitnodiging zult ontvangen.

Bij het schrijven van zo’n stukje voor WAVIN-
OLD nieuws moet ik steeds weer  terugden-
ken aan het moment van mijn eigen afscheid 
van (toen nog) WAVIN-KLS. Na ruim 40 jaar      
actief in de ’Financiële hoek’ mocht ik gebruik 
maken van een  regeling van vervroegd uit-
treden! Ondertussen is dit alweer ruim 12 jaar 
terug in de tijd! 
Regelmatig wordt me, ook nu nog, wel eens 
gevraagd hoe ik deze lange periode van ’niet-
werken’ invul. Mijn antwoord is dan veelal:  
’Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waar ik in 
het verleden zoveel tijd heb kunnen vinden om 
naar mijn werkgever te gaan (grapje!), want 
nog steeds is elke nieuwe dag, wel weer vol 
met allerhande activiteiten’. 
Door de nieuwe regelgeving, in het kader van 
economische teruggang en de daarmee ver-
band houdende  bezuinigingen van onze Over-
heid, is helaas zo’n regeling niet meer moge-
lijk en moet je zelfs na je 65ste levensjaar, in 
principe, nog een tijdlang doorwerken om in 
aanmerking te kunnen komen voor een AOW-
uitkering en, eventueel daarbij, een aanvullend 

Werkgeverspensioen!  
Ondertussen verandert er op de bedrijfster-
reinen van Wavin in Hardenberg steeds meer. 
Aan de ‘Bruchterweg-zijde’ zie je tegenwoor-
dig in de verschillende gebouwen, naast de ex-
Wavin-bedrijven, regelmatig meer (kleinere) 
bedrijfjes hun intrek nemen. Aan de ’Keller-
laan-zijde’ is inmiddels de kraanbaan voor de 
PVC- en PE-buis weggehaald en resteert daar 
nog alleen de kraanbaan voor de Future Pipe-
producten. 
Volgens de diverse media trekt de Nederlandse 
economie weer wat aan en lijkt de bouw in 
Nederland ook voorzichtig weer op stoom te 
gaan komen, waardoor er voor veel Owase-be-
drijven ook weer meer mogelijkheden zullen 
zijn! Echter, door de voorlopig voortdurende 
economische  knelpunten (o.a. werkloosheid, 
problemen met vluchtelingen, lage rentestan-
den, etc.) in veel Europese landen en de steeds 
strengere regelgeving van de Nederlandse 
Overheid, zien we dat veel pensioenfondsen in 
Nederland het moeilijk hebben met het nako-
men van hun voorgenomen verplichtingen ten 
opzichte van hun ’klanten’, omdat deze knel-
punten nogal van invloed zijn op de resultaten 
van de fondsen. 
Tot dusver heeft ons Owase-Pensioenfonds 
zich nog steeds redelijk kunnen handhaven. 
Toch heeft iedere belanghebbende van ons 
Pensioenfonds te horen gekregen dat er per 
1 januari jl. niet ge-indexeerd kon worden 
vanwege de tegenvallende resultaten en de 
steeds meer knellende regels van onze Neder-
landse Overheid. Overigens zag ik onlangs in 
de media dat de vaak gebruikte uitspraak van 
’De jongere werknemers betalen mee aan de 
pensioenen van de gepensioneerden’ zeer in 
twijfel wordt getrokken door een steeds groter 

wordende groep vooraanstaande Nederlandse 
economen! Deze  groep wetenschappers stel-
len dat ’Door de lage rentestand en lage beurs-
koersen de werkenden te weinig betalen (i.v.m. 
het betalen van niet-kostendekkende-premies) 
voor hun pensioenopbouw en dat gaat dan ten 
koste van de financiële positie van de pensi-
oenfondsen, waardoor deze niet, of gedeelte-
lijk, kunnen indexeren en eventueel zelfs moe-
ten korten op de uitkeringen en de opbouw van 
toezeggingen’. 
Maar, zoals ik schreef bij de aanvang van 
mijn verhaal is de zomer weer aangebroken! 
We kunnen mogelijk weer van de natuur en de 
betere weersgesteldheid genieten en eventueel 
uitwaaieren naar andere oorden! 
Met deze vooruitzichten moeten we de ma-
laise van de economische crisis maar enigszins 
trachten te vergeten en toch proberen te gaan 
genieten van de positieve dingen die er wel-
licht ook nog wel zullen zijn. 
Als slot wil ik, speciaal voor alle niet-leden 
van Wavin-Old die, via het Owase-Pensioen-
fonds, ook het Wavin-Old-Nieuws ontvangen, 
nogmaals aandacht vragen om te overwegen 
ook lid te gaan worden van de vereniging Wa-
vin-Old, zodat zij ook een uitnodiging zullen 
ontvangen en deel kunnen gaan nemen aan de 
reünie van onze leden. Deze reünie zal namen-
lijk weer plaats vinden in de Evenementenhal 
te Hardenberg op dinsdag 4 oktober 2016 en 
zal, naar verwachting, opnieuw weer een suc-
ces worden! Aanmelden als lid kan nog steeds 
via de Owase-Pensioenadministratie bij DION 
in Hardenberg. 
Mede namens alle bestuursleden van de ver-
eniging Wavin-Old wens ik jullie een prettige 
en zo gezond mogelijke komende tijd toe.

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

Financiële situatie
Zoals gebruikelijk willen we jullie in dit 
artikel even kort bijpraten over de finan-

ciële situatie van het pensioenfonds. 

De beleggingen van het pensioenfonds 
zijn in de eerste maanden van 2016 geste-
gen. Echter, ook de verplichtingen van het 
pensioenfonds zijn gestegen. Door de lage 

rentestand moet het pensioenfonds veel 
geld in kas houden om de pensioenen in 
de toekomst te kunnen betalen. 

