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Wisseling           
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” De tijd vliegt voorbij”.
Het is alweer begin maart 2013 als dit 
”stukje van het bestuur” wordt ge-
schreven! 

Als ik terug kijk naar het moment van 
stoppen van mijn aktief zijn bij de             
financiële administratie van (toen nog) 
Wavin KLS realiseer ik me iedere keer 
weer dat in deze (al bijna) negen jaar 
ontzettend veel zaken zijn veranderd 
bij veel bedrijven van de verschillende 
OWASE-onderdelen. Om de meeste ver- 
anderingen allemaal te willen noemen in 
dit stukje zou ik zeker wel een heel groot 
deel van deze uitgave kunnen vullen. 
Veranderingen met betrekking tot je eigen 
oude werkomgeving / werkmaatschappij 
vallen je dan in het bijzonder op en maken 
veel indruk. Als ik kijk naar datgene wat 
er o.a. bij de Wavin-organisaties ge-
beurde, doet het me veel pijn dat er, mede 
door de huidige economische malaise, in 
Nederland/Europa zoveel arbeidsplaatsen 
zijn verdwenen en dat verbeteringen in 
de nabije toekomst nog zeer onduidelijk 
zijn gezien de situatie in de gehele bouw-
wereld en de totale economie. 
Mede door de voortdurende Europese 
economische crisis zien we ook dat veel 
pensioenfondsen in Nederland het  moei-

lijk hebben met het nakomen van hun 
voorgenomen verplichtingen ten opzichte 
van hun ”klanten”, omdat ook hier de 
moeilijke economische situatie en de re-
gelgeving van de Nederlandse overheid, 
zware invloed hebben op de resultaten 
van deze fondsen. Tot dusver heeft ons 
Owase-Pensioenfonds zich nog steeds 
redelijk kunnen handhaven. Toch heeft 
iedere belanghebbende van ons Pensioen-
fonds te horen gekregen dat er opnieuw 
per 1 januari j.l. niet ge-indexeerd kon 
worden vanwege de tegenvallende resul-
taten. 
Met het aantreden van onze nieuwe    
Nederlandse regering werd ook duidelijk 
dat de lastenverzwaring, voor bijna iedere 
ingezetene van ons land, door zal gaan. In 
het bijzonder wordt er een aanval gedaan 
op die ouderen welke afhankelijk zijn van 
intensieve zorg. Deze regering vindt ken-
nelijk dat de vermogens van de oudere 
generatie ”aanzienlijk” zijn en dat hier-
mee best een gedeelte van de verpleeg-
verzorgingskosten betaald kunnen wor-
den. We gaan kennelijk weer terug naar 
die tijd dat de kosten van het verpleeg-/
bejaardenhuis ook grotendeels zelf betaald 
moesten worden door de ouderen met 
enig vermogen!
Maar, zoals ik schreef bij de aanvang van 
mijn verhaal ”De tijd vliegt voorbij” en 
dat betekent dan toch ook dat de lente 
weer voor de deur staat en dat daarop 
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Zwolle, 11 februari 2013 – Wavin meldt 
vandaag dat CEO Henk ten Hove heeft 
besloten de onderneming te verlaten 
per 1 mei 2013. 
Hij zal worden opgevolgd door 
Maarten Roef, op dit moment Execu-
tive Vice President  binnen  de  Raad  
van Bestuur. 

Henk ten Hove (60) is sinds 1982 
werkzaam bij Wavin, trad in 1999 aan als 

altijd weer de zomer zal volgen! We zul-
len de natuur weer gaan zien ontluiken en 
kunnen genieten van ’alles wat groeit en 
bloeit’. Met deze vooruitzichten moeten 
we de malaise van de economische cri-
sis maar enigszins trachten te vergeten 
en toch proberen te gaan genieten van 
de positieve dingen welke dit met zich 
mee kan brengen. We moeten de wandel-
schoenen, de (elektrische)-fiets, of een an-
der vervoermiddel maar weer uit ”het vet” 
te voorschijn halen en gaan genieten van 
wat de omgeving te bieden heeft.
Speciaal voor alle niet-leden van Wavin-
Old die, via het Owase-Pensioenfonds, 
ook het Wavin-Old-Nieuws-magazin ont-
vangen wil ik, nogmaals, aandacht vragen 
om te willen overwegen ook lid te gaan 
worden van de vereniging Wavin-Old, zo-
dat zij ook een uitnodiging zullen ontvan-
gen en dan deel kunnen gaan nemen aan 
de reünie van onze leden. Deze reünie zal 
namenlijk weer plaats vinden in de   Eve-
nementenhal te Hardenberg op dinsdag       
1 oktober 2013 en zal, naar verwachting, 
opnieuw weer een succes worden! Aan-
melden kan steeds via de Owase-Pensioen-
administratie bij DION in Hardenberg. 
Mede namens alle bestuursleden van de 
vereniging Wavin-Old wens ik jullie een 
zo gezond mogelijk komende tijd toe.

