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Van het bestuur
Hoe ouder, hoe wijzer?

In 2012 is er een boek verschenen van 
de hand van hoogleraar André Aleman 
die neuropsychologie doceert aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het boek 
“Het seniorenbrein” gaat over de ont-
wikkeling van onze hersenen na ons 
vijftigste jaar.

Bijna iedereen die de 50 is gepasseerd, 
is wel eens bang dat zijn geheugen hem 
of haar in de steek begint te laten. Je ver-
geet namen. Je weet niet meer waar je je 
sleutels hebt gelaten. Straks wordt het nog 
erger, dan vergeet je misschien wel het 
gasfornuis uit te zetten. Je kunt niet ge-
makkelijk meer meekomen in de snelle 
informatiemaatschappij zoals Twitter, 
WhatsApp, Google, Facebook, Mobiele 
telefoon…allemaal begrippen die nu ge-
meengoed zijn, maar twintig jaar geleden 
nog niet bestonden. Het schrikbeeld is niet 
alleen een verminderde gezondheid maar 
vooral de mogelijke achteruitgang van 
geheugen en concentratie. Of de vermin-
dering van denksnelheid en flexibiliteit, 
dat je alles niet meer zo goed kunt volgen. 
Iedereen wil oud worden maar niemand 

wil oud zijn. Als je mensen van 40 vraagt 
of ze 67 willen zijn, dan is er nagenoeg 
niemand die daarvoor kiest, ook al zien 
ze wel de vrijetijdsvoordelen van een na-
derende pensionering. Bij het stijgen van 
de leeftijd gaan bepaalde functies ach-
teruit, het geheugen wordt minder, onze 
denksnelheid daalt en het vermogen om 
te plannen en overzicht te hebben wordt 
ook slechter. 

Maar het goede nieuws hier tegenover is, 
dat de achteruitgang en slijtage minder 
erg is dan we soms denken. Volgens deze 
hoogleraar gaan andere dingen juist beter 
werken. Ouderen van een jaar of 50 zijn 
nl. stressbestendiger en hebben iets wat 
we “wijsheid” noemen. Zij raken niet zo 
gauw van slag en hebben ook minder last 
van angst en depressies. Door de vele op-
gedane kennis en ervaring kunnen ze veel 
informatie gebruiken om lastige beslissin-
gen te nemen. Op oudere leeftijd groeien 
er nog hersencellen bij. Die groei wordt 
als het ware aangestuurd door groeihor-
monen en die gaan vooral beter werken 
als je sport of op een andere manier licha-
melijk actief bent. Uit bovenstaande blijkt 
maar weer hoe belangrijk het is om op alle 
mogelijke manieren actief te blijven. Dat 
kan naast sporten ook worden ingevuld 
met het lezen van boeken, kruiswoord-

puzzels of sudoku’s oplossen en denk-
sporten zoals schaken, dammen en bridge. 
In het algemeen kan gezegd worden dat 
wijsheid, door levenservaring “met vallen 
en opstaan” toeneemt. 

Zo langzamerhand hebben we hoogst-
waarschijnlijk allemaal met deze proble-
matiek te maken. “Hoe ouder, hoe wij-
zer”? Ik zou denken, dat wij “ouderen“ 
deze conclusie ook kunnen trekken, want 
we kennen toch allemaal ook het gezegde 
“ouderdom komt met gebreken” bij de 
één lichamelijk en bij een ander geeste-
lijk. Ik veronderstel dat velen van ons 
daar toch ook wel mee te maken hebben. 
Je zou kunnen denken, hoe komt iemand 
erbij om een stukje te schrijven over de 
hersenen. Maar ik heb me er de laatste 
jaren wat meer in verdiept, omdat ik vier 
jaar geleden zelf de diagnose "Parkinson” 
heb gekregen.

Namens het bestuur van Wavin Old en 
de redactie van Wavin Old Nieuws wens 
ik een ieder veel wijsheid, een goede ge-
zondheid en een zonnige periode toe. 

Tot ziens op de reünie van Wavin Old op 
dinsdag 3 oktober 2017.

Ge Ringenier

Mededeling van het bestuur.
Al enige tijd is er verwarring over het 
feit wanneer je lid kan worden van de 
“VERENIGING WAVIN OLD”. 

Artikel 4 lid 1 van de statuten is voor meer-
dere uitleg vatbaar. Na overleg met de no-
taris hebben wij gemeend dit artikel aan 
te passen om hierin duidelijkheid te ver-
schaffen. Tegelijkertijd zijn enkele andere 
artikelen aangepast. Omdat aan de leden 
op de algemene ledenvergadering op dins-
dag 3 oktober 2017 gevraagd wordt om 
hieraan hun goedkeuring te geven moeten 
deze wijzigingen minstens veertien dagen 
voor deze datum gepubliceerd worden. Wij 

informeren u via ons blad “WAVIN OLD 
Nieuws” van deze voorgenomen wijzigin-
gen zodat elk lid hiervan vroegtijdig op de 
hoogte is. Mochten er vragen zijn dan is 
het altijd mogelijk om vooraf contact op 
te nemen met het bestuur. Zie hieronder de 
voorgenomen wijzigingen.