Omdat de beleggingen in verhouding 
sterker stegen dan de verplichtingen is de 
financiële situatie van het pensioenfonds 
de afgelopen maanden licht verbeterd. 
Toch is de beleidsdekkingsgraad in mei 
2016 (108,5%) lager dan in januari 2016 
(111,3%). Dit komt omdat bij het opstel-
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len van de beleidsdekkingsgraad gekeken 
wordt naar de financiële situatie van de 
afgelopen 12 maanden. Dit wordt door 
DNB voorgeschreven.

Hierdoor duurt het dus even voordat een 
verbetering van de financiële situatie van 
het pensioenfonds zorgt voor een stijging 
van de beleidsdekkingsgraad. De beleids-
dekkingsgraad moeten wij van DNB ver-
plicht gebruiken bij o.a. het bepalen van 
de hoogte van de indexatie of het eventu-
eel korten van pensioenen. 

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.

Pensioenkrant over het jaarverslag 
2015

Het jaarverslag van pensioenfonds OWA-
SE over 2015 is in juni vastgesteld door 
het bestuur. Net als vorig jaar is de be-
knopte versie van het jaarverslag in de 
vorm van een pensioenkrant opgesteld. In 
deze pensioenkrant wordt o.a. ingegaan 
op de ontwikkeling van de financiële situ-
atie, de kosten en de beleggingen van het 
pensioenfonds over 2015. Ook treft u een 
interview aan met bestuurslid Jasper Ter-

halle over de nieuwe Wet Pensioencom-
municatie en een interview met Jan Lode-
wijk van de deelnemersadministratie over 
de wijzigingen van de pensioenregeling 
in 2015. Het complete jaarverslag is ook 
op onze website, www.owase.nl, terug te 
vinden.

Nieuwe website

Pensioenfonds OWASE zal deze zomer 
een nieuwe website presenteren. Door 
een nieuwe en frisse layout zal de nieuwe 
website een stuk gebruiksvriendelijker 
zijn dan de huidige. Elke deelnemer moet 
op een snelle en eenvoudige manier de 
informatie kunnen vinden waar hij/zij be-
hoefte aan heeft en die op hem/haar van 
toepassing is. Ook hebben wij veel aan-
dacht besteed aan het verbeteren van de 
leesbaarheid en begrijpelijkheid van de 
informatie die erop staat. 
Later in het jaar zal de website worden 
uitgebreid met een zogenaamde “Mijn-
omgeving” waar elke deelnemer kan in-
loggen en zijn/haar persoonlijke pensioen 
kan inzien. Ook een gepensioneerde krijgt 
de mogelijkheid om op de “Mijnomge-
ving” in te loggen. Hier kan de hoogte van 
het ouderdomspensioen worden bekeken, 
maar ook de hoogte van het partnerpen-
sioen dat bij overlijden zal worden uitge-
keerd aan de eventuele partner. 

Inhaal van gemiste pensioenopbouw

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten 
om per 1 juli 2016 een stukje gemiste 
pensioenopbouw over 2013 in te halen. 
Deze inhaal zal worden betaald uit de 
pensioenpremie voor 2016. Deze is hoger 
dan de pensioenpremie die nodig is om de 
“standaard” pensioenopbouw voor 2016 
te betalen. Het gedeelte van de premie dat 
niet nodig is voor de “standaard” pensi-
oenopbouw zal worden gebruikt om de 
inhaal van de gemiste pensioenopbouw te 
betalen. 

De totale gemiste pensioenopbouw over 
2013 bedraagt 0,05% van de pensioen-
grondslag. Per 1 juli a.s. zal 38% hiervan 
worden ingehaald. In 2015 is reeds 56% 
van de totale achterstand uit 2013 inge-
haald, waardoor slechts 6% van de ach-
terstand uit 2013 nog niet is ingehaald. 
Wij hopen in de toekomst ook deze ach-
terstand te kunnen inhalen. 
Van de gepensioneerden profiteren alleen 
de personen die in 2013 nog pensioen op-
bouwden bij pensioenfonds OWASE van 
de inhaal. Zij zullen vanaf 1 juli 2016 een 
hogere uitkering gaan ontvangen. Alle 
deelnemers zijn inmiddels per brief uit-
gebreid geïnformeerd over de inhaal van 
gemiste pensioenopbouw.

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

Dit keer hadden we een gesprek  met 
Gerrit Veurink. Als je het bij de Wavin 
over Gerrit Veurink hebt of had, zullen 
heel veel mensen zeggen..; “Oh dat is 
die man van de Arbeidsvoorwaarden”. 
Daar komen we later in het gesprek na-
tuurlijk op terug. Albert Jan en ik wer-
den hartelijk ontvangen in hun prach-
tige appartement in het Anna Charlotte 
Hof complex te Hardenberg, waar ze 
net een maand wonen. 

Beginjaren

Gerrit is geboren in mei 1945  dus net na 
het einde van de tweede Wereldoorlog. 
Hij komtvan een boerderij vlak naast de 
huidige Toyota Veurink garage in Heem-
se. Hun geboortehuis werd ook wel het  
huis van “Gait van Schoonekamp” ge-
noemd.  Gerrit was de oudste van een    
gezin van 5  kinderen ( allemaal jongens).  
Na de lagere school met “goed gevolg” 

te hebben doorlopen ging Gerrit naar de 
Landbouw school in Ommen omdat het in 
eerste instantie de bedoeling was om de 
boerderij van zijn vader over te nemen.  
Door de nieuwbouwplannen van woon-
wijk de Norden en later het Hazenbos, 
werd veel landbouwgrond door de 
Gemeente Hardenberg gekocht en werd 
het voortbestaan van de boerderij onzeker. 
De familie Veurink besloot te stoppen met 
het boerenbedrijf en Gerrit ging na 2 jaar 
van de Landbouwschool af en maakte een 
nieuwe start op  de HBS “Jan van Arkel” 
in Hardenberg. Na drie jaar op de HBS te 
hebben gezeten moest Gerrit in 1964, toen 
hij 19 jaar oud was, in Militaire Dienst.  
Hij kwam op , zoals dat werd genoemd, 
bij de Landmacht in Vught, daarna naar 
Kampen, en daarna tot aan het eind van 
zijn diensttijd in Apeldoorn. Hij had daar 
een kantoorbaan, wel natuurlijk in zijn 
militaire tenue.  Zijn werkzame leven 
is Gerrit gestart in 1966 bij Weekamp 
in   Dedemsvaart en later in Zwolle. Hij 
had veel te doen met de opkomst van de      

mechanische administratie en de grote 
aantallen ponskaarten.

