
1

21e jaargang nr. 2
juli 2018

Van het bestuur
De tijd gaat snel….. 

Of zoals wij het in het Hardenbergs 
zeggen: “De tied vlög veurbi-j”.

Al weer 20 jaar geleden, 29-09-1998, is 
onze vereniging Wavin Old officieel op-
gericht, zoals vermeld in de oprichtings-
akte. Hiervoor waren er ook al gezellige 
bijeenkomsten in de toenmalige Bonte 
Wever in Slagharen, maar in 1996 kwam 
er een brief van de Wavin directie dat de 
bijeenkomsten niet meer werden geor-
ganiseerd door Wavin. Enkele gepensio-
neerden werden door directeur Ab van de 
Belt benaderd of zij er voor voelden om 
een vereniging op te richten. Dit werd 
door een aantal mensen opgepakt en er 
werd een bestuur gevormd bestaande uit: 
Teun Scholten, Freek Hamberg, Henk 
Hofstede, Gerard Hekman, Oebele de 
Boer, Kurt van de Belt, Dick Meier en An-
ton de Mönnik. Op 8 oktober 1996 vond 
de eerste reünie plaats van de nieuwe 
vereniging Wavin Old. Toch werd er ge-
wacht tot 1998 om de vereniging officieel 
te registreren op de datum 29 september 
zoals in de oprichtingsakte is vermeld. Ja, 
wanneer moet je nu je 25-jarig jubileum 
vieren? Misschien kan iemand van het 
oprichtingsbestuur mij hier duidelijkheid 
over geven. Dit was even een terugblik, 

maar de toekomst wacht op ons. Dinsdag 
2 oktober is weer de jaarlijkse reünie en 
als bestuur hopen wij een geslaagde mid-
dag te organiseren voor onze leden. In 
augustus ontvangt u de gebruikelijke uit-
nodiging. 

Helaas kan vanwege ziekte onze secre-
taris Johan Runhaar zijn functie tijdelijk 
niet vervullen. Op de uitnodiging komt 
het telefoonnummer en het mailadres van 
Luuk Meijer te staan voor eventuele af-

meldingen of vragen betreffende de reü-
nie. Wij wensen Johan sterkte met de be-
handelingen en een voorspoedig herstel. 
Eerst nog de vakantie voor velen van ons. 
Wij hopen dat niet al het mooie weer, dat 
we eind mei en begin juni hadden, voor 
dit jaar al is verbruikt. Het bestuur wenst 
iedereen nog een paar mooie zomermaan-
den toe en voor wie er nog op uit gaat, een 
prettige vakantie. 

Albert Jan Rosink

Terug in de tijd…….
Door ziekte van mijn mede-interviewer, 
Johan Runhaar, is er dit keer geen in-
terview met een oud-Wavinist. 

Wij hebben toestemming gekregen van de 
HVH om onderstaand verhaal te plaatsen 
in Wavin-Old nieuws. Mevrouw S. Kamp-
man-Veldsink beschrijft hoe er in Heem-
se, bij haar thuis en bij vele gezinnen in de 
gemeente Hardenberg werd geleefd in de 
50er jaren. Velen van ons zullen dit zeer 
zeker herkennen. Mede door de komst van 

Wavin naar Hardenberg in 1955 kwam er 
voor velen werkgelegenheid en een betere 
toekomst. Misschien hebben sommigen 
problemen met een aantal dialectwoor-
den maar vraag de betekenis maar aan een 
oudere Hardenberger en die kan het zeker 
wel vertalen of uitleggen. Ik wens jullie 
veel leesplezier.

Albert Jan Rosink.
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Agenda 
PV Owase

07-07 vistocht
22-09 vissen
21-09 komp. kaarten
05-10 komp. kaarten
19-10 komp. kaarten
03-11 feestavond
12-11 komp. kaarten
01-12 sint feest
10-12 komp. kaarten
15-12 kerstbingo
17-12 koppel kaarten
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Jeugdherinneringen
Als ik terugdenk aan het dorp van mijn 
jeugd, zie ik plaatjes. Plaatjes van schil-
derachtige boerderijtjes, vruchtbomen met 
daaraan notarisappels, sterappels, eier-
proem’n, affies of kottelpaar’n. Veel wei-
den met sloten er doorheen, prachtige weg-
getjes, haver en rogge op ‘n kaamp en in ‘n 
Es. En natuurlijk de oude kerk, die al eeu-
wen lang het beeld bepaalt van Heemse.