LEDEN 
Artikel 4.
Bestaand:
1.  Leden van de vereniging kunnen zijn: 

personen, die als medewerker van een 
bij Stichting Pensioenfonds OWASE 
aangesloten onderneming met pensioen 
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zijn gegaan, vervroegd zijn uitgetreden, 
of arbeidsongeschikt zijn geworden in de 
zin van de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering of in de zin van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

Nieuw:
Artikel 4
1.  Leden van de vereniging kunnen zijn: 

personen, die een uitkering ontvangen via 
Stichting Pensioenfonds OWASE. 

DONATEURS
Artikel 15. Dit artikel komt geheel te verval-
len. Wij hebben geen donateurs. Dit artikel 
wordt gedekt door artikel 6.

GELDMIDDELEN - CONTRIBUTIE 
Artikel 6.
1.   De geldmiddelen van de vereniging
 zullen worden verkregen uit:  
  a. contributies; b. donaties; c. subsidies;  
  d. alle andere middelen. 
2.   De leden moeten een jaarlijkse contri- 

 butie betalen, die bij besluit van de alge- 
 mene vergadering wordt vastgesteld. 

BESTUUR 
Artikel 7
Gewijzigd.
Zittingsperiode van vier jaren veranderd in 
vijf jaren.

Nieuw.
Artikel 7
 1.  Het bestuur bestaat uit ten minste vijf 

leden, die door de algemene vergadering 
uit de leden van de vereniging worden 
benoemd voor een periode van vijf ja-
ren. Onder een jaar wordt te dezen ver-
staan de periode tussen twee opvolgende 
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

Wij hopen dat het voor iedereen duidelijk 
is. Mochten er toch vragen zijn, dan zijn wij 
als bestuur gaarne bereidt om u verder te 
informeren over het waarom van deze wij-
zigingen.

Terug in 
de tijd……

door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Dit keer waren we te gast bij Gerrit 
Jonkeren. Hij woont samen met zijn 
Dientje al ruim 48 jaar in een mooie 
woning aan de Goudenregenstraat in 
Gramsbergen. Vanuit de kamer en de 
tuin heb je een prachtig uitzicht over 
de uiterwaarden van de Vecht. Dit jaar 
voor het eerst zit er een ooievaarspaar 
te broeden. 

Beginjaren 
Gerrit is in juni 1940 geboren in Den Vel-
de (buurtschap van Gramsbergen). Zijn 
ouders hadden een boerderij en een loon- 
en dorsbedrijf. Samen met zijn broer, die 
helaas op 56 jarige leeftijd al is overle-
den, heeft Gerrit de jeugd doorgebracht in 
deze prachtige streek. De openbare lagere 
school in Den Velde, die er nog steeds is, 
werd met veel plezier doorlopen. Gerrit 
herinnert zich het eten van de vele lekkere 
krenten in de zomer als ze terug liepen 
van school naar huis. Ook die krentenbos-

sen zijn er nog steeds. Na de lagere school 
ging Gerrit naar de ULO aan de Stations-
straat in Hardenberg. De wiskunde kant 
trok hem erg en alles werd met goed ge-
volg afgesloten. Er was bij Gerrit geen in-
teresse om het bedrijf van zijn vader over 
te nemen en dus werd er op zoek gegaan 
naar werk.

Stork Hengelo
Op 17 jarige leeftijd is Gerrit begonnen 
aan een 3 jarige opleiding bij Machinefa-
briek Stork in Hengelo. Dit was een tech-
nische opleiding (vergelijkbaar met de 
UTS) waarbij er beurtelings 2 weken naar 
school werd gegaan en 1 week gewerkt 
werd bij Stork. Theorie en praktijk en je 
verdiende er ook nog een zakcentje bij. 
Alle facetten van het bedrijf liep je er door 
en uiteindelijk is Gerrit in de constructie-
techniek terecht gekomen. Na 2 jaar in de 
productie gewerkt te hebben kwam Gerrit 
op de afd. werkvoorbereiding van de ke-
telmakerij terecht (ketels voor elektriciteit 
centrales). Gerrit ging elke maandag met 
de trein naar Hengelo waar hij de rest van 
de week in de kost was. Op zaterdagmor-
gen terug naar Gramsbergen en direct door 
naar het voetbalveld. Gerrit heeft tot 1964 
bij Stork gewerkt en dat was inclusief de 
periode dat hij in de Militaire Dienst is ge-
weest. Zijn dienstplicht heeft hij vervuld 
als chauffeur op een “ drietonner “ bij de 
Genie-troepen in Wezep bij Zwolle. Een 
mooie periode die hij zich nog herinnert 
was de tijd in La Courtine in Frankrijk.