De Wavin

Op 1 april 1968 is Gerrit begonnen op de 
voorraadadministratie van de Wavin aan 
de Bruchterweg. Zijn eerste baas was Wim 
Versteeg en Gerrit had veel contact met de 
heren Jorritsma ( spuitgiet hulpstukken), 
Schepers ( handgemaakte hulpstukken) 
en Stroeve (buizenafdeling) . In de avond-
uren werden  er veel cursussen gevolgd  
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Uit een grootschalig wetenschappelijk 
onderzoek dat eind februari 2016 in het 
tijdschrift Science verscheen, bleek dat 
Nederland bij de landen hoorde met de 
beste drinkwaterkwaliteit! Wij felicite-
ren de Nederlandse waterbedrijven met 
dit mooie resultaat!

Kringloop 

Niet alleen ons goedverzorgde leidingen-
netwerk zorgt voor topkwaliteit. Ook het 
Nederlandse zuiveringsproces was een 
voorbeeld voor de rest. Door de uitgebrei-
de controle blijft er niets in het water onop-
gemerkt. Nederland zorgt goed voor haar 

waterbronnen. De hele waterkringloop 
staat onder toezicht. Hierdoor houden de 
Nederlandse waterbedrijven het water van 
begin tot eind in goede staat. 

Goede doorstroming 

Onlangs werd meer dan de helft van alle 
verouderde buizen in Nederland vervan-
gen door kunststof leidingen. Ook Wavin 
leverde hieraan de afgelopen vier decennia 
een belangrijke bijdrage met haar drinkwa-
terleidingen. Kunststof leidingen zijn glad 
van binnen, zodat vuil geen kans krijgt om 
zich op te hopen en het water ongehinderd 
door kan stromen. Nederlandse waterzui-

veraars hoeven daarom geen ontsmettings-
middelen toe te voegen, waardoor het wa-
ter heerlijk fris en natuurlijk smaakt. 

Nauwlettende controle 

Nederlandse klanten zijn dan ook zeer 
tevreden met de drinkwaterkwaliteit. Ze 
gaven het in 2012 nog een gemiddeld rap-
portcijfer van 8,4. Door de nauwlettende 
controle op het bronwater en de leidingen, 
de vele stappen in ons zuiveringssysteem, 
regelmatig onderhoud aan leidingen en een 
constante doorstroming blijft ons water 
van topkwaliteit. En daar mogen we met 
ons allen trots op zijn.

Bron:  Wavin website

Chapeau voor het Nederlandse 
drinkwater!

en met name de Economieopleidingen  
hadden zijn interesse. Gestudeerd werd er 
o.a.  bij het ISW ( Instituut voor Sociale 
Wetenschappen) en het IBW  ( Instituut 
voor Bedrijfs Wetenschappen)  in Zwolle 
en Rotterdam.  Gerrit werd chef van de 
salarisadministratie en kreeg in die hoeda-
nigheid veel te maken met de CAO onder-
handelingen en de Arbeidsvoorwaarden; 
zaken die hem erg interesseerden. Hij 
weet ons nog steeds een goede defini-
tie van de Wavin arbeidsvoorwaarden te 
geven:..”  Werknemers zo lang mogelijk 
gezond,gemotiveerd en met toegevoegde 
waarde in het arbeidsproces houden”.

Maatpensioen

Wavin is de voorloper geweest  van de 
flexibele pensionering, het zogenaamde 
Maatpensioen. Gerrit heeft altijd een “so-
ciale” kijk op het Wavin personeel gehad 
en kwam op voor de werknemers.  Hij was 
dan ook één van de “pioniers” bij de tot-
standkoming van het Maatpensioen.  Veel 
overleg, onderhandelingen en contacten 
met de vakbonden is er over dit flexibel 
pensioen geweest. Gerrit benadrukt dat de 
vakbonden blij waren met dit “denken en 
doen” van Wavin. Het vaste deel van het 
pensioen kwam bij het Wavin pensioen-
fonds en over het flexibele deel werden 
veel onderhandelingen met o.a. Achmea 
gevoerd. Gerrit roemt hierbij de pret-
tige samenwerking met de verschillende     
Wavin directies. 

OWASE
Begin jaren negentig ging Wavin “Back to 

core-business” en dat betekende dat Wavin 
zich ging concentreren op de markt voor 
kunststofleidingsystemen. De niet buis-
bedrijven,  Repox was de eerste, kregen 
andere eigenaren. Er moest er een soort 
werkgeversvereniging in het leven wor-
den geroepen waar de werknemers van de 
verschillende bedrijven hun producten en 
diensten konden afnemen. Hiervoor werd 
OWASE opgericht waarbij Gerrit ook aan 
de wieg heeft gestaan.  Veel producten en 
diensten weet Gerrit nog te noemen, zoals 
de VAPRO opleidingen, STIMARO (voor 
de oudere werknemers) BONO (Beroep-
en Opleiding NO Overijssel) MOBIL-
FLEX (een soort naoberschap tussen de 
verschillende oud Wavin bedrijven) . 
Wavin Nederland was het laatste bedrijf 
wat verzelfstandigd werd en ging verder 
onder de naam DION. Gerrit werd lid van 
het managementteam van DION voor o.a. 
de arbeidsvoorwaarden. Andere leden van 
dat team werden H. Welleweerd, J. Meije-
rink  en H. Dries.

