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Van het bestuur
De derde uitgave en kerstuitgave van 
Wavin Old Nieuws is het laatste num-
mer van het jaar. Dat is altijd een mooie 
gelegenheid om even stil te staan bij de 
gebeurtenissen van dat jaar. 

2017 heeft ons niet onberoerd gelaten. We 
hebben allemaal weer onze persoonlijke 
ups en downs meegemaakt. Wat Wavin 
Old betreft was er niet veel nieuws onder 
de zon. Het bestuur is regelmatig bijeen 
geweest om de lopende zaken te bespre-
ken, zoals de ontwikkeling van het le-
denbestand (stabiel, iets onder de 500), 
de fi nanciële gang van zaken binnen de 
vereniging (inkomsten en uitgaven zijn 
in evenwicht) en de ontwikkeling van 
de beleidsdekkingsgraad van het Owase 
Pensioenfonds. Die bedroeg per eind ok-
tober 114,8% en vergeleken met een jaar 

geleden (106,6 %) is dat toch een mooie 
stijging. Het gaat de goede kant weer op. 

Al deze zaken passeerden ook tijdens de 
jaarlijkse reünie en ledenvergadering van 
3 oktober de revue. Namens ons allemaal 
sprak de voorzitter Albert Jan Rosink zijn 
waardering uit voor bestuur en verant-
woordingsorgaan van het Pensioenfonds, 
die in deze tijd geen gemakkelijke taak 
hebben. De voorzitter van WVO Owase, 
Gerrit Rekers, deed een kort verslag van 
het reilen en zeilen van de meeste werk-
maatschappijen van de WVO en gelukkig 
was dat over het algemeen een positief 
verhaal. Met ongeveer 475 bezoekende 
leden en partners werd deze bijeenkomst 
weer goed bezocht.

Hoewel de zaal vanaf 14.15 uur geopend 
zou zijn waren de eerste gasten ver voor 
14.00 uur aanwezig. De muziek werd ver-
zorgd door de Old Stars en voor vermaak 

aan de tafels zorgde goochelaar Magic 
John. Het warm en koud buffet met ijs en 
koffi e na was als vanouds weer uitstekend 
verzorgd door het personeel van de Eve-
nementenhal. Maar het belangrijkste was 
natuurlijk de inbreng van de gasten zelf, 
de herinneringen die werden opgehaald 
door ex-collega’s die elkaar soms een jaar 
niet hadden gezien. In één woord: het was 
weer beregezellig! 

Elders in dit blad vindt u vast nog wel een 
(d.m.v. foto’s) terugblik op deze happe-
ning.

Rest mij nog om u allen, mede namens het 
bestuur van Wavin Old, fi jne Kerstdagen 
en een rustige Jaarwisseling toe te wensen 
en natuurlijk alle goeds voor 2018! (gek 
idee om dat eind oktober al te schrijven, 
maar niet minder gemeend).

Johan de Vries.

Het bestuur van Wavin-Old en de redactie van Wavin- Old –nieuws

wensen u Prettige Kerstdagen en  E
en Gelukkig Nieuwjaar
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Terug in 
de tijd……

door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

 

Dit keer waren we te gast bij Antoon 
Berg. We hebben in de loop der jaren 
vele interviews afgenomen maar nog 
nooit met een collega die bij zo veel 
verschillende oud Wavin bedrijven 
heeft gewerkt. Antoon woont, zoals in 
de volksmond wordt genoemd: “ach-
ter Koeslag” in Hardenberg / Heemse 
in een mooie woning met een prachtige 
tuin. 

Beginjaren
Antoon is geboren in 1941 in Slagharen / 
Schuinesloot als nr. 10 in een groot gezin. 
Vader was boer en melkrijder. Hij moest 
de melk van boeren uit de wijde omge-
ving naar de melkfabriek in Slagharen 
brengen. Een zeer zwaar beroep wat hij 
meer dan 40 jaar heeft gedaan. Antoon 
ging naar de Katholieke lagere school in 
Slagharen en had de eerste jaren les van 
de nonnen en later werden het klassen 
voor alleen maar jongens. Na de lagere 
school ging hij elke dag op de fi ets, samen 
met een grote groep jongens en meisjes, 
naar de Katholieke MULO in Coevorden. 
Hier heeft hij zijn MULO-A diploma met 
middenstand gehaald, en… vergeet dat 
niet zegt Antoon…ook het typediploma! 