Wavin
Gerrit is via een open sollicitatie bij de 
Wavin gekomen. Gerrit had vanaf zijn 
zeventiende jaar al verkering met Dientje 
Kwant, ook uit Gramsbergen. Na 7 jaar 
verkering kregen ze trouwplannen en in 
die tijd van woning schaarste kregen ze 
een huurhuis aangeboden in Gramsber-

gen. Werk dichterbij zou mooi zijn, van-
daar die open sollicitatie bij de Wavin 
in Hardenberg. In eerste instantie kwam 
er geen reactie van de Wavin, maar wat 
schetst de verbazing toen Gerrit 9 maan-
den later een uitnodiging kreeg van dhr. 
Janssons (personeelszaken) om te komen 
praten. Er werd een werkvoorbereider 
gezocht bij de afdeling Hulpstukken (zo-
wel handgemaakt als spuitgiet). Na een 
gesprek met de heer Radelaar kon Gerrit 
direct beginnen. Gerrit begon zijn lange 
loopbaan bij Wavin op 9 november 1964. 
Ton Oostenbrink werd zijn baas en hij 
had als collega’s o.a. Gerrit Breukelman 
en Henk Nieuwenhuis. De afdeling was 
een schakel tussen productie en verkoop. 
Het was hun taak om alle gegevens van 
de technische werkvoorbereiding maar 
ook projectmatige werkvoorbereiding aan 
te dragen voor het maken van prijscalcu-
laties van Wavin producten. Het was een 
continu afwegen van wat de klant eiste 
en productietechnisch haalbaar was. Een 
bekend voorbeeld zijn de grote zinkers en 
bochtstukken (kunstwerken) die in veel 
transportleidingen voor kwamen. Eén van 
de grote projecten waaraan Gerrit heeft 
gewerkt was een PE leiding voor melk-
transport van Ameland over de zeebodem 
naar het vasteland. Dit specialistische 
werk heeft bij Gerrit gedurende zijn 37 
jarige loopbaan bij Wavin een grote rol 
gespeeld. 

Automatisering
In het begin werd altijd met het “handje” 
gewerkt. Later kwam er de ondersteuning 
van de computer en werd er veel gebruik 
gemaakt van “Autocad “ systemen. Begin 
jaren tachtig heeft Gerrit samen Jan Karel 
Jansen Klomp (Wavin ICT afdeling) een 
geheel nieuw programma ontworpen voor 
het zogenaamde Wavin Prefab systeem, 
voor repeteerbare afvoersystemen in de 

vervolg pagina 3



3

Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele 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 het eerste kwartaal van 2017 hebben de 
beleggingen van het pensioenfonds een 
mooi resultaat laten zien. Onze verplich-
tingen zijn door een rentestijging het afge-
lopen kwartaal juist gedaald. Hierdoor is 
onze financiële situatie in het eerste kwar-
taal van 2017 verbeterd. 

Als maatstaf voor onze financiële situatie 
hanteren wij de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Dit is het gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de afgelopen 12 
maanden. Deze moeten wij van DNB ver-
plicht gebruiken bij o.a. het bepalen van 
mogelijke indexatie of korten van pensi-
oenen. De beleidsdekkingsgraad is in het 
eerste kwartaal van 2017 gestegen van 
106,3% in januari 2017 naar 109,5 % in 
mei 2017. 

Na een dalende trend in 2016 zijn we blij 
dat onze beleidsdekkingsgraad de afgelo-
pen maanden weer gestegen is en we ho-
pen natuurlijk dat deze stijging zich ver-
der doorzet in 2017. 

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 
2016
Het jaarverslag van pensioenfonds OWA-
SE over 2016 is onlangs vastgesteld door 
het bestuur. Net als voorgaande jaren is de 
beknopte versie van het jaarverslag in de 
vorm van een pensioenkrant opgesteld. In 
deze pensioenkrant wordt o.a. ingegaan 
op de ontwikkeling van onze financiële 
situatie in 2016. Ook treft u een interview 
aan met bestuurslid Rene Brookhuis over 
de beleggingen en onze beleggingscom-
missie. In een interview met de voorzit-
ter van het Verantwoordingsorgaan, Frits 
Schepers, vertelt hij over de rol en de ta-
ken van het Verantwoordingsorgaan van 
het pensioenfonds. Het complete jaarver-
slag is op onze website, www.owase.nl, 
terug te vinden. U kunt ook een papieren 
versie opvragen bij het pensioenbureau, 
Dion Pensioen Services. 