Afscheid

Na bijna veertig jaar in dienst te zijn ge-
weest bij Wavin  en DION is Gerrit in 
2007 gestopt met werken. Zijn officiële 
afscheid was in 2008 in de Evenemen-
tenhal. Tot zijn grote verbazing werd hij 
hierbij geridderd in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn grote verdiensten op 
het gebied van de flexibele pensionering 
en het maatpensioen. Veel mensen uit de 
vakbondwereld en overheid ( o.a. Hans 
Wiegel) waren hierbij aanwezig.    

Privé

Eind 1965 ontmoette Gerrit zijn huidige 
vrouw Riet Boerman en het klikte meteen. 
In 1970 zijn ze getrouwd en ze hebben 
gewoond aan de Schefferlaan, Orionlaan 
en 35 jaar aan de Scholtensdijk. Allemaal  
huizen in Heemse. Ze hebben 3 kinderen 
en 8 kleinkinderen in de leeftijd van 4-16 
jaar en die wonen allemaal in Hardenberg. 
Zoals in het begin is gezegd wonen ze nu 
in hun appartement met uitzicht over de 
Vecht,  wel aan de kant van Hardenberg. 
Ze hebben dus Heemse verlaten. Verder 
houden ze veel van fietsen en met hun     
eigen camper trekken ze heel Europa door. 
Ook buiten Europa naar o.a. Cambodja en 
Canada zijn ze geweest. We wensen Ger-
rit en Riet nog veel geluk samen in hun 
mooie woning aan de Vecht.

Gerrit wordt door Riet soms ook wel 
een verstrooide professor genoemd. 
Bij DION had Gerrit een gereser-
veerde  parkeerplaats voor zijn auto. 
Op een dag ging hij niet met de auto 
maar op de fiets. Deze fiets werd keu-
rig neergezet waar hij altijd zijn auto 
parkeerde.
Het kwam ook wel eens voor dat 
hij de kinderen naar school moest 
brengen met de auto. Daar dacht hij 
onderweg niet meer aan en aangeko-
men bij de Wavin vroegen zijn kin-
deren aan hem of dit de school was.   
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Verantwoorde paprika's met Wavistrong
Wat is er nu lekkerder dan sappige papri-
ka's in je eten? Helemaal fijn is het als je 
weet dat die milieubewust gekweekt zijn. 
Wijnen Square Crops in het Noord-Lim-
burgse Grubbenvorst drong de CO2-uit-
stoot van zijn kassen tot nul terug. Met Wa-
vistrongs onderhoudsvrije leidingen hoeft 
de kweker zich de komende 50 jaar geen 
zorgen over leidingcorrosie te maken.

Paprika- en komkommerteler Wijnen Square 
Crops verwarmt zijn kassen met grondwater 
dat vanaf 2,1 kilometer diepte met een tem-
peratuur van 75 graden Celsius wordt opge-
pompt. Het systeem werkt op aardwarmte en 
is bijna volledig CO2-neutraal. 

Corrosie 
Toch ontstond er in het systeem na verloop van 
tijd een probleem. Grondwater van deze diepte 
is namelijk vijf keer zouter dan zeewater. De 

stalen leidingen in de installatie begonnen 
hierdoor na een tijdje te corroderen. Om lek-
ken te voorkomen was een grootschalig ver-
vangingstraject nodig. 

Uitdaging 

Directeur Pieter Wijnen stelde Wavin voor een 
uitdaging: "Het vervangende leidingsysteem 
moest het extreme zoutgehalte van het grond-
water, de hoge waterdruk en de temperatuur 
kunnen weerstaan." Verder moest het binnen 
een week worden geïnstalleerd en zo min mo-
gelijk onderhoud vragen. Wijnen: "Het onder-

houd mocht het kweekseizoen niet in gevaar 
te brengen. We kunnen maar een keer per jaar 
planten." 

"Wavistrong wordt al jaren in bijvoorbeeld 
petrochemie en schepen gebruikt. Het heeft 
zich dus al lang en breed bewezen." - Dennis 
Bakhuis, Sales Manager bij Wavin

Glasvezelversterkte epoxy 

Uit een analyse van Wavin kwam Wavistrong 
glasvezelversterkte epoxy leidingsystemen 
als beste oplossing uit de verf. "Dit materiaal 

Een omweg voor de snelweg

Het is een van de drukste verkeersaders 
van ons land: de A9 bij Badhoevedorp. 
Dat een deel van de snelweg precies door 
Badhoevedorp loopt, is voor de bewo-
ners niet zo'n pretje. Daarom wordt de 
snelweg omgelegd. Een 5-jarig project 
dat Rijkswaterstaat gunde aan Combi-
natie BadhoeverBogen (CBB). Wavin 
draagt zorg voor de regenwaterafvoer.

Ter vervanging van het stuk snelweg 
door Badhoevedorp wordt 600 meter 
zuidwaarts een nieuwe, bredere snelweg 
aangelegd. Maar daarmee is de kous nog 
niet af. Er worden maar liefst 10 nieuwe 
viaducten gebouwd én er komt een on-
derdoorgang voor hoogwaardig openbaar 
vervoer. Het beoogde resultaat is tweele-
dig: de leefbaarheid voor de bewoners in 
en rond Badhoevedorp zal verbeteren en 
de verkeersdoorstroming wordt geopti-
maliseerd. De werkzaamheden startten in 
het najaar van 2013 en moeten begin 2018 
afgerond zijn. 