Een schitterend dorp met een overwegend 
boerenbevolking. Het waren meestal klei-
ne bescheiden bedrijfjes waar de mensen 
van moesten zien te leven. Een paar bunder 
grond, een paar koeien, varkens en kippen, 
alles heel kleinschalig. Klagen deed men 
niet, maar later besefte ik dat het financieel 
vaak heel moeilijk moet zijn geweest.

Drie-generatiegezinnen waren hier heel ge-
woon. Soms maakten ooms of tantes ook 
nog deel uit van het gezin. In zo’n gezin 
ben ik opgegroeid. Voor een kind is dat 
heel fijn. Zo veel mensen om je heen geeft 
een veilig gevoel en er is altijd wel iemand 
die zich met jou wil bemoeien. De mensen 
leefden sober en waren eigenlijk altijd be-
zig met werken en zorgen om te kunnen 
leven.

Alles wat verbouwd werd en wat er in de 
natuur voorhanden was, werd gebruikt en 
hergebruikt. Door nood gedwongen waren 
de mensen vaak heel creatief.

Terwijl ik dit schrijf, zie ik weer onze boe-
renkeuken voor me. Er waren veel deuren, 
geschilderd in een geel-bruine kleur met 
een soort houtmotief. Ook de deuren van 
de bedstede, spinde, daarboven hingen di-
verse schilderijen, het waren herinneringen 
aan belijdenis, huwelijk en huwe-lijksjubi-
lea.

De grote spiegel, een geborduurde inge-
lijste merklap (‘n letterdoek) en de Friese 
staartklok hadden hun eigen plek. Voor de 
hoge schoorsteenmantel (‘n boezem), ston-
den blauwe borden (telders), en een paar 
vazen, ‘n Beetje uit het zicht had de pijp-
tabak van opa en het pakje pruimtabak van 
mijn oom Jan (Rode Ster) een plaatsje. In 

het midden van het vertrek stond de grote 
tafel met stoelen, de kralenlamp hing er 
boven.

In de winter zaten we om de kachel met het 
witgeschuurde bankje, waar we de voeten 
heerlijk op konden warmen. Op de kachel 
stond meestal een ketel met water te zin-
gen en ook de koffiepot hoorde daar. Mijn 
grootmoeder schonk doorlopend koffie.

Op het fornuis werd gekookt en in de oven 
werden, als het erg koud was, stenen warm 
gemaakt die we, in een doek gewikkeld, 
meekregen naar bed.

In de onderste la van het kabinet lag een 
prachtig boek over ons vorstenhuis. Ook de 
kerstboomspullen waren daarin opgebor-
gen, en een klein popje, dat rondjes reed 
als het met een sleuteltje werd opgewon-
den. Als we een beetje ziek waren, mocht 
die la open en we voelden ons dan meteen 
een stuk beter. Ook de wollen omslagdoek 
van opoe deed wonderen bij allerlei kwaal-
tjes. Bij kiespijn of “de roze in ‘n mond”, 
kreeg je hem om je hoofd en wanneer je 
zere benen had van ‘t groeien (‘t wassen in 
de biene), moest opoes doek om je benen 
en ook bij “n zeer’n boek” was de zwarte 
omslagdoek onmisbaar. Alleen als je zere 
enkels had van het “de klitse sloan”, had 
je niets aan die wollen doek, maar dan was 
opoe zelf er wel om te troosten!

Geld voor speelgoed was er eigenlijk niet, 
maar, wat hebben we gespeeld! Met een 
knoop bv., waar een dun touwtje doorheen 
was gehaald, eerst draaien, dan trekken 
aan de draad en de knoop snorde. Of we 
maakten muziek door tegen een vloeitje 
met een kam erachter te blazen, (vreemd 
gevoel kreeg je dan in je lippen). Mijn va-
der maakte van een zakdoek een muis, die 
hij uit zijn hand liet springen, simpel, maar 
wat een effect! Met een draadje konden we 
toveren, een kop en schotel, een varken 
op de ladder, een parachute, talloze moge-
lijkheden waren er. Wat waren we blij met 
stukjes zilverpapier of stukjes gekleurd 
glas die we hadden gevonden. Van het zil-
verpapier maakten we kleine glaasjes en 
de aren van haver die we met zilverpapier 
omwikkeld hadden, waren prachtige kerst-
decoraties. Als in het voorjaar de stal en 
de deel was schoongemaakt, speelden we 
“huussie” in de koestal.
 