Eerste werkgevers
Via Antoon’s vader, die heel vaak op de 
melkfabriek in Slagharen kwam, kreeg 
hij zijn eerste baan op het laboratorium 
van deze fabriek. Eind 1958 had hij dit 
wel gezien en kreeg hij een baan bij Weh-
kamp postorders in Dedemsvaart. Het 
transport en expeditiegebeuren, wat in 
zijn latere werkzaamheden een grote rol 
heeft gespeeld, trok hem erg. Zijn vol-
gende werkgever werd dan ook het in die 
tijd welbekende “Van Gend & Loos”. Zijn 
eerste standplaats werd Coevorden, waar 
hij 3 jaar heeft gewerkt. Op zijn 21e ging 
hij naar Nijmegen. In de weekenden naar 
huis en door de week in een kosthuis in 
Nijmegen. 

Wavin periode
Vanaf zijn 19e had Antoon al verkering 
met kapster Sinie Wessel uit Coevorden 
en werk dichter in de buurt zou mooi zijn. 
Op 1 november 1964 kreeg Antoon een 
baan op de afdeling expeditie van de Wa-
vin aan de Bruchterweg in Hardenberg. 
De heer Hartog werd zijn eerste Wavin 
chef. Naast het transport van producten in 
het binnenland kreeg Antoon ook de ver-
antwoording voor het transport van granu-
laat naar de Wavin bedrijven in Europa. 
In deze periode heeft hij ook vaak op de 
zaterdag gewerkt om de export papieren 
te maken voor de vrachtwagens. In 1970, 
nadat door een reorganisatie alle expeditie 
afdelingen naar de verschillende  Wavin 
bedrijven gingen, werd Antoon hoofd be-
drijfsbureau van de KSA (de kratten in 
de volksmond). Hier kreeg hij de leiding 
over het magazijn/expeditie, planning 
productie, verkoop binnendienst en de 
grondstoffen. Het was een geweldige tijd 
en een mooie periode in Antoons Wavin 
loopbaan.

Nadat er in 1977 een wisseling in de top 
van de KSA kwam besloot Antoon zijn 
geluk bij een gerelateerd Duits krattenbe-
drijf te zoeken. Dit uitstapje over de grens 

werd geen succes en begin 1978 was hij 
weer terug in Hardenberg en heeft hij een 
half jaar bij expeditie Veurink gewerkt. 

Export
Medio 1978 kwam Antoon terug bij Wavin 
en wel bij de Centrale Exportorganisatie 
van de Wavin genaamd Wavin Overseas 
op het hoofdkantoor aan de Händellaan 
in Zwolle. Eerst op de verkoop binnen-
dienst o.a. samen met Jan Otten en later 
op de transportafdeling. Een geweldige 
periode…. heel veel nieuwe werkzaam-
heden, zoals het werken met Letter of 
Credits, verschepen per container naar 
alle uithoeken van de wereld, speciale do-
cumenten, aparte betalingscondities enz. 
Antoon heeft ook veel gereisd naar alle 
landen in Europa maar ook daarbuiten 
zoals Irak, Syrië en Tanzania. Plezierige 
contacten met de verschepers in Rotter-
dam en Hamburg. Uit deze periode stamt 
nog steeds, tot op de dag van vandaag, de 
goede vriendschap met Knud Jensen van 
Nordisk Wavin uit Denemarken.

