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Van het bestuur
De laatste jaren neemt het ledenaantal 
van onze Wavin Old vereniging lang-
zaam maar zeker af. Ergens is dit wel 
begrijpelijk. Werknemers moeten lan-
ger doorwerken. Jaren geleden waren 
er nog regelingen waarvan je gebruik 
kon maken om vervroegd met pensioen 
te gaan. 

Velen hadden dan al 40 jaar of meer ge-
werkt en konden zich financieel wel red-
den tot ze 65 werden. Daarna werd het 
vervroegde pensioen aangevuld met de 
AOW-uitkering. Tevens bracht dit met 
zich mee dat er meer jongeren in het ar-
beidsproces opgenomen konden worden. 
Ook kwamen er voor een aantal medewer-
kers minder plezierige tijden om thuis te 
blijven. Reorganisaties ten gevolge van 
slechte economische omstandigheden. Nu 
moeten velen doorwerken tot 67 jaar om 
de AOW op peil te houden. Dit houdt in 
dat het ledental aan de bovenkant weinig 
aanwas vertoont en er aan de onderkant 
meer en meer afvallen. Wij schommelen 

nu rond de 500 leden. Misschien veran-
dert er met een nieuw kabinet nog wat, 
maar korter werken zal voor de meesten 
niet opgaan ondanks mooie idealen van 
diverse politieke partijen. Wanneer je al 
die debatten op TV ziet en elke partij be-
ter weet, hoe samen te proberen de leef-
baarheid van ouderen en met name de 
ouderenzorg op een aanvaardbaar niveau 
te brengen en te houden, daar komt tot nu 
toe nog weinig van terecht. Ons pensi-
oen zal het komende jaar ook niet aange-
past worden. Gezien de prijsstijging van 
consumptieartikelen zal dit dan ook een 
teruggang in koopkracht voor de gepen-
sioneerden zijn. Maar laten we met zijn 
allen niet te pessimistisch zijn. Wanneer 
we naar andere landen kijken is het voor 
ons nog niet zo slecht. Ons pensioenfonds 
stelt alles in het werk om onze uitkering 
op een redelijk niveau te houden en laten 
wij daar maar op vertrouwen. 
Johan Runhaar en mijn persoontje zoeken 
voor elke uitgave van Wavin Old Nieuws 
een slachtoffer voor een interview. Deze 
keer was dat Hein ten Brinke. Voor velen 
van ons een bekend Wavin gezicht. Elders 
in dit blad kun je het interview met Hein 

lezen. Tijdens het interview kwam Hein 
met een aantal plakboeken waar veel fo-
to’s in staan van Wavin-voetbalelftallen. 
Hein was jarenlang coach van deze elftal-
len en daarnaast ook een succesvol trainer 
bij voetbalverenigingen in de regio Har-
denberg. Hein was en is nog steeds een 
“voetbaldier” in hart en nieren. Het leek 
ons daarom leuk om een aantal van deze 
foto’s, net zoals met de foto’s van de reü-
nie, op internet te plaatsen (uiteraard met 
toestemming van Hein). Niet alle foto’s 
zijn even duidelijk. Elders in dit blad staat 
de link om naar “My Album” te gaan om 
daar de foto’s te bekijken (onderaan het 
interview). Wanneer ik dit schrijf duurt het 
nog even en is het weer voorjaar. Ondanks 
de vele mooie “fotogenieke” winterdagen 
en ook nog ijspret (veelal voor de jon-
geren onder ons), verlangen de meesten 
naar warmere en zonnige tijden. Laten we 
genieten van komende zomer. Wandelen 
en fietsen in ons mooie en nog leefbaar 
Nederland. Ik wens iedereen namens het 
bestuur van Wavin Old, een mooie en 
gezonde tijd toe. 

Albert Jan Rosink

Terug in 
de tijd……

door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Dit keer waren we te gast bij Hein ten 
Brinke, in een mooi huis aan de rand 
van Bruchterveld met uitzicht op, hoe 
kan het ook anders, het voetbalveld van 
de v.v. Bruchterveld. De voetbalsport 
zal regelmatig terugkomen in ons fijne 
gesprek met Hein. Direct bij binnen-
komst komen vele boeken met foto’s en 
veel ander materiaal over zijn Wavin 
tijd op tafel. Hein heeft werkelijk van 
alles verzameld en in prachtige boeken 
opgeslagen, maar laten we bij de begin-
jaren beginnen. 