Luuk Meijer

lid van de Raad van Bestuur en werd in 
2010 CEO. Hij speelde een belangrijke 
rol in de expansie van de onderneming 
en gaf leiding aan succesvolle initiatieven 
om de operationele slagkracht en het in-
novatievermogen verder op te voeren. Na 
de overname van Wavin door Mexichem 
in 2012, gaf hij leiding aan de eerste fase 
van de integratie. Mexichem en Henk ten 
Hove zijn van mening dat bij de volgende 
fase, die gericht is op het behalen van ver-
dere synergiën en groei, ook een nieuwe 
 bestuursvoorzitter past.
.
Maarten Roef (48) neemt de CEO positie 
op 1 april over. Hij trad in 1999 bij Wavin 
in dienst en is sinds 2010 lid van de Raad 

van Bestuur. Maarten Roef begon zijn 
carrière binnen Wavin als directeur van 
de exportorganisatie Wavin Overseas. 
Voordat hij aantrad binnen de Raad van   
Bestuur was hij achtereenvolgens Managing  
Director Benelux en Managing Director 
van de Noord West regio (Scandinavië, 
Benelux en Duitsland). Eerder werkte hij 
in diverse sales en marketing posities bij 
DSM Chemicals en Van Leer Packaging.

Bron: www.wavin.nl
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Terug in de tijd
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Deze keer hadden we een interview in 
het mooie Heemse. We waren op bezoek 
bij Fred Hamhuis, inmiddels 80 jaar 
oud.  Fred en zijn vrouw wonen in een 
prachtige woning op de plek waar Fred 
80 jaar geleden is geboren. 

Beginjaren.
Na de lagere school in de Weidebuurt  
in Heemse en de MULO aan de Grams-
bergerweg in Hardenberg begon Fred zijn 
werkzame leven als “Free- Lance” jour-
nalist.  Eerst bij drukkerij Kremer, die 
het Sallands Volksblad uitgaf en later bij 
drukkerij Seinen in de Krim waar hij in 
meerdere functies heeft gewerkt. 
Fred heeft zijn militaire dienstplicht ver-
vuld bij de Marine. Via verschillende 
plaatsen, o.a. Den Helder, kwam hij als ra-
diotelegrafist in Amsterdam terecht. Hier 
kreeg Fred een oogziekte, waarvoor hij 
negen maanden in een militair Hospitaal 
heeft gelegen. De oorzaak was moeilijk 
te vinden en na veel onderzoeken bleek  
het uiteindelijk om de amandelen te gaan. 
Toen die waren verwijderd werd Fred snel 
weer beter. De medicijnen die Fred tijdens 
zijn ziekte kreeg, waren tijdens de oorlog 
door de Amerikanen uitgevonden. Als hij 
deze medicijnen niet gekregen had, was 
Fred blind geworden.  Na Amsterdam 
ging Fred naar Leiden, waar hij telefonist 
werd. 
 
Werken.
Na diensttijd kwam Fred via zijn school-
kameraad Bertus Jongbloed aan het werk 
op de afdeling productieplanning  bij 
Delana in Dedemsvaart. De planning liep 
via ponskaarten, de zogenaamde “Holle-
rith” afdeling. Bij Delana waren ook de 
eerste tekenen van een mechanische ad-
ministratie zichtbaar. 

Na 4 jaar in Dedemsvaart gewerkt te heb-
ben kreeg Fred een nieuwe baan als hoofd 
van de administratie bij Wallramit in 
Hardenberg. In de avonduren na zijn dienst-
tijd heeft Fred vele cursussen gevolgd en 
diploma’s gehaald o.a. MBA en SPD1.