Total Costs of Installation 

Voor de regenwaterafvoer koos de bouw-
combinatie voor de kunststof leiding-
systemen van Wavin. Werkvoorbereider 
Paul Koekkelkoren: "We hebben zowel 

kunststof- als betonleveranciers gevraagd 
om een onderscheidende offerte neer te 
leggen. Daarbij hebben we scherp gelet 
op de Total Cost of Installation. Naast de 
kostprijs van de producten, horen daar bij-
voorbeeld ook de kosten voor transport, 
installatie en facturatie bij. Onder andere 
door slimme optimalisaties in het ontwerp 
kwam Wavin met de gunstigste totaalop-
lossing. Het lichte gewicht van kunststof 
is bovendien een groot voordeel. Zeker bij 
grote diameters gaat de aanleg veel snel-
ler." 
Minder en kleinere putten 
"Door slimme keuzes te maken qua pro-
ducten en materialen ben je uiteindelijk 
goedkoper uit," vertelt Ernst Klaver, ac-
countmanager GWW bij Wavin. "Wat 
betreft de putten zeggen we bijvoorbeeld 
altijd: klein waar het kan, groot waar het 
moet. We hebben geadviseerd om niet 
één, maar meerdere diameters te gebrui-
ken en om niet elke 60 meter maar elke 
100 meter een put te plaatsen, zodat fors 
minder putten nodig waren. Hetzelfde 
geldt voor de kolken. Onze Wavin Save-
kolken hebben een grotere zandvang dan 
gemiddeld, waardoor over het hele tracé 
minder kolken nodig zijn. Zo bespaar je 
vrij gemakkelijk op het transport, de in-
stallatie en materiaalkosten. En het is nog 
beter voor het milieu ook." 

"We hebben scherp gelet op de Total 
Cost of Installation" - Paul Koekkelko-
ren, werkvoorbereider Combinatie Bad-
hoeverBogen

Wavin ondersteunde CBB bij het maken 
van de puttenstaat en nam daarin zoveel 
mogelijk Wavin Tegra Snel putten op. 
Klaver: "Met de Tegra Snel is het heel 
flexibel werken. Deze putten hebben we 
altijd op voorraad en zijn ter plekke op 
maat te maken. Zeker bij onvoorziene 
omstandigheden is dat ideaal. Onze klant-
specifieke Tegra putten worden alleen toe-
gepast waar het écht nodig is." 
Lean werkt! 
Bij het project Badhoevedorp wordt ge-
werkt volgens de Lean-methodiek. Koek-
kelkoren is enthousiast: "Door lean te 
plannen is het voor alle disciplines mak-
kelijker om zich aan afspraken te houden. 
Je hebt ze immers samen tot stand ge-
bracht. Met behulp van tussentijdse eva-
luaties kun je tijdig bijsturen en doordat 
iedereen nauw betrokken is kun je snel 
schakelen in onverwachte situaties. Uit-
eindelijk draait het allemaal om efficiëntie 
en het voorkomen van faalkosten. Ook het 
digitale orderproces en facturatie én de 
oplossingsgerichtheid van Wavin dragen 
hieraan bij." 

Bron:  Wavin website
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wordt al jaren in zwaar chemische omstandig-
heden toegepast, zoals in petrochemie en in 
schepen. Bovendien kan kunststof niet cor-
roderen en is Wavistrong minimaal 50 jaar 
onderhoudsvrij. Dat bewijst Wavin tientallen 
jaren," weet Dennis Bakhuis, Sales Manager 
bij Wavin. 

Op maat 

Wavin nam Wijnens oude verwarmingsstelsel 
als uitgangspunt voor het ontwerp van de ver-
vangende Wavistrong-oplossing en verbeterde 
het hier en daar. Daarna werden alle onder-
delen op de goede lengte en diameter gepre-
pareerd. De monteurs hoefden het bij Wijnen 

Square Crops alleen nog in elkaar te zetten. 
Snel klaar 
Het Wavistrong leidingsysteem was betrek-
kelijk eenvoudig te vervoeren en op maat te 
maken. Op locatie kon alles razendsnel wor-

den geassembleerd. Wijnen was erg content 
met de snelle afhandeling: "Het liep gesmeerd. 
Op maandag begonnen de mannen en op vrij-
dag konden ze al eerder dan gepland van hun 
weekend gaan genieten".

Dankzij zijn geothermische installatie bespaart 
Wijnen jaarlijks 10 miljoen m³ aardgas. Dank-
zij Wavistrong hoeft de Limburgse tuinder de 
komende 50 jaar niet wakker te liggen van cor-
roderende leidingen. In opdracht van Wijnen 
onderzoekt Wavin inmiddels ook hoe Wavis-
trong op het ondergrondse gedeelte van de in-
stallatie toegepast kan worden. 

Bron:  Wavin website

Steeds vaker zware regenval in Nederland en Europa
Vorige week hebben we (op verschillende 
plaatsen in Nederland) ervaren hoe de kli-
maatverandering effect heeft op het weer en 
dan vooral op de verandering in het neer-
slagpatroon. Doordat de wereld opwarmt, 
de atmosfeer meer vocht bevat en buien 
intenser worden, krijgen wij steeds vaker 
met hevige regenval te maken. Deze ver-
andering brengt een nieuwe uitdaging met 
zich mee. Want hoe gaan wij hiermee om, 
zijn er  duurzame oplossingen voor dit pro-
bleem en wat kunnen gemeentes doen om 
deze (zware) overstromingen onder controle 
te krijgen.
  
Dat wateroverlast een serieus Europees pro-
bleem is, is wel duidelijk, zeker na het nieuws 
van vorige week. We kunnen de regen niet 
stoppen maar we bieden wel diverse hemel-
water afvoerende oplossingen. Zo ontwikkelde 
Wavin 's werelds eerste hemelwater infiltra-
tiekratten oplossing. De infiltratiekratten zijn 
het antwoord op de geïntensiveerde noodzaak 
om de pieken van regenval het hoofd te bieden 
en het water langzaam en gecontroleerd weer 

te laten doordringen in de omliggende grond. 
Wavin’s duurzame en intelligente hemelwater 
management oplossing minimaliseert de be-
dreiging voor schade aan gebouwen, veiligheid 
en de volksgezondheid. 
 