Achter ’t Spoor
Zo werd de Parallelweg in Hardenberg 
genoemd waar Hein in maart 1938, als 
jongste in een gezin met 3 kinderen werd 
geboren. Heins vader was melkbezorger 
in Hardenberg. Als kleine jongen was 
hij veel te vinden in en rond het station 

vlak bij zijn woonhuis. Met name de lo-
comotieven trokken zijn aandacht. Hein 
ging naar de lagere school van “Meester 
Roosjen”, zo werd deze Chr. lagere school 
in de volksmond in Hardenberg genoemd. 
Na de lagere school ging Hein naar de 
Technische school in Vroomshoop, met 
de trein uiteraard. Veel jongens uit Ber-
gentheim gingen naar dezelfde school. 
Hein was meer van de praktijk dan van de 
theorie. De opleiding machinebankwerker 
werd met goed gevolg afgesloten. Hein, 
inmiddels verhuisd naar de Julianastraat 
in Hardenberg, kreeg zijn eerste baan bij 
carrosseriebedrijf Kloosterman in Coe-
vorden.

Wavin beginjaren
In februari 1956 werd hij aangenomen bij 
Wavin. Hein werd aangenomen voor de 
Technische Dienst maar moest eerst in de 
afdeling Hulpstukken werken omdat het 

vervolg pagina 2



2

daar op dat moment zeer druk was. Deze 
afdeling was gevestigd in een loodsje aan 
de Sallandsestraat in Hardenberg. Na en-
kele maanden kreeg Hein het verzoek om 
naar de Technische Dienst bij het Engelse 
werk in Zwolle te gaan. Eén van zijn op-
leiders was daar, Willem Boeve. Er werd 
met de beroemde Wavin bus naar Zwolle 
gereden en vaak nam men de toeristische 
route via Beerze, Junne en Ommen. Eind 
1956 ging iedereen terug naar Harden-
berg voor de installatie van verschillende 
machines, o.a. extruders en volgappara-
tuur. Vanaf april 1957 werd 18 maanden 
de Militaire Diensplicht vervuld bij de 
landmacht in o.a. Ossendrecht, Bussum 
en  Ermelo. 

Hein herinnert zich nog goed zijn al-
lereerste collega’s van de hulpstuk-
ken afdeling in het loodsje aan de 
Sallandse straat. Dat waren o.a de 
broertjes Derk en Lub Schepers. Lub 
vergat nog wel eens zijn twaalf uurtje. 
Gelukkig hadden ze een erg aardige 
zus, Wiechertje, die hem de boterham-
men kwam nabrengen. Deze zus werd 
dus later de echtgenoot van Hein. 

Mengerij
Na de diensttijd ging Hein aan de slag als 
monteur in de Mengerij, samen met o.a. 
Ep de Lange. De mengerij werd gemoder-
niseerd en Hein heeft daaraan ook zeker 
zijn steentje bijgedragen. Bij de installatie 
van een nieuwe machine kreeg men hulp 
van een tweetal Duitse werknemers van 
het bedrijf Waeschle uit Ravensburg, waar 
deze nieuwe installatie gekocht was. Hein 
denkt met plezier aan deze periode terug. 
Niet alleen aan het drinken van een flesje 
bier, wat overdag gewoon gebeurde, maar 
ook aan de contacten (buiten werktijd) 
met deze Duitse “collega’s”. 

Bedrijfsbrandweer
Wavin moest zich, volgens de verzeke-
raar, beter gaan indekken tegen mogelijke 
branden. Zo werd in 1970 de Bedrijfs-
brandweer opgericht, Sprinkler installa-
ties werden geïnstalleerd en overal wer-
den brandblusapparaten opgehangen. 
Hein werd ook lid van deze brandweer-
groep onder leiding van Hendrik de Graaf 
en Hein werd bevelvoerder. De bedrijfs-
brandweer werd in 1983 weer opgeheven. 

Brandpreventie
In 1974 ging Hein samen met Henk Pul-
len werken bij de afdeling Brandpreventie 

van Wavin Nederland. Hun taken beston-
den o.a. uit het testen van de sprinklerin-
stallaties en de controle van de brandblus-
sers. Bij één van die controles heeft Hein 
een zwaar ongeluk gehad wat hem een 
vinger aan zijn linkerhand heeft gekost. 
Hij is een half jaar uit de running geweest 
en met behulp van een goede plastische 
chirurg is het nog weer redelijk goed ge-
komen. Na verloop van tijd heeft Hein 
zich ook bezig gehouden met de ARBO 
en allerlei milieumetingen zoals, stof en 
oplosmiddelen, niet alleen bij Wavin in 
Hardenberg maar bij alle filialen in Ne-
derland. In maart 2000 is Hein, na een pe-
riode van 44 jaar, gestopt met het werken 
bij Wavin en DION. 

Voetbalsport
In bijna zijn hele leven heeft de voet-
balsport een grote rol gespeeld. Tot zijn 
24e jaar heeft Hein bij HHC Hardenberg 
gespeeld op het oude veld aan de Mars. 
In verband met knieproblemen was hij 
genoodzaakt te stoppen met de actieve 
wedstrijdsport. Hij werd jeugdtrainer bij 
de C- jeugd van HHC, volgde de KNVB 
cursus jeugdleider en ging later door met 
de opleiding voor hoofdtrainer. Hij haalde 
de diploma’s D en C en kon dus hoofd-
trainer worden van 1e elftallen tot en met 
de derde klasse. Nadat de voetbalclub 
in 1968 in Bruchterveld werd opgericht 
werd hij daar de eerste trainer van de A 
selectie. Vele clubs volgden daarna en hij 
werd daarbij ook nog scout voor KNVB 
jeugd regioteams. Hij heeft maar liefst 17 
jaar de KNVB jeugd sportkampen bege-
leid en zat daarbij in de staf van de KNVB 
in Zeist. Aan het eind van zijn “voetbal-
carrière” is hij nog KNVB consul geweest 
bij zijn club in Bruchterveld. 