Wavin
In 1962 reageerde Fred op een adverten-
tie “Hoofd Factureerafdeling” van “de 
Wavin”. Na gesprekken met Ter Avest en 
Janssons en na een psychologische test 
in Rotterdam werd hij op 1 august 1962 
aangenomen voor het dubbele salaris van 
wat hij bij de Wallramit verdiende. De 
Wavin groeide en ook de factureerafdeling 
waar op een gegeven moment 24 jongens 
en meisjes werkten. Er moest geautomati-
seerd worden en er kwam een zogenaamde 
mechanische administratie. Nieuwe pons-
kaarten werden ontworpen en er kwamen  
nieuwe kettingfacturen. Eind zestiger 
jaren deed de eerste computer zijn intrede 
en werden o.a. de salarisadministratie en 
voorraadadministratie geautomatiseerd. 
Er kwam een speciale computerafdeling, 
die in ploegen ging werken en elke twee 
jaar kwam er wel weer een modernere en 
snellere computer.  Specialisme deed zijn 
intrede, er kwam een aparte afdeling die de 
programmatuur maakte (programmeurs) 
een systeemafdeling (systeemontwerpers) 
en een afdeling techniek (systeempro-
grammering) , Dit alles gebeurde in de 
zeventiger en tachtiger jaren. De compu-
terafdeling van Wavin Hardenberg ging 
ook Wavin Twist in Duitsland assisteren. 
Personeel werd uitgewisseld en  de Euro-
gio kontakten over en weer waren prima. 
Velen herinneren zich nog de feestjes in 
Twist.  Medio tachtiger jaren kwam de 
discussie op gang over decentralisatie en 
centralisatie en ging Wavin terug naar de 
zogenaamde CORE business.  Fred kwam 
in deze periode in Zwolle te werken als 
I.T. coördinator voor Wavin in Europa en 
heeft gedurende deze jaren veel gereisd 
naar het buitenland. In Hardenberg werd 
ook gedecentraliseerd  en het einde van de  
“Mainframe” periode,  de grote centrale 
computerafdeling  was een feit. 
Op 58 jarige leeftijd maakte Fred gebruik 
van de toen geldende VUT regeling. 

Heemse
Fred is een echte Heemsenaar.  Geboren 
in de boerderij aan de Esweg is hij, na te 
zijn getrouwd, gaan wonen aan de Om-
merweg, nu Hessenweg genoemd. Daarna 
verhuisd naar de Rembrandstraat ( één 

van de eerste woningen op de Norden in 
Heemse). Een eigen huis werd gebouwd 
aan de Rheezerweg en na 4 jaar weer 
verkocht om in een nieuwe woning (weer) 
aan de Hessenweg te gaan wonen. Toen 
Fred met de VUT ging is hij terug gegaan 
naar zijn `roots` de Esweg,  op dezelfde 
plek waar hij  is geboren. 

Hobby´s
Fred was als jongere al geïnteresseerd in 
de politiek. Eerst als lid van de Arjos en 
later van de ARP.  In 1970 kwam Fred in 
de gemeenteraad van Hardenberg en werd 
fractievoorzitter van het CDA ( combina-
tie van ARP, CHU en KVP) in 1978. Vele 
jaren was hij het gezicht van het CDA   in  
Hardenberg. In 1999, na de fusie van drie 
gemeenten, heeft Fred een punt achter 
zijn politieke loopbaan gezet. Fred had 
ook altijd veel belangstelling voor ”Ge-
nealogie” (stamboomonderzoek). Het was 
daarom ook niet vreemd dat hij in 1984  
lid werd van de Historische Vereniging 
Hardenberg en sinds 2000 is hij secretaris 
van de HVH. Tegenwoordig is hij vaak te 
vinden in de oudheidkamer of museum 
"’t Stadhuus” in Hardenberg. Tijdens ons 
interview hebben we de HVH weer uit-
genodigd voor de jaarlijkse Reünie van 
Wavin Old. De Historische Vereniging zal 
dan present zijn met oude foto’s en films. 
Vanaf 1990 is de familie Hamhuis ook 
regio vrijwilliger van Wereldcontact, een 
organisatie die helpt bij bezoeken aan 
families overzee. Middels PowerPoint 
presentaties verzorgt Fred een tiental le-
zingen per jaar over verschillende landen 
aan de leden van Wereldcontact en op ver-
zoek bij verenigingen in de buurt.

Opa vertel’s
Fred is inmiddels 54 jaar getrouwd en 
ze hebben 5 kinderen en 10 kleinkin-
deren. Op het feestje van zijn 80 jarige 
verjaardag, kreeg Fred een boek, getiteld 
“Opa vertel’s”, van één van zijn kleinkin-
deren. In dit boek kan Fred verhalen over 
zijn leven tot nu toe opschrijven. Dat Fred 
goed en mooi kan vertellen is ons tijdens 
het interview wel duidelijk geworden. 

Kader:
Regelmatig kwam in ons gesprek de  
“Hollerith" afdeling naar voren. Voor een 
leek zal die naam weinig zeggen. Voor de 
pioniers in de automatisering, waarvan 
Fred Hamhuis er ook een is, is die naam 
heel bekend. Hij is namelijk de uitvinder 
van de ponskaarten. Als je die  naam gaat 
zoeken op Google, vind je het hele verhaal 
over Herman Hollerith. 