Met de Wavin infiltratie systemen zoals Q-Bic, 
Q-BB, AquaCell en het nieuwste product, de 
Wavin Q-Bic Plus, kunt u snel en gemakkelijk 
ondergrondse tanks creëren. Bij het ontwerp 
van de infiltratiekratten is rekening gehou-
den met verschillende omstandigheden. Zo 
is het mogelijk om ze te plaatsen op locaties 
met zware verkeersbelasting of op plaatsen 
met hoge grondwaterstanden. Het product is 
gemaakt van polypropyleen, waardoor het 
uiterst robuust is en extreme belastingen kan 
weerstaan. Het assortiment, met mogelijkhe-
den tot bufferen, infiltreren en vertraagd af-
voeren, kan in alle mogelijke omstandigheden 
worden ingezet - van groen zones tot stedelijke 
omgevingen. De infiltratiekratten zijn veel-
zijdig, modulair en hebben weinig onderhoud 
nodig. Deze productrange vertegenwoordigt 
ondubbelzinnig Wavin’s doel om innovatieve, 

duurzame kunststof leidingsystemen en oplos-
singen te ontwikkelen die optimale prestaties 
leveren - zelfs onder de meest ongunstige om-
standigheden en zo een belangrijke bijdrage 
leveren aan de uitdagingen die komen kijken 
bij de klimaatverandering. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de infiltratie 
systemen, of wilt u hier meer over weten, neem 
dan contact op met onze adviseurs zij helpen 
u graag. 

Wavin OLD
Als je bij Wavin met pensioen gaat en 
lid wordt van Wavin Old, kom je Albert 
Jan Rosink (72 jaar) tegen. Deze onver-
moeibare voorzitter van de vereniging 
voor oud-Wavinisten ging zelf in 2007 
met pensioen, maar denkt nog lang niet 
aan stoppen. In deze rubriek ontvouwt 
Albert Jan zijn werkzame leven van 
planner tot directeur en beschrijft wat 
hem daar het meest van bij is gebleven.

“Als 17-jarige 'Banthumse' jongen begon 
ik in 1960 bij Wavin op de afdeling plan-
ning. Het bedrijf was vijf jaar daarvoor 
opgericht door de heer Keller, dus nog 

niet zo groot. De planning voor alle pro-
ductieafdelingen werd vanuit één kantoor 
bestuurd." 

De bouw van één van de grootste Europese 
hemelwater opvang tanks bij het nieuwe voet-
balstadion voor Vålerenga, Oslo. Een project 
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6 insights over GASTEC QA
Het staat zo'n beetje op iedere buis, kraan 
en fitting die we dagelijks in handen heb-
ben: GASTEC QA. Het lijkt zo vanzelf-
sprekend, maar er moet heel wat gebeuren 
voordat een fabrikant dit keurmerk op de 
producten mag zetten. Rob van Aerde, Pro-
duct manager Gas Distribution bij Kiwa, 
geeft aan de hand van zes vragen een korte 
rondleiding in de wereld van het GASTEC 
QA-keurmerk.

Stel, je legt de gasinstallatie aan in een gebouw. 
Die moet natuurlijk aan de meest recente vei-
ligheidseisen voldoen. Je wilt niet na een jaar 
gebeld worden over een verdachte gaslucht. 
Je zoekt dus een gasleidingsysteem waarop 
je blindelings kunt vertrouwen. Die zekerheid 
biedt het keurmerk GASTEC QA.
Ook fabrikanten van gasleidingen hebben be-
lang bij het keurmerk. Het geeft aan dat ze een 
betrouwbaar product maken. Bij Kiwa certifi-
ceren wij zowel gasleidingen en componenten 
die in de straat liggen als de producten voor in-
stallatie in huis: buizen, koppelstukken, kraan-
tjes en slangen. Ook Wavin liet hun Tigris Gas-
productlijn bij ons certificeren. 

1. Hoe testen wij een gasleiding? 

Er is een hele reeks verplichte tests vastgelegd 
in een GASTEC QA keuringseis. Wij kijken 
bijvoorbeeld naar sterkte, buigzaamheid, lek-
dichtheid, vormvastheid, enzovoorts. Een 
systeem van buizen en fittingen moet bijvoor-
beeld bij herhaaldelijk verwarmen en afkoelen 
gasdicht blijven. Wij gebruiken in ons eigen 
laboratorium gekalibreerde apparatuur onder 
geconditioneerde omstandigheden, zodat wij 
alle producten op dezelfde manier testen. Na 
het testen controleert een tweede persoon de 
resultaten.

2. Is een keurmerk verplicht?
 
Fabrikanten zijn niet verplicht om hun buizen 
te laten certificeren. Ze kunnen vooraf 

veel doen om hun producten te kwalificeren 
en testen hun producten vaak ook zelf al. Ze 
mogen alleen het keurmerk niet geven. Maar 
dat keurmerk geeft een stukje extra vertrouwen 
naar de installateur en de eindklant. Een fabri-
kant kan wel zéggen dat -ie een goede leiding 
produceert, maar alleen met een GASTEC QA-
keurmerk weet je zeker dat een onafhankelijke 
partij dit heeft vastgesteld. En het ook echt ste-
vig en duurzaam is. 

3. Hoe onafhankelijk is GASTEC QA? 

Het klinkt misschien schimmig: fabrikanten 
betalen ons om hun producten te testen. Om 
toch onze onafhankelijkheid te waarborgen 
staat Kiwa weer onder toezicht van de Raad 
van Accreditatie. Deze organisatie kijkt regel-
matig of wij wel integer te werk gaan en niet 

Kunstmest, bier en melkboeren 

"In die tijd kon je het bijna zo gek niet be-
denken of we maakten het van plastic. Van 
de nog steeds bekende buizen en hulpstuk-
ken tot zakken voor kunstmest, potgrond 
en huisvuilzakken. Daarnaast produceer-
den we ook nog bierkratten voor de grote 
Nederlandse biermerken, melkkratten die 
de melkboer achterop zijn wagen had en 
allerlei soorten plastic profielen. Op zo’n 
beetje alle afdelingen heb ik meegedraaid. 
Ik begon als planner en eindigde als com-
mercieel directeur. Dat het zo zou lopen 
had ik nooit gedacht." 