Organiseren
Hein mag graag organiseren. Hij heeft 
dat o.a. kunnen doen in de 12 jaar dat hij 
in het bestuur van de Wavin personeels-
vereniging heeft gezeten. Ook heeft hij 
meegeholpen ( coach en trainer) met de 
internationale Wavin voetbaltoernooien in 
o.a. Denemarken, Frankrijk en Duitsland. 
In Nederland werd dit internationale toer-
nooi op het terrein van de sv Gramsbergen 
gehouden. Vele fotoboeken heeft hij hier-
van in zijn bezit en hij heeft er prachtige 
herinneringen aan over gehouden. Over 
de “nacht van Hein” is veel gesproken. 
Het was de laatste keer dat Hein, met 
zijn Technische Dienst collega’s, uit de 
pot van het “vreugd- en treurfonds”, iets 
leuks zou gaan doen. Het werd een heel 
bijzonder weekend in Wedde. Om het 
geheel te bekostigen heeft Hein allerlei 

sponsors gevonden die dit weekend mo-
gelijk maakten. 

Tot slot
Hein is in 1965 getrouwd met Wiechertje 
Schepers en ze hebben samen één doch-
ter, die woont en werkt in Ermelo. In 1987 
werd bij zijn vrouw reuma geconstateerd. 
In de eerste jaren van haar ziekte heeft 
Hein veel ondersteuning van Wavin ge-
had. Gelukkig kan Hein aan zijn vrouw, 
die inmiddels steeds minder mobiel is ge-
worden, veel zorg en aandacht geven. Uit 
de vele boeken die Hein ons liet zien von-
den we ook onderstaand gedicht dat Hein 
bij zijn afscheid heeft voorgedragen.

Elk afscheid nemen doet een beetje pijn
’t is of een draad wordt doorgesneden
Waarmee je vast zat aan het heden
Waardoor mijn deel van een geheel mocht zijn
Ik bleef mezelf en werkte met elkaar
Ik vond hier zoveel goede dingen
Dat worden nu herinneringen
Die’k zuinig in mijn hart bewaar
Ik ben blij dat ik werken mocht in jullie midden.

Hein moest bij zijn sollicitatie 
bij Wavin een verklaring van het            
Arbeidsbureau overhandigen. Een 
kopie daarvan is nog in zijn bezit. 
Prachtig is het te zien dat er o.a, goe-
de referenties in staan van toenmalig 
Geref. predikant Ds. Van Reeven en 
van de plaatselijke politie. 
Conclusie: Hein is een keurige en 
nette jongeman. 

Een album met foto’s uit het 
archief van Hein ten Brinke 
is, evenals van de reünies, te 
vinden op internet

Ga naar www.myalbum.com
Klik op Inloggen
Vul in emailadres: ge.willems@hetnet.nl
Vul in wachtwoord: wavinold
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Van het pensioenfonds

In dit artikel staan wij stil bij enke-
le ontwikkelingen bij pensioenfonds 
OWASE

Financiële situatie van het pensioen-
fonds
Zoals gebruikelijk willen we jullie even 
kort bijpraten over de financiële situatie 
van het pensioenfonds. 

In de afgelopen maanden zijn de beleggin-
gen van het pensioenfonds wat gedaald. 
Doordat de rente licht is gestegen zijn 
de verplichtingen van het pensioenfonds 
in die periode ook gedaald. Doordat de 
verplichtingen harder zijn gedaald dan de 
beleggingen is ten opzichte van september 
2016 onze dekkingsgraad verbeterd. 

Echter, als maatstaf voor onze financiële 
situatie hanteren wij de zogenaamde be-
leidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde 
van de dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad 
is na een periode van daling in het laatste 
kwartaal van 2016 weer op hetzelfde ni-
veau als in september 2016 (106,3%). 

Geen indexatie maar ook geen korting
Indexatie is het laten meestijgen van uw 
pensioen met de inflatie. Als er sprake is 
van inflatie zijn de prijzen (gemiddeld) 
gestegen. Daardoor kunt u met eenzelfde 
hoeveelheid geld minder kopen. Door te 
indexeren proberen wij uw pensioen waar-
devast te houden. Dat kan alleen als de fi-
nanciële positie van het fonds dat toelaat. 