UPO 2017 in een nieuw jasje
Uiterlijk in september ontvangt u van ons 
weer uw UPO (Uniform Pensioenover-

zicht)! Dit jaar heeft het UPO een nieuw 
jasje. Korter, overzichtelijker en dui-
delijker. In 5 minuten krijgt u een goed 
overzicht van het pensioen dat u krijgt 
uitgekeerd. Ook geven wij het pensioen 
weer dat aan uw partner wordt uitgekeerd, 
mocht u komen te overlijden. 

Steeds minder Nederlanders vervroegd 
met pensioen
De gemiddelde pensioenleeftijd in Ne-
derland stijgt. Aan het doorwerken tot 65 
jaar - en daarna - valt nauwelijks meer 
te ontsnappen. Nog ongeveer een derde 
van iedereen die vorig jaar met pensi-
oen ging, moest op dat moment zijn 65e 
verjaardag nog vieren. In 2006 was één 
op de vijf nieuwe gepensioneerden 65+. 
Deze ontwikkeling zien we in alle secto-
ren. Dit concludeert het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Een belangrijke 
oorzaak hiervan is uiteraard het feit dat 
de AOW-leeftijd al een tijdje met stapjes 
wordt verhoogd – in eerste instantie tot 67 
jaar, vanaf 2022 naar 67 en 3 maanden en 
daarna in hetzelfde tempo als de levens-
verwachting.

woningbouw. De computer maakte een 
werktekening en rekende dan automatisch 
de bijbehorende stuklijst en kostprijs uit. 
Gerrit heeft op verschillende grote Bouw-
beurzen dit Prefab systeem geshowd en 
gepromoot. Voor die tijd was het een op-
zienbarend computerprogramma wat veel 
handmatig rekenwerk overbodig maakte. 
Door de groeiende diversiteit in de soci-
ale woningbouw liep de repeteerbaarheid 
in de systemen en dus het Prefab systeem 
eind jaren negentig terug. Op 61 jarige 

leeftijd is Gerrit in 
2001 gestopt met 
werken en heeft 
daarbij gebruik ge-
maakt van de Pré 
Pensioen regeling.

Hobby’s
Heel vaak met de 
caravan op vakantie 
naar Frankrijk, sa-
men met Dientje en 
hun vier dochters. 

Ook een familielid ging dan mee, ook met 
vier dochters, dus je kunt je voorstellen 
dat dit altijd gezellige vakanties waren. 
Toen de kinderen groter werden hebben 
Gerrit en Dientje met de caravan heel Eu-
ropa doorgetrokken. Ook de voetbal in 
Gramsbergen heeft een grote rol in zijn 
leven gespeeld. Bestuursfuncties ( 5 jaar 
penningmeester ) en 15 jaar lang jeugd-
trainer( D diploma) van de Groen Witten 
en dan met name de A en B junioren. In 
1989 is hij hiermee gestopt. Ook in andere 

besturen heeft Gerrit zijn steentje bijge-
dragen zoals in de 60- en 70-er jaren van 
de vorige eeuw 25 jaar penningmeester 
van IJsvereniging Ons Genoegen (huidige 
Combibaan). President kerkvoogd van de 
Ned. Hervormde Gemeente (12 jaar), pen-
ningmeester van de Stichting 55+ Actief, 
voorzitter van zangvereniging Euphonia, 
lid van de Sjompiesingers en verschillende 
projectkoren van de kerk. Samen met zijn 
Dientje heeft Gerrit de afgelopen 16 jaar 
de danssport beoefend bij dansschool Erik 
in Hardenberg. Zang en sport speelden en 
spelen nog steeds een grote rol bij Gerrit. 

Privé
De kinderen van Gerrit en Dientje wonen 
niet in de buurt., Amsterdam, Diepenheim, 
Hamburg en De Bilt zijn de plaatsen waar 
ze regelmatig heen reizen. Niet alleen om 
te klussen bij zijn 4 dochters maar ook om 
de acht kleinkinderen te zien. We wensen 
Gerrit en Dientje nog veel gelukkige jaren 
in het mooie plaatsje aan de Vecht. 
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Wavin bouwt mee in "hip" Rotterdam

Wavin-adviseur Bouw en Installatie Jo-
han de Jongh is een ras-Rotterdammer. 
En ook al kan niemand het aan de bui-
tenkant zien, hij weet precies in welke 
van de prachtige Maasstad-gebouwen 
Wavin-producten zijn verwerkt en daar 
is hij best trots op.

Kop van Zuid 
Vanaf 1997 is de hele Kop van Zuid uit de 
grond gestampt. Van 1873 tot 1978 was het 
op de Wilhelmina pier een komen en gaan 
van reizigers, die zich door de Holland-
Amerika Lijn (HAL) lieten vervoeren van 
en naar Noord-Amerika en Canada.” Mid-
den jaren-80 raakte het gebied rondom de 
pier in verval en was het ’s avonds een 
gebied dat je maar beter kon mijden. “De 
huidige gebiedsontwikkeling heeft posi-
tieve gevolgen gehad. De dynamiek van 
vroeger is gelukkig gebleven! Er is altijd 
iets te doen bij de vele culturele hotspots 
en horecagelegenheden op de pier.” 