Van het pensioenfonds
Financiële situatie pensioenfonds 
OWASE

Zodra u gepensioneerd of gewezen 
deelnemer bent probeert het pensioen-
fonds uw pensioen te indexeren met de 
prijsindex. Het bestuur besluit half-
jaarlijks per 1 januari en 1 juli of er wel 
of geen indexatie kan worden gegeven. 
Hierbij wordt gekeken naar financiële 
positie van het fonds op basis van de 
dekkingsgraad van het fonds (verhou-
ding tussen het vermogen en de verplich-
tingen van het fonds).  Per 1 januari 
2013 heeft het bestuur besloten om geen 
indexatie toe te kennen. Hierover bent 
u ook geïnformeerd met een brief dd      
15 januari 2013 van het pensioenfonds.

In de vorige uitgave van Wavin Old van 
november berichten we dat de dekkings-
graad per 1 oktober uitkwam op 107,3%. 
De dekkingsgraad per 28 februari 2013 
komt uit op 108,9%.  De dekkingsgraad 
is dus in die periode iets gestegen. De 
dekkingsgraad wordt maandelijks gepu-
bliceerd op de website van het fonds, 
www.owase.nl.

Geen korting noodzakelijk
De afgelopen weken zijn pensioenfondsen 

Het NS-station van Zwolle wordt mo-
menteel fors uitgebreid. Onder de pro-
jectnaam ZwolleSpoort maakt ProRail 
het vervoersknooppunt gereed voor 
de toekomst. Wavin levert hieraan 
een bijdrage door de levering van IT-                  
regeninfiltratiesystemen, Tegra-putten 
en PE100 buizen. Deze PE buizen wor-
den in de bredere perrontunnels aange-
legd.

ZwolleSpoort is een immens project, dat 
vanwege de tijdelijke afsluiting van het 
station zelfs ook het landelijke nieuws 
haalde. De provinciehoofdstad is van  
oudsher een belangrijk vervoersknoop-
punt, dat het noorden van Nederland met 
de rest van het land verbindt. Station 
Zwolle is een essentiële schakel in het 
netwerk voor het treinverkeer, zeker nu 
vanaf december 2012 ook de Hanzelijn 

veelvuldig in het nieuws geweest. Bij een 
aantal pensioenfondsen was de dekkings-
graad zo laag dat zij genoodzaakt zijn om 
de pensioenen van de actieve en inactieve 
deelnemers per 1 april 2013 te korten. Bij 
pensioenfonds OWASE  is dit gelukkig 
niet noodzakelijk. Uw pensioen wordt in 
2013 dus niet gekort.
Wel is het zo dat het opbouwpercentage 
voor actieve deelnemers in 2013 wordt 
verlaagd van 2,15% naar 1,65%. Door 
de lage rentestand is de premie niet meer 
kostendekkend en kan er in 2013 geen 
volledig pensioen worden ingekocht. De 
korting geldt uitsluitend voor 2013. Voor 
de komende jaren zal elk jaar opnieuw 
worden gekeken of de premie al of niet 
kostendekkend is. 
Het bestuur streeft er naar als de kos-
tendekkende premie van het fonds dit 
toelaat om de verlaging van het opbouw-
percentage weer ongedaan te maken. Zie 
voor meer informatie op dit punt de Pen-
sioenkrant van voorjaar 2013.

Lagere netto uitkeringen 
Eind januari  heeft u gemerkt dat uw pen-
sioenuitkering netto lager uit kwam dan 
in 2012. Maar het bruto pensioen was wel 
gelijk. Hoe is dat mogelijk? 
De oorzaak van deze verlaging ligt volle-

(de nieuwe treinverbinding Amsterdam-
Lelystad-Kampen) aantakt in Zwolle. 
ProRail pakt dit karwei aan onder de 
projectnaam ZwolleSpoort. Een nieuwe, 
bredere perrontunnel leidt reizigers com-
fortabel naar uitgebreide perrons. Door 
goede aansluitingen, ruimere perrons en 
een passende dienstregeling moet een 
goed functionerend knooppunt ontstaan 
dat cruciaal is voor de aansluiting tussen 
noordoost-Nederland en de Randstad.