De wettelijke grens om te kunnen indexe-
ren ligt bij een beleidsdekkingsgraad van 
110%. Onze beleidsdekkingsgraad per 
eind 2016 lag onder deze grens (105,7%). 
Dit betekent dat onze financiële situatie 
niet voldoende was om de pensioenen per 
1 januari 2017 te indexeren. Meer infor-
matie heeft u kunnen lezen in de brief die 
wij hierover hebben verstuurd. 
De oorzaak hiervan is de lage rentestand 
en de gestegen levensverwachting van de 
afgelopen jaren. Door deze ontwikkelin-
gen verwachten wij ook in januari 2018 
uw pensioen niet of slechts beperkt te 
kunnen indexeren. Over de indexatiemo-
gelijkheden voor de jaren daarna kunnen 
we op dit moment geen uitspraak doen. 
Niet indexeren betekent dat uw pensioen 
elk jaar minder waard wordt. Hoeveel 
kunnen we niet zeggen. Dit hangt af van 
de daadwerkelijke inflatie.

Ondanks dat onze financiële situatie niet 
voldoende is om te kunnen indexeren, 
hebben wij wel voldoende middelen om 
de pensioenen te kunnen blijven betalen. 
Dit betekent dat wij niet hoeven te korten. 

Enquête pensioenkrant juni 2016
Bij de pensioenkrant uit juni 2016 (over 
het jaarverslag 2015) kreeg u een ant-
woordkaartje om uw mening te geven over 
de vernieuwing van de pensioenkrant. 
Een flink aantal deelnemers werkte mee, 
waarvoor onze hartelijke dank! De reac-
ties waren erg positief. U vindt de nieuwe 
pensioenkrant prettig leesbaar, duidelijk 
en nuttig. Wij vinden het erg belangrijk 
om onze deelnemers goed te informeren 

en zijn dan ook erg blij dit te horen. Ook 
gaf u aan over welke onderwerpen u wilde 
lezen in de volgende pensioenkrant(en). 
Dit is voor ons erg nuttig. Over een aan-
tal van deze onderwerpen heeft u kunnen 
lezen in de onlangs verzonden pensioen-
krant van 2017. Zo hebben wij aandacht 
besteed aan het nabestaandenpensioen en 
het deeltijdpensioen. Van beide onderwer-
pen hebben wij met een rekenvoorbeeld 
laten zien wat dit in de praktijk voor een 
deelnemer kan betekenen.

Heeft u onze nieuwe website al beke-
ken? 
In september van 2016 kreeg onze web-
site een facelift. Een nieuw en fris ont-
werp en de website werd gebruiksvriende-
lijker, toegankelijker en actueler. U vindt 
gemakkelijker de informatie die specifiek 
voor u van belang is. Niet iedereen heeft 
immers behoefte aan dezelfde informatie. 
Ook bevat de nieuwe website onze Pensi-
oen1-2-3, waarin u veel informatie vindt 
over onze pensioenregeling. Later dit jaar 
breiden we de website uit met de ‘Mijn 
Omgeving’. Door in te loggen met een 
eigen, persoonlijke, inlogcode krijgt u in-
zicht in uw persoonlijke pensioensituatie.

GA NAAR WWW.OWASE.NL EN 
ONTDEK DE NIEUWE MOGELIJK-
HEDEN!

Avonturen bij WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Wavin met BIM Revit belangrijk partner binnen de roedel

Hoe zou het zijn om in één dag de we-
reld te verkennen? Stel je eens voor 
dat je midden in de jungle staat en een 
paar momenten later in een arctisch 
landschap. Hier ga je het poolstation 
verkennen en ineens sta je oog in oog 
met een gigantische ijsbeer. En dat al-
lemaal in minder dan 8 uur! Dit, en nog 
veel meer kun je beleven bij WILD-
LANDS Adventure Zoo in Emmen. Het 
is een nieuw soort pretpark gevuld met        
natuur, cultuur en uitdagingen. 

Het ontstaan van WILDLANDS 
In de jaren 90 was er voor het Noorder 
Dierenpark (Dierenpark Emmen) geen 
ruimte meer om uit te breiden. Toch was 
er meer ruimte nodig en ook de bezoe-
kersaantallen konden weer een oppepper 
gebruiken. Na jaren discussiëren is de 
verhuizing naar een andere locatie in 2008 
goedgekeurd. Het nieuwe park werd een 
stuk groter - 4 keer zo groot om precies te 
zijn - met een oppervlakte van 45 hectare. 
Op de planning staat ook het bouwen van 
een theater. Geschatte kosten: minimaal 
489 miljoen euro. 
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15 jaar na de uitbreiding begon het 
park te bloeien 
Op 31 mei 2013 werd de eerste boom ge-
plant in het nieuwe park en zijn de namen 
van de 3 terreinen onthuld: Jungola, Se-
renga en Nortica. De aanleg van het park 
vond plaats onder leiding van Volker Wes-
sels, terwijl het Noorder Dierenpark, de 
gemeente Emmen en Jora Vision zich sa-
men stortten op het design en de thema's. 
Koning Willem-Alexander opende op 
18 maart 2016 officieel de deuren van 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. 
In de eerste maand trok het avonturenpark 
al meer dan 100.000 bezoekers. 
Neem hier een kijkje in het park! 