Wafi lin/KSA/Repox/Rollepaal
Vanaf 1984 kwam er een periode waarin 
Antoon bij verschillende Wavin bedrij-
ven heeft gewerkt. Eerst bij Wafi lin. Hier 
werd hij “manusje van alles” van verkoop 
tot en met transport. In 1986 werd het be-
drijf verkocht aan Stork en Antoon heeft 
hoogstpersoonlijk zelf “het licht uit ge-
daan bij Wafi lin”. In die tijd was het erg 
druk in de krattenafdeling. Er vond een 
uitbesteding van productie naar Wavin 
Twist plaats. Antoon, door zijn jarenlange 
ervaring bij KSA, werd gevraagd de coör-
dinatie van de productie in Duitsland op 
zich te nemen. Een jaar lang op en neer 
reizen naar Duitsland volgde. Nadat in 
1987 de productie van kratten in Twist 
was gestopt werd hij gevraagd om bij Re-
pox de transportafdeling te leiden. Veel 
export van glasvezelprodukten was hier 
aan de orde. In 1989 “verkaste”Antoon 
weer, nu naar de Machinefabriek de Rol-
lepaal in Dedemsvaart. Hier werd hij 
hoofd van de verkoop binnendienst en na-
tuurlijk de transportafdeling, een afdeling 
met 10 personen.

Wavin Nederland
In 1992 werd Antoon gevraagd, via Perso-
neelszaken in Hardenberg, voor de functie 
van Hoofd Facilities van Wavin Neder-
land in Hardenberg. Een grote afdeling 
met wel 60 medewerkers en vele afdelin-
gen, zoals leaseauto’s, kantine, bewaking, 
schoonmaak, inkoop, groenonderhoud, 
postkamer, enz. Geert Rolleman werd 
zijn directe chef. Het was een mooie maar 

In de “krattenperiode” van Antoon 
werden er ook de zogenaamde “Play 
Fit” artikelen gespoten. Producten 
om de mensen meer aan het sporten 
te krijgen. Gemaakt werden o.a. de 
scoop en hockeysticks. Het was een 
project in samenwerking met de Shell. 
Er werd ook een reclamefi lm gemaakt 
voor de landelijke televisie en wel op 
het KNVB sportcentrum in Zeist. 
Antoon speelde daar ook een rol in, 
samen met Willem van Hanegem.

vervolg pagina 3
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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 fi nanciële situatie 
van het pensioenfonds. 

In de afgelopen periode (tot en met het 
derde kwartaal van 2017) hebben de be-
leggingen van het pensioenfonds een 
mooi resultaat laten zien. Onze verplich-
tingen zijn door een rentestijging juist ge-
daald. Hierdoor is onze fi nanciële situatie 
verbeterd. 

Als maatstaf voor onze fi nanciële situatie 
hanteren wij de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Dit is het gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maanden. Deze moeten wij van DNB 
verplicht gebruiken bij o.a. het bepalen 
van mogelijke indexatie of korten van 
pensioenen. De beleidsdekkingsgraad is 
in 2017 gestegen van 106,3% in januari 
2017 naar 114,8% per eind oktober 2017. 

Na een dalende trend in 2016 zijn we blij 
dat onze beleidsdekkingsgraad dit jaar 
een positieve ontwikkeling laat zien. We 
verwachten, rekening houdend met de 
huidige rentestand, dat de beleidsdek-
kingsgraad de komende maanden verder 
verbeterd. Maar de fi nanciële markten 
blijven veranderlijk, dus zekerheid is er 
allerminst.

Wilt u de fi nanciële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Hierop 
wordt maandelijks de fi nanciële situatie 
gepubliceerd.

Pensioenkrant over het jaarverslag 
2016
Het jaarverslag van pensioenfonds OWA-
SE over 2016 is, samen met de beknopte 
versie van het jaarverslag, in de vorm van 
een pensioenkrant opgesteld. Ook hierin 
is het (voorzichtige) herstel toegelicht. 
Maar ook staan er interessante andere ar-
tikelen in. Deze pensioenkrant heeft u eer-
der thuisgestuurd gekregen. Mocht u deze 
toch hebben gemist of het nog een keer 
willen lezen: het complete jaarverslag is 
op onze website, www.owase.nl, terug te 
vinden. U kunt een papieren versie ook 
opvragen bij het pensioenbureau, Dion 
Pensioen Services. 