“We benaderen standaard meerdere lever-
anciers en vaak speelt de prijs een belang-
rijke rol”, vertelt Bart Nijhuis van Dura 
Vermeer. “Toch was niet alleen de prijs 
bepalend voor de gunning aan Wavin. 
Een voordeel is dat Wavin de combinatie 
kon maken van de complete levering van 
putten en buizen. Dat geldt lang niet voor 
iedere leverancier, dus dan gaat toch de 

dig bij de overheid. De oorzaak is tweele-
dig te weten:
1. Verhoging van het tarief in de eerste 
belastingschijf met 3,9%. Bij een maan-
delijks bruto pensioen van € 500 scheelt 
dit netto circa € 20 en bij een aanvullend 
pensioen van € 1.000 circa € 40.
2. De bijdrage voor de Zorgverzekerings-
wet is verhoogd. Dit scheelt netto maan-
delijks nog eens circa € 10,--
De netto AOW-uitkering is weliswaar wel 
iets hoger, maar dit compenseert de netto 
achter uitgang als hierboven genoemd niet. 
Hierover kunt u meer lezen in de aanvul-
lende informatie die u bij uw pensioen-
specificatie in januari  heeft  ontvangen. 

Pensioenkrant
Eind januari is de pensioenkrant verstuurd. 
In totaal zijn er circa 3000 exemplaar de 
deur uitgegaan. De pensioenkrant bevat 
actuele informatie. Daarom raden we een 
ieder aan om de krant te lezen. 

Op de achterkant van de pensioenkrant 
zit een antwoordkaart. Daarmee kunnen 
lezers hun mening geven en  met sugges-
ties komen. Daar hebben een flink aantal 
lezers gebruik van gemaakt. De algemene 
reactie is positief. Er zijn ook een aantal 
suggesties voor de volgende krant  binnen 
gekomen. Die nemen we uiteraard mee. 

Bezoek de website van het pensioenfonds 
ook eens: www.owase.nl

breedte van het aanbod een rol spelen.”
“In dit soort projecten is de prijs een 
belangrijk gegeven bevestigd Wavin-
accountmanager Tom Lentfert. “Maar 
daarnaast speelde onmiskenbaar een rol 
dat de gemeente Zwolle haar voorkeur 
uitsprak voor de Infiltratiesystemen van 
Wavin, omdat men daar goede ervarin-
gen mee heeft. Daarnaast was het voor 
ons bijna een erezaak om deze order in de 
wacht te slepen. Onze vestiging in Zwolle 
ligt tegenover het station. We hadden het 
gevoel dat we ‘op eigen terrein’ deze or-
der hoe dan ook moesten binnenhalen. We 
zijn dan ook erg blij dat dit gelukt is.”

Overigens maakt de levering van buizen 
en putten van Wavin niet rechtstreeks deel 
uit van het project ZwolleSpoort, maar 
van het deelproject ‘Tijdelijk busstation 
te Zwolle’, dat wordt uitgevoerd door 
Dura Vermeer. De aansluiting op de Han-
zelijn is 6 december dit jaar gerealiseerd. 
Ook het nieuwe vierde perron moet dan 
voltooid zijn. Het volledige project is naar 
verwachting in 2014 gereed.

Bron: www.wavin.nl

NS-station Zwolle is                    
 ‘erezaak’ voor Wavin
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In het project “De Bouwfabriek” leiden 
vele kleinschalige bouwinitiatieven 
tot de realisatie van een nieuwe wijk. 
Het project wordt gekenmerkt door 
ambachtelijk vakmanschap en samen-
werking in de bouwketen. 
“De Bouwfabriek” in Almere is mede 
dankzij Wavin PVC-riolering en Tegra 
putten bouwrijp opgeleverd. Wavin is 
trots op haar bijdrage aan de onder-
grondse infrastructuur van dit unieke 
bouwproject. 

De ondergrondse infrastructuur is aange-
legd door Knipscheer Infrastructuur. 
Wavin heeft, voor het gescheiden riool-
stelsel, 6 kilometer PVC-rioolbuis aange-
leverd inclusief ruim 100 Tegra putten. 
Deze Tegra putten zijn door de flexibele 
opbouw en telescoop, bestand tegen de 
verwachte grondzetting in het gebied. Dit 
in lijn met de wens van de gemeente Al-
mere. Daarbij is Tegra licht van gewicht 
en standaard uitgevoerd met flexibele 
draaibare mof aansluitingen wat de aanleg 
snel en gemakkelijk maakt. 
Tevredenheid overheerst bij dit project, 
laten zowel Tom Ploeg (hoofd Bedrijfs-

bureau) als Henri van de Weg (uitvoer-
der) namens opdrachtgever Knipscheer 
weten. Ploeg: “De prijs is momenteel erg 
belangrijk, direct gevolgd door kwali-
teit. De goede combinatie hiervan is voor 
Knipscheer doorslaggevend geweest in 
de keuze voor Wavin producten. De uit-
stekende afstemming met Wavin maakte 
de realisatie van de strakke leverschema’s 
prima haalbaar”.