Het begint met goed advies 
Als adviseur Bouw en Installatie (B&I) 
bij Wavin werd hij in het voortraject bij 
veel van deze projecten betrokken door de 
installatie-adviseur. Meestal voor regen-
waterafvoer en de binnen riolering, maar 
omdat Wavin een integrale project-aanpak 
heeft, gaat het verder dan alleen de binnen-
installatie. “Waterhuishouding stopt niet 
bij de gevel, het kon ook gaan om het goed 
afwateren van bijvoorbeeld een parkeer-
plaats.” Dat Wavin hier zoveel mooie klus-
sen mag klaren, komt mede door de goede 
relatie met de betrokken installatiebedrij-
ven én hun positieve samenwerking met 
Wavin. Johan de Jongh: “We ondersteunen 
onze klanten graag bij het ontwerpen van 
specifieke oplossingen. Klanten weten dat 
ze bij ons altijd kunnen vertrouwen op een 
goed advies.“ 

De Toren op Zuid 
Veel markante gebouwen liggen zonder 
twijfel aan de Wilhelminapier. De Toren 

op Zuid (KPN kantoorgebouw op de Kop 
van Zuid) bijvoorbeeld, waar Noordzij 
Rozenburg sanitaire installaties onder 
andere het Wavin Quick Stream systeem 
heeft toegepast en een PE binnen riolering. 
In de Maastoren, een kantoorgebouw van 
165 meter heeft Sanitair-Installatie Hoog-
endoorn uit Woerden (onderaannemer van 
installatiebedrijf Roodenburg uit Krimpen 
aan de IJssel) voor de tapwater-installatie 
het Wavin Tigris leidingsysteem verwerkt. 
En als kers op de taart is er natuurlijk De 
Rotterdam, ontworpen door top-architect 
Rem Koolhaas: het grootste gebouw van 
Europa met maar liefst 160.000 vierkante 
meter vloeroppervlak. Hier installeerde 
Sanitair-Installatie Hoogendoorn net als 
bij de Maastoren Wavin Tigris voor de 
tapwater-installatie. In het beeldbepalende 
gebouw zitten onder andere een hotel, ap-
partementen, kantoren, horeca, winkels en 
een parkeergarage. 

Markthal 

Een dagje Rotterdam is niet compleet zon-
der een bezoekje aan de Markthal. Een 
hippe plek waar je eten uit alle windstre-
ken kunt proeven op de Foodmarket en bij 
diverse horecazaken. Ook zijn er winkels, 
228 appartementen, een supermarkt en een 
parkeergarage gebouwd. Het gebouw, nog 
maar twee jaar oud, is nu al een icoon en 
won al diverse prijzen waaronder de grote 
architectuurprijs. Installatiebedrijf Spin-
dler legde hier, in onder aanneming van 

Unica Rotterdam in alle appartementen 
Wavin PE binnenriolering aan. De onder-
liggende vier parkeerlagen werden door 
Noordzij Rozenburg van Wavin-producten 
voorzien. 

Centraal Station 

Meestal loop je een station snel in en uit, 
maar het Centraal Station Rotterdam is het 
uitgebreid bekijken waard. Het oorspron-
kelijke station uit de jaren 50 werd flink 
onder handen genomen. Er kwam onder 
andere een nieuwe glazen kapconstruc-
tie die 13 sporen en 7 perrons overkapt, 
en een volledig nieuwe stationshal. Een 
mooie klus ook voor Wavin, die zowel 
de stationshal als de glazen kapconstruc-
tie mocht voorzien van het Wavin Quick 
Stream systeem. Er werden door Noordzij 
Rozenburg maar liefst 400 Quick Stream 
trechters gemonteerd. Installatiebedrijf 
Noordzij Rozenburg tekende voor dit hu-
zarenstukje.

Seattle en Boston 
Nog niet eens opgeleverd, maar nu al 
bijzonder: de woongebouwen Seattle en 
Boston, elk 23 verdiepingen hoog. Aanne-
mingsbedrijf J.P van Eesteren bouwt deze 
torens hier op de Wilhelmina pier bovenop 
een gebouw van drie verdiepingen, waarin 
bedrijven en winkels komen. Ondergronds 
wordt een parkeergarage gemaakt. Spind-
ler installatietechniek uit de Maasstad past 
hier PE-binnen riool van Wavin toe. 

Bron: wavin.nl
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Haal nog meer uit Revit!
De Wavin BIM Revit Packages maken het ontwerpen van een leidingsysteem een stuk 
gemakkelijker. 