Kunstwerk als dak: het Atlas Theater 
De ingang van het park bevindt zich in 
het Atlas Theater, een multifunctioneel 
gebouw compleet met theater-, feest- en 
conferentiezalen. Technisch gezien zijn 
het twee gebouwen, met elkaar verbonden 
via een luchtbrug en een groen dak. Het 
dak is een kunstwerk van 6500 m2 met 
golvende vormen ontworpen door Van 
den Berg Groep en Henning Larsen Ar-
chitects. Ook Wavin speelt een rol in dit 
avontuurlijke en kunstzinnige verhaal. 

Wavin was binnen deze BIM Revit samen-
werking verantwoordelijk voor de instal-
laties. Samen met Optigroen (aanbieder 
van dakbegroeiing) heeft Wavin gezocht 
naar een praktische oplossing om alle 
noodzakelijke systemen te combineren. 
De toepassing van Wavin's Quickstream 
voor regenwaterafvoer – samen met de 
expertise van ons team – bleek al snel zijn 
vruchten af te werpen. 

Infrastructuur van WILDLANDS: een 
beestachtige klus 
Bij de opening van het enorme park in 
Emmen liepen minstens twee trotse Wa-
vin-collega's rond. In de maanden voor 
de opening bereikten Adviseur Duurzaam 
Waterbeheer Fokko Dijkstra en Technisch 
Adviseur Erik Reumer – samen met de an-
dere betrokken partners – een doorbraak 
in het opheffen van meerdere obstakels 
in de constructie van verschillende pijp-
leidingen in het nieuwe park. "Het gebied 
van Wildlands is een kwetsbaar natuurge-
bied vanwege de drinkwaterwinning. Bij 
de afvoer van vuil water moest absoluut 
worden uitgesloten dat het bij een lekkage 
zo in de grond zou kunnen spoelen. Al 
met al een hele uitdaging", vertelt Fokko. 

Creatieve oplossingen voor vervuild 
water 
Met name Erik bedacht creatieve oplos-
singen. Fokko legt uit: "Op verschillende 

locaties moest vervuild water worden af-
gevoerd en gezuiverd. Als je dat via één 
buis doet en die knapt, dan merk je daar 
niets van en sijpelt het vervuilde water 
zo de grond in. Daarom hebben we druk-
leiding ín PE-mantelbuizen gelegd. Erik 
heeft met speciale constructies de leidin-
gen dwars door de putten laten lopen. 
Daarbij hebben we Tegra-putten met een 
verdieping aangelegd. Door die verdie-
ping zie je direct wanneer er water uit de 
buitenste buis komt, omdat dat op die ver-
dieping blijft staan. Om uitzetting van de 
buizen op te vangen hebben we de leidin-
gen in de putten vastgemaakt". Sommige 
onderdelen moesten zelfs apart worden 
gemaakt. Met het Quickstream-systeem 
voor HWA-afvoer, lijnafwatering en infil-
tratie heeft Wavin zowel boven- als onder-
gronds voor oplossingen gezorgd. 

Nog net niet de dieren zelf verhuisd... 
De aanleg duurde 2,5 jaar. Alle bouwpart-
ners zijn erg trots op het geleverde werk, 
het ontwerp en de vormgeving van het 
nieuwe avontuurpark. "De bouw heeft 2,5 
jaar geduurd. Wij hebben al heel wat op-
geleverd, maar hier zijn we echt trots op: 
alles wat hier staat hebben wij ontworpen 
en gemaakt. We hebben nog net niet de 
dieren verhuisd", zei een van de betrok-
ken partners. 

Bron: Wavin.nl
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Wavin, koploper in duurzaam ondernemen 

Op het gebied van duurzaam onderne-
men is Wavin al jarenlang een koploper. 
Als eerste in onze branche behaalde 
Wavin Nederland het certificaat MVO 
Prestatieladder niveau 4. Dit certificaat 
toont objectief aan dat Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen vast 
verankerd is in ons beleid. Hoe slagen 
wij erin om die positie vast te houden? 
Wim Wind, manager bij Dion Loca-
tiediensten in Hardenberg, vertelt ons 
meer: 