Werkplezier
Henri van de Weg stelt: “Het is altijd pret-
tig werken met Wavin producten vanwege 
de degelijkheid en betrouwbaarheid maar 
ook de eenvoud waarmee de producten 
aan te sluiten zijn. Dat vergroot het werk-
plezier. De goede sfeer in de keet is een 
indicatie dat het project soepel verloopt.” 
Volgens Henri is dat mede toe te schrijven 
aan het werken met Wavin producten. 
“Onze mensen werken ruim 30 jaar naar 
volle tevredenheid met Wavin-producten 
en zijn daar goed bekend mee.”

Uitdaging
Anton Boom van Wavin legt uit dat er 
een uitdagende concurrentieslag vooraf 

ging tot de opdracht definitief werd. 
“Knipscheer Infrastructuur heeft onvoor-
waardelijk voor Wavin gekozen voor dit 
project met ruim 100 Tegra putten. Het feit 
dat goede kwaliteit opnieuw de doorslag 
geeft gekoppeld aan onze concurrerende 
prijs is een kenmerk van onze kracht.”

Bron: www.wavin.nl

Wavin biedt maatwerkoplossingen                
 voor de zorgsector

Tegra putten en PVC buis vormen ondergrondse 
infrastructuur voor “De Bouwfabriek”

Wavin heeft het afgelopen jaar in toe-
nemende mate een bijdrage geleverd aan 
verschillende uitdagende projecten in de 
zorgsector. Moderne zorginstellingen, zo-
als ziekenhuizen, klinieken en verzorg-
ingshuizen, moeten aan een lange lijst van 
veeleisende criteria voldoen. Er moet, te-
gen optimale operationele kosten, een ge-
zonde omgeving worden gecreëerd voor 
zowel patiënten als personeel met daarbij 
de flexibiliteit om te kunnen blijven vol-
doen aan de wensen van de toekomst.   
Naast de regelgeving voor Green Build-
ing Certifications, zoals LEED en BREE-
AM, moeten de gebouwen ook voldoen 
aan de hoge veiligheids- en hygiëne eisen.
Door de jaren heen heeft Wavin uitste-
kende kennis opgebouwd voor de speci-
fieke behoeften voor de zorgsector en 
diverse opdrachten in deze sector bin-
nengehaald. 

Wavin’s oppervlakte verwarming- en 
koelingssysteem controleert het binnen-
klimaat, zorgt voor energie efficiency en 
vermindert het risico van verspreiding 
van luchtvervuiling. Wavin’s innovatieve 
geluidsarme afvoersysteem draagt bij aan 

het verlagen van het geluidsniveau. Daar-
naast heeft Wavin ook ervaring op het ge-
bied van warm- en koudwater systemen 
en regenwaterafvoer van grote oppervlak-
ten, zoals ziekenhuisdaken. 

vervolg pag. 5



Onderstaand een selectie van projecten in de gezondheidszorg 
waar Wavin diverse systemen en oplossingen leverde:
• Johannes Paulus II Ziekenhuis, Krakau, Polen
• Rzeszów Ziekenhuis, Rzeszów, Polen
• Tytus Chalubinski Ziekenhuis, Zakopane, Polen
• Konya Medicana Ziekenhuis, Konya, Turkije
• Haus Kappen verzorgingshuis, Nideggen, Duitsland
• het Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam, Nederland
• Medimall, Rotterdam, Nederland
• Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, Nederland
• Meander Medisch Centrum, Amersfoort, Nederland
• Kaposi Mor Ziekenhuis, Kaposvar, Hongarije
• Heim Pal Children Ziekenhuis, Boedapest, Hongarije
• Toscaanse Ziekenhuizen in Lucca, Massa, Pistoia, en Prato, Italië
• Health & Social Care facility, Frodsham, Verenigd Koninkrijk
• War Memorial Ziekenhuis, Selby, Verenigd Koninkrijk
• Princess Elisabeth Ziekenhuis, Guernsey, Verenigd Koninkrijk  

Wavin draagt bij aan leidingtracé 
energiecentrale Maasvlakte 
Op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam 
realiseert Electrabel een nieuwe ener-
giecentrale. Wavin draagt hieraan bij 
door de levering van producten waar-
mee het Droog Weer Afvoer persriool, 
waterleiding en proceswaterleiding van 
de nieuwe centrale worden aangesloten.