UPO 2017 verstuurd
In september heeft u van ons weer uw 
UPO (Uniform Pensioenoverzicht) ont-
vangen! Zoals eerder gemeld ziet de UPO 
er dit jaar iets anders uit. Korter, overzich-
telijker en duidelijker. Heeft u de UPO 
al doorgenomen? In 5 minuten krijgt u 
een goed overzicht van het pensioen dat 
u krijgt uitgekeerd. Ook staat er het pen-
sioen in dat aan uw partner wordt uitge-
keerd, mocht u komen te overlijden. 

Nieuw kabinet… een nieuw pensioen-
stelsel?
Er is een nieuw kabinet, Rutte III. Het 
nieuwe kabinet heeft de opdracht gegeven 
aan de sociale partners om in 2018 met 
uitgewerkte plannen te komen voor een 
nieuw pensioenstelsel. Dit nieuwe stelsel 
moet er in 2020 komen. 

Want hoewel ons pensioenstelsel nog 
steeds als één van de beste ter wereld 
wordt gezien en er nog nooit zoveel geld 
in onze gezamenlijk pensioenvermo-
gen heeft gezeten, blijft ons stelsel zeer 
kwetsbaar voor economische ontwikke-
lingen. Daarnaast past het niet meer bij de 
sterk veranderende arbeidsmarkt, waarop 
steeds meer zelfstandigen actief zijn. De 
manier waarop voor de meeste Nederlan-
ders het pensioen wordt gefi nancierd, de 
zogenaamde doorsneepremie, lijkt daar-
naast zijn langste tijd te hebben gehad. Er 
wordt gekeken naar een andere vorm van 
pensioenopbouw en persoonlijke pensi-
oenpotjes. 

Ook de behoefte aan keuzevrijheid neemt 
steeds verder toe, daarom wordt er ge-
sproken over mogelijke verruimingen in 
fl exibiliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het gebruiken van een deel van het 
pensioen voor het afl ossen van een deel 
van de hypotheek.

ook drukke en heftige periode. Na overleg 
met o.a. Gerrit Veurink heeft Antoon op 
59 jarige leeftijd gebruik gemaakt van de 
destijds geldende prépensioen regeling en 
is hij met de VUT gegaan.

Privé en Hobby’s
Antoon is inmiddels 18 jaar bij huis. Na 
50 jaar en één week getrouwd te zijn ge-
weest, overleed twee jaar geleden zijn Si-
nie heel plotseling. Een moeilijke periode 
volgde. Gelukkig heeft hij vele hobby’s 
zoals het biljarten bij zijn vriendenclub 
in Dedemsvaart (2 keer per week) Jeu de 
Boules in zijn geboortedorp Slagharen, 
wandelen, fi etsen, lezen en puzzelen. Vol-
leyballen is er niet meer bij…30 jaar heeft 
hij meegedaan aan de bedrijfsvolleybal-
competitie in Hardenberg. Zijn dochters 
en twee kleindochters bezoeken hem re-
gelmatig. Vroeger paste opa op de klein-
dochters… nu passen ze op hem.

Op de feestavonden van de perso-
neelsvereniging van de Wavin in de 
jaren zestig trad ook het Wavin caba-
ret op, meestal in zaal Potgieser aan 
de markt. Antoon was een vaste waar-
de in dat cabaret. Geweldige avon-
den waar vele Wavin personen “op 
de hak“ werden genomen. Namen 
van o.a. Blenkers, Brunink, Ekkelen-
kamp passeerden de revue tijdens ons 
gesprek met Antoon. 
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Toespraak op de reünie van Wavin Old door de voorzitter 
van werkgeversvereniging OWASE, dhr. G. Rekers.

Op zo’n bijeenkomst als deze reünie 
komt men om oude herinneringen op te 
halen, maar ook belangrijk is het om te 
weten hoe het gaat met de bedrijven in 
OWASE verband.