"Dion Locatie Diensten onderhoudt en be-
heert de centrale energievoorzieningen op 
het terrein van Wavin Nederland in Har-
denberg. Wavin is continu bezig met duur-
zaamheid binnen het eigen bedrijf. We 
passen bijvoorbeeld veel LED-verlichting 

toe en vervangen oude cv-installaties door 
warmtepomptechnologie. De benodigde 
energie daarvoor komt uit restwarmte 
van de Wavinfabriek in Hardenberg. Het 
kantoor van Wavin Nederland maakt nu 
al voor 80% van zijn energiebehoefte ge-
bruik van deze restwarmte. Daardoor is 
een veel kleiner aandeel aan traditionele 
energie nodig. En ook dat aandeel wil-
len we zoveel mogelijk verduurzamen. 
Daarin zetten we nu weer een stap door 
het plaatsen van zonnepanelen op het dak 
van ons kantoorgebouw. Zodra die instal-
latie in bedrijf is, hebben we nog minder 
energie uit het elektriciteitsnet nodig.” 
Wim Wind vervolgt zijn verhaal: “De 
grootste besparing in Hardenberg zit in 
het toepassen van warmtepomptechnolo-
gie. Op dit moment wordt ook het expe-
ditiemagazijn van Wavin Nederland voor-
zien van deze techniek. In oktober 2016 

is dat project gereed. We realiseren dan 
jaarlijks een besparing van circa 200.000 
m3 gas. Dat betekent een daling aan CO2-
uitstoot met 355.000 kg. We hebben hier 
de beschikking over een energiemonito-
ring-systeem. Hiermee monitoren we de 
energiestromen op de totale locatie Har-
denberg. We analyseren de energiestro-
men en komen zo tot energiebesparende 
projecten. Met name bij vervangingson-
derhoud toetsen we of er nieuwe duur-
zame technieken voorhanden zijn. Zo is 
Wavin continu bezig met verduurzamen.” 

Bron: Wavin.nl

Het Romeinse Rijk: sanitair, leidingen en loodgieters (deel 2)

Wavin kijkt terug in de geschiedenis 
van sanitair, leidingen en loodgieters 
en eert daarmee het vakmanschap van 
loodgieters. Dit is het tweede deel in 
deze serie. 

Romeins aquaduct: Pont du Gard. From 
Michael Gwyther-Jones, via Flickr Crea-
tive Commons

Een leven zonder sanitaire voorzieningen 
in onze huizen, zoals water uit de kraan, 
afvoersystemen en toiletten die doorspoe-
len, kunnen we ons gewoon niet voorstel-
len. Water is de belangrijkste bouwsteen 
van alle cellen in ons lichaam en daarmee 
is de aan- en afvoer ervan een basisvoor-
waarde in onze samenleving. Onze be-
schaving heeft zich door de eeuwen heen 
ontwikkeld, de mensheid bouwde steden, 

bewerkten de grond en ontwikkelden ge-
avanceerde watermanagement systemen. 
Geschiedenis van waterleidingen 
Wavin kijkt terug in de geschiedenis van 
sanitair, leidingen en loodgieters, en eert 
daarmee het vakmanschap van loodgie-
ters. Het woord loodgieter komt van het 
gieten van stroken lood en loden pijpen. 
De stroken werden gebruikt om buizen 
waterdicht te maken. Door de eeuwen 
heen, werden pijpen en leidingen ook ge-
maakt van steen en zelfs van hout. Terwijl 
er in de 9e eeuw voor Christus al water-
systemen werden gemaakt door het Assy-
rische Rijk, werden 500 jaar later de eerste 
aquaducten gebouwd door de Romeinen. 
De Romeinse aquaducten zijn prachtige 
architectonische hoogstandjes die vaak 
bestaan uit 2 of 3 verdiepingen en enorm 
hoog kunnen zijn. Veel aquaducten zijn 
ook vandaag de dag nog te bewonderen. 

Resten van een Romeins leiding- en rio-

leringssysteem, From Steve Parker, via 
Flickr Creative Commons

De Romeinse aquaducten en leidingsyste-
men waren te vinden de openbare ruimtes, 
baden en vele huizen in Rome. Na de val 
van het Romeinse Rijk, verloren vele lan-
den hun interesse in hun sanitaire voorzie-
ningen. De Romeinse standaarden kregen 
een negatieve lading en met het verstrij-
ken van de tijd verloren ook de Romeinse 
badhuizen hun glorie. Helaas leidde deze 
ontwikkelingen o.a. tot de “Zwarte Dood” 
oftewel de Pest (daarover vertellen we 
binnenkort meer). 

Met de huidige wereldbevolking kunnen 
we ons geen leven voorstellen zonder 
loodgieters die iedere dag weer hun klus-
sen klaren. Ook Wavin draagt een steen-
tje bij in de kwaliteit van het drinkwater, 
drainage- en rioolsystemen. Met het juiste 
gereedschap en innovatieve oplossingen 
helpen we de loodgieter het werk goed te 
doen!

Bron: Wavin.nl 
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Uit het archief: 
historische Wavin beelden digitaal 'geconserveerd'

Met de overdracht van het complete ar-
chief aan het Historisch Centrum Over-
ijssel stelt Wavin een bijzonder stuk 
historisch erfgoed veilig. Extra mooi is 
dat iedereen die dat leuk vindt, vanaf 
eind 2016 digitaal door de unieke col-
lectie kan struinen.