Erik Reumer, adviseur Bouw en Instal-
latie bij Wavin Nederland, geeft 5 tips 
waarmee u álles uit deze software haalt.
Door: Erik Reumer, adviseur Bouw en In-
stallatie bij Wavin Nederland

Tip 1: Nooit meer te lange buizen 
Bij het tekenen van een overlengte (de 
lengte van de buis is langer dan de le-
verbare lengte), kleurt de buis oranje. 
Zijn er meerdere buizen oranje ge-
kleurd in de "Schedule"? Klik dan op 
“Highlight in Model” op de actieve 
“Modify Schedule/Quantities” ribbon. 
Hierdoor komt u meteen bij de betref-
fende buislengte. Nu kunt u eenvoudig 
een verbindingsmof toevoegen via het 
commando “SL” (Split Line). De kleur 
van de betreffende buis verandert hier-
door van oranje naar de oorspronke-
lijke kleur. 

Tip 2: Altijd het juiste verloop 
Het ontwerp van een binnen riolerings-
stelsel heeft standaard in Revit een 
centrisch verloop, zodra een kleinere 
diameter op een grotere diameter wordt 
aangesloten. De Wavin Package maakt 
u hierop attent met een rood uitroepte-
ken op de bewuste plek. De waarschu-
wing is bedoeld om aan te geven dat 
op deze locatie een excentrisch verloop 
noodzakelijk is. Via de Properties kunt 
u het verloop naar de juiste uitvoering 
omzetten. 

"Zodra een kleinere diameter op een 
grotere diameter wordt aangesloten en 
een centrisch verloop wordt getekend, 
maakt Wavin Package u hierop attent 
met een rood uitroepteken op de be-
wuste plek" - Erik Reumer, adviseur 
Bouw en Installatie bij Wavin Neder-
land

Tip 3: Meerdere verlopen aanpassen 
Staan er meerdere rode uitroeptekens 
in het binnen rioleringsstelsel? Dan 
kunt u met de toets combinatie 'Ctrl 
plus linkermuisknop' element voor 
element selecteren. Bij veel knoop-
punten kan dat ook makkelijker: klik 
op de linkermuisknop en houd deze in-
gedrukt. Maak een selection box over 
de tekening, zodat alle elementen zijn 
geselecteerd. Via Properties (pull down 
menu “Common” onder “Multiple Ca-
tegories Selected”) kiest u vervolgens 
voor "Pipe Fittings” om de verlopen in 

de juiste uitvoering te krijgen. 

Tip 4: Gemakkelijk graden aanpas-
sen 
Onze packages zijn standaard ingesteld 
op 90-graden bochten en -knooppun-
ten. Via de “Routing Preferences” zet u 
dit gemakkelijk om naar bijvoorbeeld 2 
x 45 graden. Dit doet u door deze optie 
naar boven te verplaatsen. 

Tip 5: Snel een verbindingsmof erbij 
Om PIF met spie-eind standaard met 
een verbindingsmof in de tekening te 
krijgen, zet u via “Family Types” de 
default setting om naar “Socket Con-
nection”. De verbindingsmof weer ver-
wijderen? Ga dan naar "Properties" en 
zet deze keuze weer uit.

Bron: wavin.nl
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Het einde van de radiator?

Kantoren, zorginstellingen... jarenlang 
werd zo ongeveer elk nieuw gebouw 
volgehangen met radiatoren. Het was 
dé manier om te verwarmen. Maar de 
rollen zijn omgedraaid. Vloerverwar-
ming zet de radiator op achterstand.

Door: Ludo Martens, productmanager 
bij Wavin Nederland

1-0 Dubbele winst 
Niet alleen de overheid, ook onze por-
temonnee dwingt ons om goed op ons 
energieverbruik te letten. En daar scoort 
de radiator minpunten. Hoewel fabrikan-
ten hard werken aan beter, blijft de ra-
diator een aardige energie slurper. Het 
water moet verhit worden tot 60 à 70 
graden. En wil je de andere kant van de 
kamer ook aangenaam warm krijgen, dan 
moet je de thermostaat flink opdraaien. 
Dat kost! Omdat bij vloerverwarming 
de volledige vloer als verwarmingsbron 
wordt gebruikt, wordt de warmte veel 
gelijkmatiger verspreid en volstaat een 
watertemperatuur van slechts 30 tot 40 
graden. Daarnaast blijkt dat met vloer-
verwarming de thermostaat gemiddeld 2 
graden lager staat en de energierekening 
gemiddeld 20% lager is*. 

2-0 Aangenaam! 
Door gebruik van het volledige vloerop-
pervlak wordt met vloerverwarming de 
warmte geleidelijker verspreid. En dat 
voel je niet alleen aan je voeten. Vloer-
verwarming geeft een gelijkmatige, zeer 
aangename warmte in de hele ruimte. 
Dat is anders bij radiatorverwarming: is 
het aan de radiatorkant heerlijk warm, 
dan nog kun je aan de andere kant van 
de kamer kippenvel krijgen. Doordat ra-
diatoren koude lucht over de vloer aan-
zuigen, horen koude voeten er bovendien 
vaak bij. En omdat warme lucht nu een-
maal opstijgt, is het tegen het plafond het 
warmst...