Hoe gaat het met de OWASE-bedrij-
ven?
Gerrit Rekers geeft per OWASE-bedrijf 
een overzicht hoe het gaat. Dit wordt ge-
daan middels een aantal fi lmpjes en over-
head sheets..

De volledige weergave van dit overzicht 
laten we in dit stukje achterwege, omwille 
van de leesbaarheid maar ook vanwege de 
soms marktgevoelige informatie. 

Samenvattend gaat het om aansprekende 
projecten waaraan wordt gewerkt, welke 
markten groeien en waar het wat minder 
gaat. Ook een aantal nieuwe en vervan-
gingsinvesteringen komen aan bod. 

Gerrit Rekers sluit ermee af dat dankzij 
de inzet van alle OWASE medewerkers 
de doelstellingen kunnen worden gereali-
seerd en dat we ervan uitgaan dat we dit 
volgend jaar een positief vervolg kunnen 
geven!

Tijd voor een dialoog over stedelijk regenwaterbeheer met 
een whitepaper voor bestuurders, planners en inwoners

Europa bereidt zich voor op wat een 
actief overstromingsseizoen belooft te 
worden, vol stortregens die grote scha-
de in de steden dreigen aan te richten. 
Tegelijkertijd lanceert Wavin een cam-
pagne om stadsbestuurders, planners, 
ontwerpers en bewoners te betrekken 
bij een gemeenschappelijk initiatief 
om hun steden klimaatbestendiger te 
maken. Om precies te zijn – om steden 
te helpen de uitdagingen van overlast 
door regenwater te overwinnen dankzij 
duurzame oplossingen voor regenwa-
terbeheer.

Van oudsher beperkte stedelijk regen-
waterbeheer zich tot het kiezen van een 
afvoeroplossing, simpelweg met de be-
doeling het regenwater te transporteren 
en te lozen. Nu behelst het veel meer en 
behoort ook ondergrondse buffering of in-
fi ltratie, evenals retentie (in oppervlakte-
voorzieningen zoals vijvers) tot het regen-
waterbeheer. Dit alles met de bedoeling de 
afstroming van regenwater te vertragen en 
op te vangen. 

Waarom hebben we een stedelijk re-
genwaterbeheer-whitepaper nodig? 
Wavin heeft besloten een Whitepaper 
voor regenwaterbestendigheid te ontwik-
kelen. Het doel hiervan is steden bewuster 
maken van de uitdagingen van regenwa-
terbeheer en de oplossingen die daarvoor 

bestaan. Wavin wil met name dat bestuur-
ders en woningeigenaren een dialoog 
aangaan om klimaatbestendige steden te 
creëren. Steden die voldoende zijn toege-
rust om overstromingen als gevolg van de 
steeds frequentere en hevige regenval op 
te vangen. 

Op welke manier speelt Wavin hierbij 
een rol? 
Een aanpassing als deze bestaat groten-
deels uit het ontwikkelen van een geïn-
tegreerde infrastructuur voor stedelijk 
regenwaterbeheer. Hiermee is buitenspo-
rige en hevige regenval als gevolg van 
klimaatverandering op te vangen. Voor 
een duurzame en bestendige regenwa-
termanagement is een beschikbare en 
veilige waterlevering van belang. Net 
als bescherming van de volksgezondheid 
(tegen stoffen die het water verontreini-
gen en vervuilen) en bescherming tegen 
overstromingen in dichtbebouwde stede-
lijke gebieden met vele (verschillende) 
soorten essentiële stedelijke infrastruc-

tuur. Klimaatbestendigheid zou – in de 
context van stedelijk regenwaterbeheer 
– een fl exibel en adaptief proces moeten 
zijn waarbij gemeenschappen leren om 
te gaan met veranderende economieën, 
maatschappelijke behoeften en een ver-
anderend klimaat. Als ervaren vernieuwer 
op het gebied van technieken voor regen-
waterbeheer is Wavin zeer geschikt om 
deze dialoog te voeren. 