De meeste huizen in het dorp hadden geen 
bel, iedereen kwam door de achterdeur 
en die was altijd open. Ook slaapkamers 
“boven” kenden ze niet zo, maar bij het 
“huussie spöl’n” hadden wij wel een bel, 

een oude fietsbel. De hilde boven de koe-
stal was bij ons “boven”. Omdat we bij het 
spelen in een heel andere situatie terecht 
waren gekomen, dan we normaal gewend 
waren, spraken we geen dialect maar Ne-
derlands met elkaar.

Als we waren uitgespeeld, gingen we de 
buurt in. Ik ben opgegroeid in de buurt rond 
het “Welgelegen”. In mijn jeugd woonde 
daar de barones Van Ittersum. Wij, kinde-
ren, noemden haar “de oude mevrouw” als 
we goed met haar waren, en “’t olde wief’, 
als we onenigheid met haar hadden. Soms 
gingen we bij haar op bezoek, dat was 
spannend en griezelig tegelijk. In de hal 
van Welgelegen stond namelijk een harnas 
en ik was altijd bang dat dat ineens levend 
zou worden. Olde mevrouw had ons ver-
teld dat ze 109 jaar zou worden. Wij had-
den tegenover andere kinderen in het dorp 
opgeschept over onze barones die meer 
dan 100 jaar zou worden. Maar helaas, de 
barones stierf toen ze 99 jaar wasIemand 
heeft ooit eens gezegd dat geluk uit veel 
delen bestaat en dat er altijd wel een deeltje 
tekort is, maar dat je dat vergeten kunt door 
te genieten van wat je wel hebt. Ik besef 
steeds meer, dat er in het Heemse van toen, 
veel was om van te genieten. Ik had een 
geweldige kindertijd. Omringd door men-
sen met een levenswijsheid om U tegen te 
zeggen, ‘k Had het voor geen goud willen 
missen!

S. Kampman-Veldsink

Barones Zwaantine Theodore van Itter-
sum-Walter overleed op 10-10-1952 in ‘t 
voormalig Röpcke-Zweersziekenhuis. Zij 
was op dat moment de oudste inwoner van 
Hardenberg en werd begraven in de graf-
kelder op het oude kerkhof te Heemse.
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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 financiële situatie 
van het pensioenfonds. 

In het eerste kwartaal van 2018 zijn de 
beleggingsresultaten licht gedaald, terwijl 
onze verplichtingen door een rentedaling 
iets zijn toegenomen. Hierdoor is onze fi-
nanciële situatie ten opzichte van januari 
2018 licht gedaald. 

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. 

Ondanks de lichte daling van de financiële 
situatie in het afgelopen kwartaal is de be-
leidsdekkingsgraad nog doorgegroeid tot 
118,9% per eind meil 2018 (ten opzichte 
van 117,4% per eind januari 2018). Dit 
komt door het gemiddelde van de (hoge) 
dekkingsgraden over de periode van 12 
maanden. 

Wilt u de financiële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Wij pu-
bliceren maandelijks de financiële situatie 
op onze website. 

Pensioenkrant beknopt jaarverslag 
2017
Onlangs is het jaarverslag 2017 van pen-
sioenfonds Owase vastgesteld. In de ko-

mende pensioenkrant staat de beknopte 
versie van het jaarverslag centraal. De 
financiële ontwikkeling van 2017 en de 
actuele financiële situatie van het pensi-
oenfonds wordt toegelicht. 

Daarnaast deelt een gepensioneerde zijn 
persoonlijke ervaring ten aanzien van het 
“met pensioen gaan”. Hij vertelt over de 
wijze waarop hij zich heeft voorbereid op 
zijn pensioen en hoe hij zijn oude dag er-
vaart. 

Wist u dat pensioenfonds Owase invulling 
geeft aan maatschappelijk verantwoord 
beleggen?
De voorzitter van de beleggingscommis-
sie vertelt u wat dit betekent en op welke 
wijze het pensioenfonds verantwoord be-
legt. Ook de beleggingsontwikkelingen 
komen aan bod. De resultaten in 2017 
waren positief te noemen. Hoe komt dit 
resultaat tot stand en waarom is beleggen 
noodzakelijk voor uw pensioen? Onze be-
leggingsadviseur legt het u uit. 

De pensioenkrant krijgt u uiteraard thuis 
gestuurd. Natuurlijk zal de krant ook op 
onze website, www.owase.nl, te raadple-
gen zijn. 