Trots op Wavin 

"Ik ben een echte Wavinman. Nooit er-
gens anders gewerkt en dat wilde ik ook 
niet. Door alle verschillende functies die 
ik binnen Wavin heb gehad, was het tel-
kens weer interessant en uitdagend. Als je 
wat anders wilde moest je naar het westen, 
want in de buurt was er nergens zo’n soci-
ale werkgever. Daar hadden mijn vrouw en 
ik helemaal geen trek in. Je hebt toch hier 
je roots. Wavin groeide uit tot een droom-
werkgever, met bijvoorbeeld een eigen 

pensioenfonds, een personeelsvereniging 
en een Sociaal Fonds. Van die laatste twee 
ben ik overigens nog bestuurslid geweest. 
Wavin was een van de eerste multinatio-
nals in Overijssel. Daar was je trots op!" 

Heel Europa door 

"Toen Wavin zich eind 90er jaren volle-
dig op kunststofleidingsystemen richtte, 
kwam de afdeling Lichte Folie onder 
Franse vlag, met de naam Sphere NL. Ik 
ben daarvoor veel in Parijs geweest, maar 
eigenlijk zat ik door heel Europa. Van Ier-
land tot Tsjechië en van Scandinavië tot 
Spanje. Dat was misschien wel het aller-
mooiste. Door mijn functie als commer-
cieel directeur leerde ik veel mensen en 
culturen kennen." 

Altijd in beweging 

"In mijn vrije tijd ben ik zo’n beetje mijn 
hele leven verbonden geweest aan voet-
balvereniging VV Bergentheim, waar ik 
ook nog 13 jaar voorzitter ben geweest. 
Maar als je wat ouder wordt en die bal-
len van voor naar achteren en terug over 
je heen ziet vliegen denk je: “het is wel 

goed”. Inmiddels speel ik tennis naast de 
‘jonkies’ in de seniorencompetitie. En het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan: ook 
bij de Stichting Beheer Tenniscentrum 
Hardenberg ben ik 6 jaar voorzitter ge-
weest. Dat krijg je als je op ledenvergade-
ringen je mond open doet." 

Dansen "Na mijn pensioen in 2007 stond 
ik wel eens thuis voor het raam te kijken 
en dacht bij mezelf: “Wat moet ik toch bij 
huus?” Inmiddels ben ik alweer heel wat 
jaren met plezier voorzitter van Wavin 
Old. We geven drie of vier keer per jaar 
het blad Wavin Old Nieuws uit en houden 
de gepensioneerden op de hoogte van ont-
wikkelingen bij de OWASE-bedrijven. In 
Wavin Old Nieuws interviewen we beken-
de oud Wavinisten en publiceren nuttige 
nieuwtjes over de pensioensregelingen. 
Daarnaast organiseren we ieder jaar een 
grote reünie met een goed buffet en een 
leuk muziekbandje. Als de stemming erin 
zit gaan de voetjes van de vloer. Stilzitten 
is niks voor mij. Ik hoop zowel bestuur-
lijk als sportief nog lang door te kunnen 
gaan.” 

Bron:  Wavin website
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met de resultaten sjoemelen. Daarvoor hebben 
ze ons ook weer geaccrediteerd volgens ISO 
17065 en ISO 17025. 
"Een GASTEC QA-product geeft vertrouwen 
door aantoonbare kwaliteit." - Rob van Aerde, 
Product manager Gas Distribution Materials 
bij Kiwa

4. Hoe garandeert GASTEC QA betrouw-
baarheid? 

Het huidige keurmerk komt voort uit het oude 
Giveg-keurmerk en bestaat zo al ongeveer 
50 jaar. Er is in die tijd veel over verbetering 
van de testmethodes nagedacht. GASTEC QA 
geeft dus niet alleen aan dat het product getest 
is, maar ook dat de tests door professionals zijn 

uitgevoerd. Daarnaast garandeert het keurmerk 
dat de testmethodes goed doordacht zijn en 
aansluiten op de Nederlandse praktijk. Dat is 
net dat beetje extra zekerheid dat een GASTEC 
QA-keurmerk geeft. Door het predicaat GAS-
TEC QA kun je erop vertrouwen dat het veilig 
en betrouwbaar is. 

5. Wanneer krijgt een product groen licht? 

Wij geven alleen een certificaat af als alle tests 
positief zijn. Producten krijgen van ons geen 
rapportcijfer. Het is een kwestie van ja of nee; 
het leidingsysteem voldoet wel of niet aan de 
eisen. Punt. Wij geven ook nooit aanwijzingen 
over hoe de fabrikant zijn product moet ver-
beteren. Dat zou niet onafhankelijk zijn. Ze 

krijgen onze testresultaten en die kunnen ze 
zelf interpreteren. Als ze een product hebben 
gewijzigd, testen we weer opnieuw.

6. Hoe lang is het keurmerk houdbaar? 

Het werk stopt niet na de certificatie. Nadat 
we het certificaat geven, kijken we met regel-
matige steekproeven bij de fabrikant of ze het 
product nog wel op dezelfde manier maken. 
Zo blijven we met audits en tests de kwaliteit 
en consistentie van het product voortdurend 
bewaken. Een GASTEC QA-product is dus 
niet alleen bewezen goed op het moment van 
testen, maar ook daarna moet het aan de eisen 
blijven voldoen. 

Bron:  Wavin website

Is het veilig om in gebouwen gasleidingen van 
polyethyleen te installeren?
Is het veilig om in gebouwen gasleidingen 
van polyethyleen te installeren? René Of-
fringa, technisch adviseur Bouw & Installa-
tie bij Wavin, beantwoordt deze vraag.