Hoe zet Wavin zich in om belangrijke 
stakeholders te informeren en te inte-
resseren? 
De stakeholders worden voorzien van een 
whitepaper vol informatie en een reeks 
blogs met speciale aandacht voor case-
studies naar regenwater die door Wavin 
zijn verricht. Daarnaast worden inzichten 
gedeeld van kennisleiders zoals professor 
Frans van de Ven van de Universiteit Delft 
en is er een fl yer met tips en trucs om 
overstromingen in steden te voorkomen. 

Bron: wavin.nl
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Voor meer foto’s. - Ga naar www.myalbum.com - Klik op Inloggen - Vul in, emailadres: ge.willems@hetnet.nl - Vul in, wachtwoord: wavinold

Reünie
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Schoon drinkwater: 
recht of luxe?

Wavin hecht veel waarde aan de kwaliteit 
van drinkwater. Water is nou eenmaal 
onze belangrijkste natuurlijke bron. 
Volgens de World Health Organization, 
hebben meer dan een miljard mensen 
geen toegang tot behoorlijk drinkwater. 
Wij vinden dat veilig kraanwater voor 
iedereen beschikbaar zou moeten zijn. 
Om dat te realiseren zijn transport en 
opslag cruciaal. Daarom stellen wij zul-
ke hoge eisen aan veiligheid en hygiëne 
van waterleidingsystemen. 

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat 
de beste optie is; water uit een fl esje of 
water uit de kraan? Volgens de Mayo Cli-
nic en gezondheidsdeskundige Katherine 
Zeratsky, R.D, L.D, zijn de kwaliteit van 
kraanwater en water uit een fl esje over het 
algemeen vergelijkbaar. Maar het is wel 
afhankelijk van waar het water vandaan 
komt. Denk hierbij ook aan de waterlei-
dingen en het waterzuiveringssysteem. 
We hebben het vaker over de kwaliteit van 
ons drinkwater. 

Het CDC vermeldt dat de hertog van 
Würtemberg (Duitsland) al in 1793 waar-
schuwde voor het gebruik van lood in 
drinkwaterleidingen. Pas bijna een eeuw 
later, in 1878, werden de loden leidingen 
verboden als gevolg van de negatieve ef-

fecten ervan op de volksgezondheid.

Tegenwoordig worden water en sanitaire 
voorzieningen beschouwd als een funda-
menteel mensenrecht dat voor iedereen 
beschikbaar moet zijn. Water is geen han-
delswaar. De bescherming van onze kost-
bare waterbronnen waar we van drinken 
en onszelf mee wassen, zoet of zout water, 
wordt gezien als een van de belangrijkste 
aandachtspunten van het ecosysteem in 
Europa. De belangen zijn enorm en over-
stijgen de landsgrenzen. 

Wavin’s Tigris System voor duurzame 
prestaties 
Een goed voorbeeld is het Rotterdamse 
Maasstad Ziekenhuis dat in 2010 is ge-
opend. Dit ziekenhuis wordt gezien als een 

van de meest geavanceerde ziekenhuizen 
in Nederland. Wavin was vanaf het eerste 
moment betrokken bij de bouw, zoals ook 
bij andere projecten in de gezondheids-
zorg. De sanitaire voorzieningen en hygi-
ene hebben natuurlijk de hoogste prioriteit 
in een ziekenhuis. Het Tigris System van 
Wavin voldoet aan alle eisen: het systeem 
voorkomt slijtage en presteert levenslang. 
Zo onderscheidt Wavin zich: "we vinden 
een veilige en betrouwbare woon- en wer-
komgeving belangrijk en willen dit op een 
zo kosteneffectieve mogelijke manier re-
aliseren!" 