Inkomens- en vermogenspositie van ou-
deren
Naar aanleiding van de Algemene Finan-
ciële Beschouwingen 2018 heeft Minis-
ter Hoekstra van Financiën de Eerste en 
Tweede Kamer geïnformeerd over de fi-
nanciële positie van ouderen. Daarin geeft 
hij onder meer aan dat ouderen steeds 
vaker en veelal ook een hoger aanvul-
lend pensioen hebben dan voorheen en 

ouderen die toetreden tot de groep van 
gepensioneerden gemiddeld genomen een 
hoger inkomen hebben dan ouderen die 
deze groep verlaten. In vergelijking met 
jongere huishoudens is de inkomensont-
wikkeling van ouderen gunstig. Daarnaast 
blijkt dat op basis van het bruto huishou-
dinkomen ouderen een hoger gestandaar-
diseerd besteedbaar inkomen hebben dan 
jongeren. De resultaten komen voort uit 
een onderzoek van CBS. 

Algemene verordening Gegevensbe-
scherming; privacy en uw pensioen
De nieuwe wetgeving rondom uw pri-
vacy is u vast niet ontgaan. Per 25 mei 
2018 is de nieuwe Europese privacywet 
in werking getreden: de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG). 
Dit houdt in dat alle EU-landen uw pri-
vacy volgens dezelfde regels beschermen. 
 
Stichting Pensioenfonds Owase hecht 
veel waarde aan de bescherming van uw 
privacy en de veiligheid van uw gege-
vens. Verwerking van uw persoonsgege-
vens gebeurt door ons, evenals de partijen 
die door ons worden ingeschakeld bij de 
uitvoering van onze dienstverlening als 
pensioenfonds, in overeenstemming met 
de wet, de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG). 

Wilt u weten wat wij met uw persoons-
gegevens doen en hoe wij uw privacy be-
schermen? Lees dan onze privacyverkla-
ring via www.owase.nl/privacyverklaring

Het eerste PlasticRoad-fietspad van gerecycled 
plastic komt in Zwolle

Vianen/Zwolle, 7 juni 2018 - De Plasti-
cRoad, de weg op basis van gerecycled 
plastic, wordt werkelijkheid. De pro-
vincie Overijssel en gemeente Zwolle 
bemachtigen de eerste pilots. In sep-
tember is het eerste fietspad van plastic 
in Zwolle een feit. Een paar maanden 
later volgt het tweede fietspad elders in 
de provincie. Het concept PlasticRoad 
werd in 2015 gelanceerd door markt-

leider in de wegenbouw KWS (een Ko-
ninklijke VolkerWessels onderneming). 
In 2016 sloot KWS een partnerschap 
met Wavin en Total voor de verdere 
ontwikkeling van de PlasticRoad. 

De eerste PlasticRoad ter wereld komt 
in Zwolle. De provincie Overijssel en de 
gemeente Zwolle zien een grote poten-
tie in de PlasticRoad als oplossing voor 

de toekomstige uitdagingen en ambi-
ties. Beide partijen stimuleren innovatie 
om ondernemers met vernieuwende en 
duurzame ideeën een kans te geven deze 
in de praktijk te realiseren. Hiermee dra-
gen beide overheden bij aan een circulaire 
economie. Door de eerste klant te zijn van 
innovatieve ondernemers kan een nieuw 
product in de praktijk worden getoetst op 
technische en economische haalbaarheid. 

vervolg pagina 4
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De weg naar de PlasticRoad
De exacte locatie van de twee pilots wordt 
nog onderzocht. De fietspaden worden 
ongeveer 30 meter lang. De PlasticRoad 
is een we gemaakt van prefab elementen, 
waarin een holle ruimte zit voor kabels en 
leidingen en waterafvoer. De afgelopen ja-
ren is door de PlasticRoad-partners KWS, 
Wavin en Total intensief gewerkt aan het 
uitwerken en testen van het concept. Tij-
dens deze tests lag de focus met name op 
het technische vlak zoals de draagkracht 
van de modulaire PlasticRoad-elementen, 
de ideale mix van gerecycled kunststof en 

het meest optimale ontwerp van de hol-
le ruimtes. Daarnaast is veel onderzoek 
gedaan naar de milieu-impact van het 
concept. Op dit moment zijn de resulta-
ten dusdanig positief dat de eerste pilots 
werkelijkheid kunnen worden. Deze pi-
lots markeren een belangrijke stap voor 
het verdere ontwikkelingsproces van de 
PlasticRoad.