Allergiegevoelig? Ook dan is radiator-
verwarming niet de beste keuze. Door 
de luchtcirculatie worden allergieën - 
bijvoorbeeld voor huisstof - versterkt. 
Met vloerverwarming heb je daar geen 
last van. En van akelig droge lucht net 
zo min. Dág bakjes water aan de verwar-
ming! 

"Vloerverwarming zet de radiator op 
achterstand" - Ludo Martens, product-
manager bij Wavin Nederland

3-0 Het oog wil ook wat 
Hoe mooi designradiatoren ook zijn, ze 
nemen altijd ruimte in. Waar een radiator 
hangt, kan geen kast meer staan. Met 
vloerverwarming houd je het vloeropper-
vlak vrij. Dat geeft in de héle inrichting 
meer vrijheid. 

4-0 Geen gedoe 
Wat is dat toch, dat getik en geborrel? 
Ah, de radiatoren willen ontlucht of bij-
gevuld worden. Voor veel mensen niet 
bepaald de favoriete klus. Toch moet het 
een paar keer per jaar gebeuren. Geen 
last van met vloerverwarming! Doordat 
het systeem onder de oppervlakte ligt, is 
het bovendien minder kwetsbaar. Kleine 

puntje aftrek: in het zeldzame geval dát 
er iets aan het systeem schort, heeft repa-
ratie iets meer voeten in de aarde. 

5-0 Koeling 
Een radiator die kan koelen? Nooit ge-
zien. Een vloer die verwarmt én koelt? 
Eureka. Moderne vloerverwarmingssys-
temen maken niet alleen radiatoren, maar 
ook airco's en ventilatoren overbodig. 
Vooral in hotels en kantoorgebouwen 
kom je deze 2-in-1 oplossing al vaak te-
gen. Maar ook steeds meer (nieuwbouw)
woningen worden ermee uitgerust. Zo 
bereik je altijd een prettige temperatuur. 
In koude winters behaaglijk warm, in 
hete zomers aangenaam koel. 
Het definitieve einde? 
Is het einde van de radiator dan echt in 
zicht? Zo stellig wil ik niet zijn. Er blijft 
namelijk een aantal specifieke situaties 
waarin de radiator het nog altijd wint van 
vloerverwarming:
• als de vloeroppervlakte beperkt is
• als de ruimte niet constant verwarmd 

hoeft te worden (bijvoorbeeld slaapka-
mer, badkamer of werkkamer)

• bij verbouwingen en renovaties in ge-
bouwen waar radiatorverwarming het 
uitgangspunt is

• als de vloer niet hoog genoeg is om 
vloerverwarming te kunnen leggen

• als plannen niet je ding is

*  De initiële installatiekosten van vloer-
verwarming hoger dan bij radiatoren? 
Klopt. Het kan een reden zijn om toch 
voor radiatorverwarming te kiezen. 
Maar wie vooruitkijkt weet beter: op 
lange termijn strijkt de lagere energie-
rekening die installatiekosten glad. 

Bron: wavin.nl



7

Wat zijn de 
gevolgen 
van de CPR 
regelgeving voor 
elektro buizen

De nieuwe CPR is een norm voor de 
brandclassificatie van kabels en elek-
trische leidingen in bouwwerken. Dit 
is alleen van toepassing op kabels, toch 
krijgen we inmiddels veel vragen over 
onze Elektrobuizen en hoe Wavin in-
speelt op de binnenkort van toepassing 
zijnde classificatie van leidingwegen 
(NEN8012), betreffende Elektro bui-
zen. 

Wat is CPR? 
De CPR (Construction Product Regula-
tion) is de Europese verordening voor 
bouwproducten die geldt voor alle landen 
binnen de Europese Economische ruimte 
(EER), en die als Verordening directe 
werking heeft in deze landen. In Europa 
is de CPR bekend als norm EN50575. In 
Nederland is hiervoor NEN 8012 opge-
steld. 

Toepassing CPR 
Voor bouwproducten op de Europese 
markt waarvoor een geharmoniseerde 
Europese norm (hEN) van toepassing 
is, of waarvoor een Europees Beoorde-
lingsdocument (ETA) is gepubliceerd, 
is CE markering verplicht per 1 juli 
2013 en moet een prestatie verklaring 
(DoP; declaration of performance) 
worden opgesteld en gepubliceerd. 
 

In Nederland en ook in de andere landen, 
betekent dit dat alleen via de DoP over 
essentiële kenmerken gecommuniceerd 
mag worden, waaronder ook het gedrag 
bij brand. Voor elektro kabels is per 1 juli 
2017, EN 50575 en NEN 8012 bindend, is 
CE markering van toepassing, en moeten 
fabrikanten de prestatie verklaring opstel-
len en beschikbaar maken.