Bron: Wavin.nl

Wavin Certaro: praktische en onderhoudsvriendelijke fi lters
Het autoverkeer op het nieuwe, 90.000 
m2 grote parkeerterrein van Lelystad 
Airport veroorzaakt vervuiling in de 
vorm van zand-, slib- en metaaldeel-
tjes. Om te voorkomen dat een grote 
hoeveelheid verontreinigd regenwater 
in het riool terechtkomt, plaatste aan-
nemer Dura Vermeer Infra Landelijke 
Projecten Wavin Certaro HDS PRO 
fi lters in Tegra 1000 putten. Een onder-
houdsvriendelijke, compacte en prakti-
sche oplossing.

Om de groei van Schiphol op te vangen 
breidt Lelystad Airport haar infrastruc-
tuur uit. Dit betekent een bredere en lan-
gere landings- en startbaan en taxibanen, 
nieuwe vliegtuigopstelplaatsen, een Kiss 
and Ride (K+R) zone, bus -en taxistand-
plaatsen en een terrein voor lang parkeren. 

Op laatstgenoemd parkeerterrein zijn ver-
spreid 5 Wavin Tegra 1000 putten gesitu-
eerd, met daarin een Wavin Certaro HDS 
PRO. Deze hydrodynamische kunststof 
sedimentatiefi lter fi ltert de fi jnste vervuil-
de zand-, slib- en metaaldeeltjes uit het 
oppervlaktewater en vangt deze op in een 
compartiment. Voordeel hiervan is dat de 
waterzuiveringsinstallaties het rioolwater 

minder intensief hoeven te reinigen voor-
dat het uiteindelijk als drinkwater uit de 
kraan komt.

Gemakkelijk beheer en onderhoud
“We hebben onze keuze voor Wavin 
Certaro HDS PRO onder meer gebaseerd 
op het gemakkelijke beheer en onder-
houd,” zegt de werkvoorbereider 
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7

Stijn Hogenkamp van Dura Vermeer      
Infra Landelijke Projecten. “Een belang-
rijk gegeven, omdat wij 15 jaar lang ver-
antwoordelijk zijn voor het beheer en on-
derhoud aan de boven- en ondergrondse 
infrastructuur op Lelystad Airport.”

Onderhoud aan de Wavin Certaro is een 
fl uitje van een cent met de gangbare         
rioolreinigingsmethode via één centraal 
toegangspunt. Daardoor blijven de kosten 
relatief laag. Daar komt bij dat na hevige 
regenval het fi lter automatisch wordt ge-
leegd, zodat algen- en bacteriënaanslag 
geen kans krijgt. Dat verlengt de levens-
duur van het fi lter.

Compact en lichtgewicht
Dura Vermeer hield in de werkvoorberei-
ding diverse typen hydrodynamische fi l-
ters tegen het licht, waaronder betonnen 

lamellenafscheiders. Volgens Hogenkamp 
boden de Wavin Certaro fi lters een aan-
tal praktische voordelen ten aanzien van 
deze lamellenafscheiders. De fi lters zijn 
qua omvang 4 keer kleiner en lichter in 
gewicht. Het Wavin projectenbureau heeft 
berekend dat er verschillende formaten fi l-
ters met een diameter van 125, 160 en 200 
mm moesten worden toegepast met een 
variërend debiet van 5, 10 en 15 liter per 
seconde. Een fi lterinstallatie weegt circa 
165 kilogram. Door het relatief geringe 
gewicht en het compacte formaat kan de 
installateur de fi lters makkelijker plaatsen.

Wavin biedt op de Certaro een prestatie-
garantie van 15 jaar. “Uiteraard presteert 
het systeem na die 15 jaar verder; bij nor-
maal onderhoud blijft de fi ltering op een 
continu hoog niveau functioneren,” stelt 
technisch adviseur Wim Smit van Wavin, 

die nauw betrokken was bij het project.