Doorbraak
Anne Koudstaal en Simon Jorritsma, be-
denkers van de PlasticRoad en werkzaam 

bij KWS lichten toe: ‘’Na lang ontwer-
pen, testen en doorontwikkelen zijn we 
ontzettend trots dat onze PlasticRoad er 
nu écht gaat komen. Samen met de pro-
vincie Overijssel en de gemeente Zwolle 
zetten we als PlasticRoad-partners de stap 
naar een duurzamere wereld met dit eerste 
PlasticRoad-fietspad.’’

Bron: website Wavin

Het duurzaamste raadhuis van Nederland

Een duurzame eyecatcher vol met Wavin producten

Het gemeentehuis van Hardenberg is 
sinds de oplevering in 2012 het duur-
zaamste gemeentehuis van Nederland. 
Duurzaamheid en energieverbruik lie-
pen als een rode draad door de verbou-
wing. Plaatsgenoot Wavin droeg flink 
bij: het stadhuis is van het dak tot on-
der de grond uitgerust met duurzame 
Wavin-producten.

Met zes bouwlagen, een ronde, conische 
vorm en enorme raampartijen is het ge-
meentehuis een ware blikvanger. Zeker 
zo opmerkelijk zijn de talloze duurzame 
innovaties op het gebied van licht, wa-
ter, groen en warmte. Het nieuwe stad-
huis past in het streven van Hardenberg 
om energieneutraal te worden. Dat bete-
kent dat straks alle energie die binnen de 
gemeentegrenzen wordt gebruikt in de 

gemeente zelf, of in de regio, duurzaam 
wordt opgewekt. Met een A++ energiela-
bel is het raadhuis één van de duurzaamste 
overheidsgebouwen van Nederland. Her-
man van Tholen, verkoopleider Grond-, 
Weg- en Waterbouw bij Wavin: “Het is 
bijzonder dat Wavin als Hardenbergs be-
drijf aan dit project mocht bijdragen met 
duurzame producten en systemen.”

Een duurzame oplossing voor het he-
melwater
Zowel buiten als binnen het gebouw heeft 
Wavin z’n sporen nagelaten met onder 
meer PVC binnenriool, Wavin Tempo-
wer® voor betonkernactivering en Wavin 
QuickStream hemelwaterafvoer. Voor de 
nutsvoorzieningen, aangelegd door de 
Siers Groep Oldenzaal, zijn kunststof 
drinkwater-, gas- en mantelbuizen ge-

bruikt. Voor de opvang, afvoer en infiltra-
tie van het regenwater van het dak en de 
parkeerplaatsen koos de Hattemse NTP 
Groep voor Wavins IT- en Ultra3-buizen. 
Van Tholen: “Een apart hemelwaterriool 
is een duurzame oplossing. Het regen-
water gaat direct terug naar de natuur. 
Zo hoeft het niet gezuiverd te worden en 
voorkom je uitdroging.” Bovendien be-
staat de Ultra-3 voor 50% uit gerecycled 
PVC bestaat; het materiaal kan tot zeven 
keer hergebruikt worden.

Bron: Wavin.nl
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Steeds vaker zware regenval in Nederland en Europa

De laatste maanden hebben we op ver-
schillende plaatsen in Nederland) erva-
ren hoe de klimaatverandering effect 
heeft op het weer en dan vooral op de 
verandering in het neerslagpatroon. 
Doordat de wereld opwarmt, de atmo-
sfeer meer vocht bevat en buien inten-
ser worden, krijgen wij steeds vaker 
met hevige regenval te maken. Deze 
verandering brengt een nieuwe uit-
daging met zich mee. Want hoe gaan 
wij hiermee om, zijn er een duurzame 
oplossingen voor dit probleem en wat 
kunnen gemeentes doen om deze (zwa-
re) overstromingen onder controle te 
krijgen.
 
Dat wateroverlast een serieus Europees 
probleem is, is wel duidelijk, zeker na het 
nieuws van vorige week. We kunnen de 
regen niet stoppen maar we bieden wel 
diverse hemelwater afvoerende oplos-
singen. Zo ontwikkelde Wavin ‘s werelds 
eerste hemelwater infiltratiekratten op-
lossing. De infiltratiekratten zijn het ant-
woord op de geïntensiveerde noodzaak 
om de pieken van regenval het hoofd te 
bieden en het water langzaam en gecon-
troleerd weer te laten doordringen in de 
omliggende grond. Wavin’s duurzame en 
intelligente hemelwater management op-
lossing minimaliseert de bedreiging voor 
schade aan gebouwen, veiligheid en de 
volksgezondheid. 