Thom Cremer vervulde een sleutelrol bij 
de overdracht van het archief naar het 
Historisch Centrum Overijssel (HCO). 
Na maar liefst 40 dienstjaren geniet hij 
van zijn pensioen, maar het Wavin archief 
blijft zijn 'kindje'. 

Waarom is het belangrijk dat deze beel-
den bewaard blijven? 
"Omdat het uniek beeldmateriaal is! We 
hebben een gigantische hoeveelheid       

foto's, films en dia's. Het zou zonde zijn 
als dit verloren zou gaan. Enkele jaren 
geleden hebben we actie ondernomen en 
besloten het complete archief over te dra-
gen aan HCO." 

Wat zien we? 
"Heel waardevol zijn de beelden van de 
bouw van de allereerste Wavin fabriek in 
Hardenberg. Je ziet ook de machinerie, 
productie en transport door de jaren heen. 
Een geweldig beeld van onze bedrijvig-
heid van 1956 tot 2000. We hebben niet 
alleen beelden uit Nederland, maar zelfs 
uit Indonesië, India en Oost-Europese 
productielanden. Daarop zie je ook hoe de 
omgeving is veranderd. Voor leveranciers 
en andere partners is het ook leuk, want 
ook hun vrachtwagens, medewerkers et 

cetera zijn vaak genoeg vastgelegd op de 
gevoelige plaat." 

Wat doet het Historisch Centrum Over-
ijssel met de beelden? 
"In opdracht van de provincie Overijs-
sel zorgen zij ervoor dat het historisch 
erfgoed uit de provincie bewaard wordt. 
Wavin is altijd een belangrijke werkgever 
in de regio geweest. HCO archiveert het 
originele beeldmateriaal onder gecon-
ditioneerde omstandigheden in speciale 
kluizen en heeft álles gedigitaliseerd. Het 
mooie is dat vanaf eind 2016 íedereen de 
beelden kan bekijken via de website Mijn 
Stad Mijn Dorp."

Bron: Wavin.nl

KWS, Wavin en Total tekenen samenwerkingsovereenkomst 
voor ontwikkeling van de PlasticRoad

VolkerWessels onderneming KWS, 
Wavin en Total kondigen een samen-
werking aan om gezamenlijk het con-
cept PlasticRoad te ontwikkelen; een 
uniek concept om plastic wegen te bou-
wen als duurzaam alternatief voor de 
traditionele asfaltwegen.

Het PlasticRoad concept, in 2015 geïntro-
duceerd door KWS, zet gerecycled plastic 
afval om in lichtgewicht elementen. Deze 
elementen hebben een holle constructie 
die gebruikt kan worden als waterberging 
en als ruimte voor de doorvoer van kabels 
en leidingen. De prefab elementen zijn 
makkelijk te transporteren, aan te leggen 
en te onderhouden. Omdat ze licht van 
gewicht zijn kunnen de elementen een-
voudig op een zandondergrond geplaatst 
worden. Het doel is een weg te creëren 
met een kleinere ecologische voetafdruk 
dan een traditionele weg. Op het moment 

vervolg pagina 7
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Wavin Nederland zet dak vol zonnepanelen voor nog 
meer duurzaamheid

Op het dak van ons kantoorgebouw 
in Hardenberg is deze zomer hard ge-
werkt. DGB energie heeft daar maar 
liefst 284 m2 aan zonnepanelen geïn-
stalleerd. 

Met de installatie van de zonnenpanelen 
zijn wij weer een stap dichter bij het be-
halen van onze interne doelstellingen op 
het gebied van duurzaamheid. Wij leveren 
immers niet alleen systemen die bijdragen 
aan een schoner en veiliger milieu. Wij 
doen er ook alles aan om zelf energiezui-
nig en duurzaam te werken. 

208 zonnepanelen, goed voor 15.200 
kWh per jaar Het is half juni, boven op 
het kantoorgebouw van Wavin Nederland 
staat Danny Logtenberg van DGB ener-
gie. Het waait er stevig en het is hoog, 

heel hoog. Met de verplichte gordel en 
een veiligheidslijn is Danny stevig aan het 
dak verankerd. 

Hij heeft wel even tijd voor een praatje: 
“Ik ben hier aan de slag voor Energie Ser-
vicebedrijf Nederland, kortweg ESN. Dat 
is de installatietak van DGB. Wij instal-
leren hier de zonnepanelen. Zelf ben ik 
zonnestroomdeskundige en thermograaf, 
iemand die fouten en defecten in zonne-
panelen opspoort.” 