Wavin speelt in op slimme logistiek
Met de aanleg van ruim 12 kilometer ri-
olering en infrastructuur op het vliegveld 
heeft Dura Vermeer een geweldige uitda-
ging qua logistiek en planning. Daarom 
koos de aannemer bewust voor een ge-
faseerde aanpak. “Er wordt een enorme 
hoeveelheid materialen aangevoerd. Om-
dat het vliegveld gewoon in bedrijf blijft, 
moeten die materialen op uitgekiende 
momenten worden geleverd. Dat gaat op 
afroep. De Wavin Certaro fi lters en Tegra 
putten kwamen keurig op tijd aan”, zegt 
uitvoerder Martin Meijer van Dura Ver-
meer. “Dankzij die intelligente gefaseerde 
aanpak kan Dura Vermeer het project eind 
2017 opleveren.”

Bron: wavin.nl

De 10 redenen om loodgieter te worden!
Wavin weet dat loodgieters de super-
helden van de business zijn: 24 uur per 
dag, 7 dagen per week staan ze klaar 
voor hun klanten. En die klant is altijd 
blij met hun komst, want dat je een ri-
olering hebt merk je pas als deze ver-
stopt is en zijn werk niet kan doen. En 
ook een badkamer is zoveel fi jner als je 
deze zonder problemen kunt gebrui-
ken. Als een loodgieter naar huis gaat 
is de klus geklaard en de klant blij en 
tevreden. Hoe komt het dan dat er zo'n 
tekort aan loodgieters is in Europa? 

UNETO-VNI geeft aan dat er jaarlijks een 
tekort is van 800 loodgieters. Wij snappen 
daar niets van, want loodgieters worden 
zeer gewaardeerd en het beroep kent zo-
veel voordelen. En blijkbaar is het een 
wereldwijd probleem. Alleen al in Ame-
rika zijn er 200.000 vacatures! Daarom 
heeft Wavin heeft onlangs via
Twitter wat onderzoek gedaan naar de re-
denen waarom de jeugd juist wel voor het 
beroep van loodgieter zou moeten kiezen. 
We kregen veel leuke en nuttige reacties 
en we delen graag onze top 10. 

Top 10 redenen om loodgieter te worden: 
• Het is een lucratieve business. Loodgie-

ters zijn een van de best betaalde vak-
mensen; "een loodgieter verdient vaak 
meer dan een beginnende advocaat" zegt 
Trendwatcher Adjiedj Bakas op de site 
van het centrum voor arbeidseconomie 

• Het is een vaardigheid die je de rest van 
je leven van past komt 

• Constante technische vernieuwing 
maakt het vak lekker uitdagend 

• Het sociale aspect: je hebt de hele dag 
met veel verschillende mensen te maken 

• Je hebt altijd werk! Onderhoud blijft no-
dig en problemen met installaties zullen 
er altijd zijn 

• Werk-leer opleidingen en stages zorgen 
ervoor dat je leert en tegelijkertijd erva-
ring opdoet, en vaak zelfs geld verdient 
terwijl je leert 

• Economische malaise raakt de branche 
niet. Loodgieters zijn nodig in goede en 
slechte economische tijden 

• Elke dag is anders. Je kennis en vaardig-
heden zet je bij elke klus op een andere 
manier in 

• Je hoeft nooit meer een loodgieter te bel-

len want je kunt het zelf! 
• En - de kers op de taart - loodgieters 

mogen werken met de allerbeste mate-
rialen, zoals WAVIN’s Tigris en andere 
systemen, en nog heel veel andere top-
producten

 
De loodgieter staat voor gezondheid, vei-
ligheid, hygiëne en kwaliteit van leven. 
Dat is waar we trots op zijn en dit fraaie 
vak snakt naar nieuwe aanwas. 

Dus waar wacht je nog op? Twijfel niet 
meer en wordt loodgieter – we hebben je 
nodig! 

Bron: wavin.nl

Bezoekers van Wavin Academy in 
Turkije testen onze Hep20 producten. 
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Agenda 
PV Owase

18-12  koppelkaarten
08-01  competitie kaarten
22-01  competitie kaarten
26-01  koppelkaarten
05-02  competitie kaarten
23-02  competitie kaarten
12-03  competitie kaarten
23-03  koppelkaarten
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