Het is niet verstandig om in gebouwen gas-
leidingen van polyethyleen te installeren. Po-
lyethyleen (PE) smelt bij hoge temperaturen. 
Bij brand kan er dus al snel een lek ontstaan. 
Volgens de installatierichtlijnen mag een gas-
systeem binnen een gebouw niet bijdragen aan 
verergering van de brand of een explosie ver-
oorzaken. Een meebrandend gaslek hoeft 

nog niet tot verergering van de brand te lei-
den. Maar het wordt een ander verhaal als het 
gas door het lek onverbrand wegstroomt en 
zich bijvoorbeeld ophoopt in de kruipruimte. 
Waar het naartoe stroomt is niet te voorspel-
len, waardoor het explosiegevaar aanzienlijk 
groter wordt. Hierom is het niet verstandig om 
gasleidingen in gebouwen volledig in PE uit te 
voeren. 
Polyethyleen heeft een lage smeltwaarde. Bij 
brand ontstaan er dus al snel levensgevaarlijke 
situaties. - René Offringa, technisch adviseur 
Bouw & Installatie PE wordt in gebouwen 

alleen gebruikt voor doorvoer tot aan de gas-
meter. In de meterruimte moet de PE-leiding 
dan wel beschermd worden. Een massieve 
pvc-buis met een wanddikte van 3 mm biedt 
hier meestal uitkomst. Voorwaarde is dat deze 
tijdens brand niet mag verzakken.
PEX/AL-buizen uit de Tigris Gas-lijn bevatten 
een aluminium laag die niet smelt bij brand, 
zodat het gas ook niet kan uitstromen. Deze 
kunnen veilig in gebouwen worden toegepast. 

Bron:  Wavin website

6 tips voor een veilige gasleiding (installatie)
Een veilige gasinstallatie wil iedereen. An-
ders kunnen er immers gevaarlijke situaties 
ontstaan. Met de juiste voorbereiding en 
materiaalkeuze kan een installateur al veel 
doen om de veiligste installatie te garan-
deren Ludo Martens, Productmanager bij 
Wavin, geeft 6 tips om veiliger te werken.

1. Gebruik flexibele leidingen 

Alles moet tegenwoordig sneller. Bij het aan-
leggen van een gasleiding speelt de tijdsdruk 
altijd mee. Maar hoe sneller je werkt, hoe gro-
ter de kans dat je iets over het hoofd ziet. Toch 
mag de veiligheid er niet onder lijden. Door te 
kiezen voor flexibele leidingen werk je veilig 
én snel. Een installateur kan makkelijk bochten 

met de hand leggen, zonder dat er een snijpunt 
of fitting aan te pas komt. Dit scheelt aanzien-
lijk in de aanlegtijd. 

2. Gebruik voorgevormde koper-kunststof 
fittingen 

Gedeeltelijke vervanging van bestaande gaslei-
dingen in een gebouw is financieel en technisch 
gezien vaak de beste keuze. Daarbij is het ge-
bruik van kunststof leidingmateriaal vaak het 
voordeligst. In veel gebouwen liggen nog ko-
peren leidingen. Het blijft altijd een uitdaging 
om daarop het nieuwe kunststof leidingmateri-
aal aan te sluiten. Wavin's Tigris Gas M1 biedt 
daarom standaard koper-kunststoffittingen, 
wel zo gemakkelijk voor de installatie. 

3. Kies voor de ingebouwde lekcheck 

Het overkomt de besten; bij hoge tijdsdruk en 
honderd persingen op een dag kan er wel eens 
een persing bij inschieten. Om dat te onder-
vangen zijn er persfittingen met een Defined 
Leak Function (DLF). Het voordeel hiervan 
is dat een installateur bij een druktest meteen 
drukverlies meet als hij bij zo'n DLF-fitting 
een persing is vergeten. Hij kan daarna de lei-
ding nalopen en de persing alsnog uitvoeren. 
Het gemeten "lek" wordt hierbij automatisch 
afgesloten. Het DLF-principe geeft dus een 
extra check. 
"Met de juiste voorbereiding en materiaal-
keuze kan een installateur al veel doen om 
de veiligste installatie te garanderen." - Ludo 
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Martens, Productmanager bij Wavin

4. Gebruik comfortabele insteekfittingen 

Insteken van leidingen gaat niet altijd even 
soepel. Daarom zijn er fittingen ontwikkeld 
die een comfortabele insteek garanderen. De 
fittingen van Tigris Gas M1 zijn zo geprodu-
ceerd dat bij installatie minder kracht nodig is 
voor het insteken van de leiding. Daarbij is de 
O-ring gemaakt van speciaal versterkt rubber. 
Dat vermindert de kans op beschadiging van 
de O-ring en daarmee het ontstaan van lekken. 
Daarnaast zorgen dit soort fittingen voor een 
snellere installatie. 

5. Kijk naar keurmerken 

Keurmerken zijn er niet voor niets. Ze garan-
deren dat een product uitvoerig en onafhan-
kelijk getest is op degelijkheid, veiligheid en 
levensduur. Ieder veilig product draagt duide-
lijk zichtbaar een keurmerk. Het bekendste en 
meest betrouwbare gaskeurmerk dat in Neder-
land kan worden toegekend is het GASTEC 
QA-keurmerk van de gespecialiseerde keu-
ringsdienst Kiwa. Als u meer wilt weten over 
GASTEC QA, lees dan het artikel 6 insights 
over GASTEC QA van Rob van Aerde, Gas 
Distribution Manager bij Kiwa.

6. Blijf op de hoogte van NPR-3387 

De landelijk vastgelegde richtlijnen voor de 
aanleg van veilige gasleidingen worden re-
gelmatig tegen het licht gehouden. Klopt alles 
nog wat erin staat? Zijn er omstandigheden 
waarmee in de richtlijn nog geen rekening 
was gehouden? Voor installateurs vormen deze 
richtlijnen een belangrijk ijkpunt waarmee ze 
hun installatiemethodes kunnen controleren. 
Alleen, ze zijn zo zwaar geschreven en ze ver-
anderen zo vaak. Daarom zorgt Wavin voor 
toegankelijke en up-to-date samenvattingen. 
Kijk regelmatig op de website van Wavin voor 
de actuele NPR-richtlijnen. 
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