Wavin levert de producten aan GMB 
Civiel B.V. vestiging Ridderkerk. Dit 
aannemersbedrijf legt het bovengenoem-
de leidingtracé van circa 1.300 meter 
naar de centrale van Electrabel, inclusief 
de aansluiting op de huidige in werking 
zijnde leidingen in de openbare leiding-
strook. Concreet levert Wavin producten 

voor het aanleggen van een leidingtracé 
bestaande uit circa 2.000 meter rioolpers-
leiding (doorsnede 90 mm), 1.300 meter 
drinkwaterleiding PVC U (doorsnede 
250 mm) en proceswaterleiding (voeding 
vanuit het Brielsemeer) HPE (doorsnede 
400 mm), inclusief hulpstukken en AVK 
appendages. 

“We doen al sinds jaar en dag zaken met 
GMB Ridderkerk”, zegt Piet Kops, ac-
countmanager bij Wavin. “Voor relatief 
eenvoudige producten, zoals PVC-buizen, 
gaat het bedrijf ook wel eens met andere 
leveranciers in zee. Maar zodra het gaat 
over zaken als waterleiding en persleiding 

- producten die een specifieke deskun-
digheid vereisen en die andere afnemers 
niet standaard in hun programma hebben 
– komt Wavin als snel in beeld.”

Erik Vis, projectleider namens GMB 
Civiel B.V. Ridderkerk, bevestigt dat: 
“Als inkoper heb ik vaak rechtstreeks 
contact met Piet. Het vertrouwen dat door 
de jaren heen is opgebouwd is een eerste 
reden om voor Wavin te kiezen. Daarnaast 
is Wavin prijstechnisch goed en betrouw-
baar. Als er vraag is naar een zekere mate 
van specialisme, zoals (glasvezelver-   
sterkte) PE hulpstukken, laswerk grote 
diameters etc. – speelt de deskundigheid 
van Wavin absoluut een rol in zo’n pro-
ject. Tevens kan je rekenen op ondersteu-
ning op de bouwplaats van het project.” 

Bron: www.wavin.nl

Nieuw Van der Valk hotel bij 
Zwolle: Hoog en Duurzaam
In het nieuwe Van der Valk-hotel 
bij Zwolle zullen de gasten slapen in      
‘zwevende’ kamers. Maar zwevend of 
niet: er zijn altijd aardse zaken. Wat 
doe je bijvoorbeeld met de vuilwater-
afvoer? Daarvoor werd een slimme én 
duurzame oplossing gevonden. 

Het meest duurzame hotel van 
Nederland
Langs de A28 bij Zwolle verrijst een 
nieuw Van der Valk-hotel. Het moet het 
meest duurzame hotel van Nederland wor-

den: dat is het concrete doel dat Linthorst 
Installatietechniek zich samen met Van 
der Valk heeft gesteld. 

Aangewezen partij
Linthorst Installatietechniek maakt naast 
Dura Vermeer en Benschop deel uit van 
het bouwteam. Linthorst is gespeciali-
seerd in innovatieve en duurzame oplos-
singen. Ze werken daarom voornamelijk 
met leveranciers van producten die ook 
duurzaam zijn. Maar die producten moeten 
ook eenvoudig hanteerbaar zijn. En vorst-

bestendig. En ze moeten een scherpe prijs 
hebben. Waar het om de leidingsystemen 
gaat, bleek Wavin voor al die vereisten de 
aangewezen partij. 

Perfecte oplossing
‘We zochten een flexibele partner, die pro-
actief met ons zou meedenken’, vertelt 
drs. ing. Matthijs de Pater, projectmanager 
bij Linthorst. ‘Er waren namelijk allerlei 
speciale oplossingen nodig. Neem de vuil-
waterafvoer. De vleugel met de gastenka-
mers staat op palen. Het vuile water wordt 
vanuit die zwevende kamers afgevoerd 
naar een riool dat onder het gebouw hangt. 
De vuilwateroplossingen moesten daarom 
makkelijk te prefabriceren zijn, zodat ze 

vervolg pag. 6
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Personalia:

 Agenda 
PV OWASE
Voor info bellen 0523-288970
11-05  12.00 vissen
08-06  09.00 toertocht
06-07  06.00 vistocht

Gepensioneerd:

Periode 01-12-2012 t/m 01-02-2013

L.M. Batterink
G.J. ter Braak
H.B. Niburg
G.J. Vrieling
W.J. Dröge
M.E.G. de Vries
H. Klaver
J.G. Even
A.J. Naaktgeboren
J.B. Schulte
E. Kroese

Overleden:

Periode 29-10-2012 t/m 16-01-2013

J.A. Schuurhuis
L. Jansen
J. Jeurink
E. Boerman-Klaassens
A.M.H. Spijker-Arkes
A. Moeken
C.G.B.L. Broekmeijer-Albert
A. Huisjes-Lenters
M. Visscher-Bouwman
M.C.J. van Doornum-van Vliet
Z. Ringenier-Knol
W. Zweers
J.H. Amsink
C. Huiskens

op de bouw alleen nog maar hoefden te 
worden geplaatst. Wafix PP van Wavin 
bleek daarvoor een perfecte oplossing.’