Gevolgen CPR voor Elektro buizen van 
Wavin 
Voor elektro buizen zal er, ook na 1 juli 
2017 niets wijzigen aan de situatie om-
dat er nog geen hEN gepubliceerd is voor 
deze producten. De Europese kunststof 
leidingindustrie (TEPPFA, the European 
Plastic Pipes & Fittings Association, met 
medewerking van Wavin) werkt nauw sa-
men met CEN (het Europese normalisatie 
instituut) en de Europese Commissie om 
er voor te zorgen dat de noodzakelijke 
geharmoniseerde Europese normen wor-
den opgesteld en gepubliceerd worden 
zonder al te veel vertraging, zodat op enig 
moment ook CE markering op kunststof 
leidingsystemen voor kabelbescherming 
aangebracht zal worden. Dit kan echter 

pas als deze Europese normen geaccep-
teerd zijn door de leden van CEN en zijn 
gepubliceerd in de “Europese Staatscou-
rant”, het Officiële Journaal van de Euro-
pese Commissie (OJEU).

Advies Wavin 
Kunststof Elektro buizen kunnen gewoon 
zonder problemen worden gespecificeerd, 
verkocht en toegepast worden met het 
bestaande keurmerk (KEMA), op basis 
van de bekende product normen of keu-
ringseisen. Wel adviseert Wavin bij CPR 
gekeurde kabels een halogeenvrije low 
friction buis toe te passen.

Bron: wavin.nl

Agenda 
PV Owase

08-07  vistocht

09-09  vissen

22-09  komp. kaarten

06-10  komp. kaarten

20-10  komp. kaarten

04-11  feestavond

13-11  komp. kaarten

02-12  sint feest

08-12  komp. kaarten

16-12  kerst bingo

18-12  koppel kaarten
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“Academy geeft mooie kijk op de 
innovatieve kant van Wavin”.

De medewerkers van Melssen & Peper-
kamp in Ravenstein bezoeken de Wavin 
Academy op uitnodiging van de Tech-
nische Unie. “Wij gebruiken dagelijks 
de Wavin PVC buizen en we vinden het 
erg interessant om kennis te maken met 
de innovatieve kant van Wavin,” aldus 
Wiliam Melssen, directeur van het in-
stallatiebedrijf. 

“Als installateur zijn we trots op onze 
specialistische kennis op elektrotechnisch 
gebied. Of het nou domotica-toepassingen 
zijn of het installeren van de nieuwste ener-
giebesparende maatregelen zoals zonnepa-
nelen en LED-verlichting. In de Academy 
herkennen we onze eigen drijfveer om per-
fect werk te leveren in de gedegen aanpak 
van Wavin. De breedte van het productpa-
let en manier van presenteren zijn indruk-
wekkend. Zo krijg je een goed beeld van de 
innovatieve kant van Wavin.”

Welk Wavin product sprong eruit? 
“Dat is best lastig kiezen, want door de 
mooie presentaties heb je het gevoel dat 
elk product de hoofdrol heeft. Echt een 
innovatie vind ik de Compact Pipe. Dit is 
een PE buis die tijdens het extrusie proces 
wordt gevouwen. Zo kunnen de installa-
teurs de buis in verkleinde vorm in de be-

staande leiding trekken. Daarna gebruiken 
ze stoom om de buis weer rond te maken. 
Ideaal, want zo hoef je geen sleuven te 
graven én de diameterverkleining van het 
liggende netwerk wordt tot een minimum 
beperkt.”

Wij leren ook graag. Heeft u nog een tip 
voor de Wavin Academy? 
“Ga vooral zo door met de academy! Voor 
de rest zijn we ook erg tevreden over de 
producten en de service van Wavin. Wat 
ik wél heel handig zou vinden, dat is een 
oplossing voor ons voorraadbeheer. Het 
liefst hou ik m’n eigen magazijn zo klein 
mogelijk. Zou Wavin mij als het ware 
een magazijn op afstand kunnen bieden?” 
 
Gea de Vries, Academy-manager bij Wa-
vin: "We snappen de behoefte. Om al onze 
klanten op maat te kunnen helpen, hebben 
we een uitstekend dealernetwerk van elek-
trogrossiers. Zij hebben een breed assorti-
ment van Wavin producten op voorraad en 
kunnen op zeer korte termijn leveren. Ik 
adviseer Wiliam Melssen een grossier in 
zijn regio te benaderen die als het ware zijn 
magazijn op afstand kan worden."

Bezoek ook de Wavin Academy 
Benieuwd naar het allereerste Nederlandse 
experience centrum binnen de kunststof-
leidingindustrie? Meld u dan aan voor een 
bezoek en ervaar hoe de Wavin Academy 
uzelf, uw bedrijf én uw partners een level 
verder brengt. 

Bron: wavin.nl