"De installatie die we hier plaatsen be-
staat uit 208 dunne film panelen van 75 
watt per paneel. Het is een zogenaamde 
oost-west installatie. We richten 104 pa-
nelen op het oosten en 104 op het westen. 
Zo krijg je een geleidelijke stroomopwek-
king over de hele dag. De panelen en het 

montagesysteem komen van een Duitse 
fabrikant. Maar de kabels die we voor alle 
aansluitingen gebruiken zijn allemaal van 
Nederlands fabricaat. Voor het hele sys-
teem hebben we in totaal 683 meter kabel 
nodig. Samen wekken deze zonnepanelen 
per jaar zo’n 15.200 kilowattuur op. Daar-
mee kun je een flink deel van de energie-
behoefte van dit gebouw op een duurzame 
manier dekken. Als het over uitstoot van 
CO2 gaat, dan realiseren ze hier een jaar-
lijkse CO2-besparing van 9.130 kg."

Bron: Wavin.nl 

dat de elementen het einde van hun le-
vensduur bereiken, kunnen ze gerecycled 
worden. Dit draagt bij aan een circulaire 
economie en een schoner milieu. 

Anne Koudstaal en Simon Jorritsma, de 
bedenkers van PlasticRoad: "Samen met 
Wavin en Total hebben we nu een enorme 
hoeveelheid aan kennis, ervaring en mid-
delen waarmee we concrete stappen kun-
nen zetten in de ontwikkeling van Plas-
ticRoad. We verwachten eind 2017 een 
eerste prototype te presenteren."

Directeur van KWS, Rolf Mars, voegt 
hieraan toe: “Wavin en Total geloven in 

het PlasticRoad concept, ik heb alle ver-
trouwen in een constructieve en succes-
volle samenwerking.” 

Jan Willem Viets, Directeur van Wavin 
Nederland, legt uit: "Deel uitmaken van 
de ontwikkeling van PlasticRoad past 
binnen de strategie van Wavin om innova-
tieve kunststofoplossingen voor de bouw-
sector te bieden. Dit is een geweldige kans 
om een nieuwe manier van wegenbouw te 
ontwikkelen samen met andere marktlei-
ders in deze business."

Xavier Bontemps, Senior Vice President 
van Total Polymers Business Unit, ver-

klaart: "We zijn verheugd om te kunnen 
meewerken aan dit veelbelovende sleu-
telproject en om onze expertise in poly-
meeroplossingen en recyclingprocessen te 
delen. Deze samenwerking is in lijn met 
onze inzet voor het gebruik van duurzame 
en gerecycleerde materialen en voor het 
verminderen van de uitstoot van broeikas-
gassen van de markten die we beleveren."

Bron: Wavin.nl 
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18.000 handen schudden tijdens 
de Infra Relatiedagen 2017

Het voelde als een thuiswedstrijd, de In-
fra Relatiedagen van 7 t/m 9 februari. 
Niet alleen omdat de beurs plaatsvond 
in de Evenementenhal in Hardenberg, 
onze thuisbasis. Temidden van de 18.000 
bezoekers namen we ook afscheid van 
één van onze trouwste medewerkers, 
Fokko Dijkstra, die van zijn welver-
diende pensioen gaat genieten. De be-
langstelling was groot. Zowel voor de 
afscheidsborrel, als voor de Wavin pro-
ducten. Fokko heeft dus heel wat han-
den geschud.

De Infra Relatiedagen zijn dé gelegenheid 
om in een gemoedelijke sfeer invulling te 
geven aan contact met onze relaties. Dan 
komen namelijk 18.000 infraprofessionals 
van gemeenten, provincies, Rijkswater-
staat, aannemers, architecten en project-
ontwikkelaars om zich op de hoogte te 
stellen van de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van grond-, weg- en waterbouw. 

Nieuw type olieafscheider 
We hadden heel wat nieuws te delen. Zoals 
de nieuwe olieafscheider Wavin Certaro NS, 
die perfect aansluit op de actuele vraag in de 
markt. Deze afscheiders zijn licht en compact 
en leveren uitstekende prestaties. Bovendien 

zijn ze gemakkelijk te installeren. 

Virtual reality 
Veel belangstelling was er ook voor        
Wavin QuickStream. Met behulp van vir-
tual reality zagen bezoekers met eigen 
ogen hoe snel dit systeem het water tijdens 
een stortbui afvoert. En dát met een klei-
nere diameter, zonder verval. Wavin zette 
virtual reality ook in om de voordelen van 
Wavin Q-Bic Plus te tonen. Dit modulaire 
systeem voor infiltratie en berging van re-
genwater excelleert door de ontwerpvrij-
heid, toegankelijkheid en bijzonder snelle 
installatie 

Met pensioen 
We vroegen Fokko of hij het, als adviseur 
duurzaam waterbeheer, niet moeilijk vindt 
om Wavin na meer dan 40 jaar los te laten. 
Hij antwoordde: “Dat valt best mee. Ik heb 
alle vertrouwen in mijn opvolgers, Paul 
Meijer en Tom Lentfert. Duurzaam water-
beheer zal alleen maar belangrijker worden 
en zij hebben de kennis en expertise om zo-
wel Wavin als onze klanten daarin verder 
te helpen. Ik heb straks alle tijd voor mijn 
hobby's, zoals mijn biologische moestuin.” 

Bron: Wavin.nl