Betrouwbaar en makkelijk
Met Wafix PP is gekozen voor een een-
voudig, snel te installeren en 100% betrouw-
baar afvoersysteem uit polypropyleen. 
Het is slagvast en dus goed geschikt voor 
verwerking in betonnen vloeren. De fit-
tingen hebben een vaste rubberen ring, 
die niet kan losschieten tijdens het in-
steken. Daardoor is de verbinding altijd 
betrouwbaar. De Pater: ‘Bovendien hoeft 
er niks verlijmd te worden. Het materiaal 
is makkelijk verwerkbaar, zelfs bij lagere 
temperaturen, zodat de bouw niet hoeft te 
stagneren.’

Meedenken over duurzaamheid
‘Maar wat nog belangrijker is,‘ vervolgt 
De Pater, ‘Wafix PP is een duurzaam 
product`. Van der Valk is een belangrijke 
klant voor ons. Het is een klant die wil dat 
je meedenkt over duurzaamheid. En dat 
je klaarstaat zodra het nodig is. Datzelfde 
vragen wij dus van onze partners. Wavin 
heeft een hoge leverbetrouwbaarheid. Hun 
duurzame merken en fabricageprocessen 
staan goed bekend. Want duurzaam bou-
wen hoeft niet duur te zijn: dat is een van 
de credo’s van Linthorst. Ook wat dat be-
treft vinden we in Wavin een uitstekende 
partner. Johannes de Boer, adviseur Bouw 
& Installatie bij Wavin, heeft steeds bovenop 
het project gezeten. Bij alles dacht hij mee 
tot we de perfecte oplossing hadden. Wij 
ervaren dit als een prettige samenwerk-
ing.’
Op de site www.techniekvoordetoekomst.
nl vindt u meer informatie over dit project.

Bron: www.wavin.nl

Hulp gevraagd!

De afgelopen twee jaar is er veel beeld-
materiaal van Wavin en de Owasebedrij-
ven gedigitaliseerd. In nauwe samenwerk-
ing met Thom Cremer (Wavin Nederland) 
zijn oude bedrijfsfilms en  video’s vanaf 
het celluloid op digitale beelddragers over-
gezet, waardoor de bijzondere beelden 
voor de toekomst zijn gezekerd. U hebt als 
Wavin Old lid tijdens de reünie in oktober 
al beelden kunnen zien. We lopen echter te-
gen een moeilijkheid aan dat we van de vele 
personen die op de beelden zijn te zien de 
namen soms niet weten. Dat is jammer 
omdat het geheel hiermee niet compleet 
afgewerkt kan worden. Nu weten we haast 
zeker dat er onder de leden van vereniging 
Wavin Old nog mensen zijn die de namen 
van betrokkenen vast wel kennen. Denkt u 
ons te kunnen helpen, neem dan per mail 
of telefoon contact op met:
Johan Borneman, johan.borneman@home.nl 
of 0523-264668.
We zullen u dan t.z.t. benaderen.

H. Brouwers
H. Bremer
G.M. Gaikema
A.J.G.M. van Dokkum
G.J. Baarslag
J. Bloemen
P.J.J. de Jongh
J.J. Stapel
R. Geselschap-Renier
D.M. Hekert
G. Brands

Van de redactie
Zoals u misschien al opgemerkt hebt is er 
in dit nummer niets opgenomen van de 
Indupacker en de Spreekbuis.
De Spreekbuis verschijnt niet meer en we 
mogen niet meer publiceren uit de Indu-
packer wegens koersgevoelige informa-
tie. We hebben nu toegang gekregen tot 
www.wavin.nl , waaruit we artikelen  mo-
gen gebruiken voor ons blad. We hebben 
nu weer een nummer met 6 pagina’s, maar 
in de toekomst zouden dit wel eens min-
der pagina’s kunnen zijn. We doen daarom 
ook met klem een beroep op onze lezers 
te komen met een bijdrage.
Bijdragen kunnen verstuurd worden via 
e-mail j_r_stoffelsma@planet.nl of naar 
het huisadres: Badhuisplein 42 7772 XC 
Hardenberg.

J.U. Stoffelsma