Met de Wavin infiltratie systemen zoals 
Q-Bic, Q-BB, AquaCell en het nieuwste 
product, de Wavin Q-Bic Plus, kunt u 
snel en gemakkelijk ondergrondse tanks 
creëren. Bij het ontwerp van de infiltra-
tiekratten is rekening gehouden met ver-
schillende omstandigheden. Zo is het mo-
gelijk om ze te plaatsen op locaties met 

zware verkeersbelasting of op plaatsen 
met hoge grondwaterstanden. Het product 
is gemaakt van polypropyleen, waardoor 
het uiterst robuust is en extreme belastin-
gen kan weerstaan. Het assortiment, met 
mogelijkheden tot bufferen, infiltreren en 
vertraagd afvoeren, kan in alle mogelijke 
omstandigheden worden ingezet - van 
groen zones tot stedelijke omgevingen. 
De infiltratiekratten zijn veelzijdig, mo-
dulair en hebben weinig onderhoud no-
dig. Deze productrange vertegenwoordigt 
ondubbelzinnig Wavin’s doel om inno-
vatieve, duurzame kunststof leidingsys-
temen en oplossingen te ontwikkelen die 
optimale prestaties leveren - zelfs onder 
de meest ongunstige omstandigheden en 
zo een belangrijke bijdrage leveren aan de 
uitdagingen die komen kijken bij de kli-
maatverandering. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de infil-
tratie systemen, of wilt u hier meer over 
weten, neem dan contact op met onze ad-
viseurs zij helpen u graag. 

Bron: Wavin website

De bouw van één van de grootste Europese 
hemelwater opvang tanks bij het nieuwe 
voetbalstadion voor Vålerenga, Oslo. Een 
project van Wavin Noorwegen. 
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Wavin StedenRondLeiding 
Emmen

In de Wavin StedenRondLeiding toe-
ren we langs grote Nederlandse steden 
en laten we u zien in welke opvallende 
gebouwen onze producten en systemen 
‘verstopt’ zitten. Ook in en rondom 
het dynamische Emmen is veel Wavin-
materiaal verwerkt. Erik Reumer, ad-
viseur Bouw en Installatie bij Wavin, 
gaat samen met u een rondje langs 
Wildlands Adventure Zoo, het Atlas 
Theater en de Dennenlaan. Hij laat u 
Emmen met andere ogen bekijken.

Wildlands Adventure Zoo Emmen is po-
pulair: een van de redenen waarom het 
park enkele jaren geleden verhuisde naar 
een grotere locatie aan de rand van de 
stad. Een plek van circa 45 hectare, waar-
mee het park in een klap vier keer zo groot 
werd. De dierentuin bevindt zich groten-
deels in een waterwingebied. Vanwege 
de drinkwatervoorziening, een kwetsbaar 
gebied. Onze opdracht: het regelen van 
lekdichte waterafvoer én brandschoon 
grondwater. Lees hier meer over de crea-
tieve oplossingen die wij in de dierentuin 
namen.

Door naar de volgende uitdaging: het 
nieuwe groendak van het Atlas Theater. 
Vanwege de complexiteit van het vraag-

stuk, zaten wij al in vroeg stadium met 
onze partners Optigroen en Kropman om 
tafel. ‘Groendaken en afvoeren zijn vaak 
een delicate combinatie,’ zegt Erik hier-
over in dit artikel. ‘Je kunt op deze daken 
niet blind alles gaan toepassen. Een groen-
dak kan namelijk makkelijk verdrogen of 
verdrinken, wat precieze afstemming van 
de systemen noodzakelijk maakt. Alles 
bij elkaar een schitterend project met een 
mooi resultaat. Het is toch bijzonder dat al 
dit regenwater nu zijn weg vindt richting 
de dierentuin?’

Emmen heeft relatief veel versteend ge-
bied en weinig oppervlaktewater. Hier-
door kan regenwater lastig worden afge-
voerd en hebben bewoners vaak te maken 
met wateroverlast. Vandaar dat de Ge-
meente Emmen het besluit nam tot aanleg 
van een groot infiltratietransportriool (IT-
riool) in de Dennenlaan. Een mooie op-
dracht. Het was een geslaagde uitdaging 
toen bleek dat tijdens testen onze Wavin-
IT de hoogste infiltratiesnelheden wist te 
behalen. Zo besloot de gemeente Emmen 
ons infiltratietransportbuissysteem toe te 
passen en mochten wij beginnen aan de 
realisatie ervan. 
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