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Van het bestuur
Tijdens de laatste Wavin Old reünie 
hebben vier oud klasgenoten uit Rade-
wijk (waaronder ik) het idee opgevat 
ook een reünie te organiseren. 

We zijn dat van plan te gaan doen in sep-
tember dit jaar. Veel oud klasgenoten zijn 
uitgenodigd en wat blijkt nu, veel mensen 
zijn in september op vakantie. De grijze 
golf, waartoe deze oud klasgenoten en 
ook u en ik horen, gaat kennelijk veel in 
het voor- en naseizoen op vakantie. Wan-
neer deze tweede uitgave van Wavin Old 

Nieuws van dit jaar bij u in de bus valt 
zullen ongetwijfeld Wavin Old leden al 
op vakantie zijn geweest of nog op va-
kantie zijn. Dat is één van de voordelen 
van gepensioneerd zijn. Je bent niet meer 
afhankelijk van schoolvakanties en bouw-
vakperiode. Veel mensen denken dat ge-
pensioneerden vaak op vakantie zijn. Dat 
doen er ook veel met o.a. de camper, de 
caravan, de boot of het vliegtuig naar een 
warm land. Er zijn er echter ook velen die 
gewoon lekker in eigen land blijven en er 
met de fiets ( meestal een elektrische) op 
uit gaan. Dat kan te maken hebben met de 
gezondheid of, en dat komt tegenwoordig 
steeds vaker voor, met financiële omstan-

digheden. Wat u ook doet of waar u ook 
gaat, het Wavin Old bestuur wenst u een 
prachtige zomer toe. Geniet ervan en we 
zien elkaar hopelijk in goede gezond-
heid op onze jaarlijkse reünie op dinsdag           
1 oktober 2013 in de Evenementenhal in 
Hardenberg. Het programma zal ongeveer 
gelijk zijn aan de voorgaande jaren en ve-
len verheugen zich weer op dit jaarlijkse 
prachtige evenement. De uitnodigingen 
hiervoor zullen deze zomer naar de leden 
van Wavin Old verzonden worden.

Johan Runhaar

Terug in de tijd..........
door Albert Jan Rosink en 
Johan Runhaar.

Eind mei, op één van de eerste mooie 
dagen van deze koude lente, waren 
we wederom in Heemse en wel in het 
prachtige Heemserbos. We waren op 
bezoek bij Jan Willem van Braak. Niet 
ver van de plek waar Jan Willem bijna 
78 jaar geleden geboren is. 

Beginjaren.  
Geboren in een 
boerderij aan de 
Ommerweg (toen 
nog Ambt Har-
denberg) en na    
8!! klassen op de 
lagere school in 
Heemse te heb-
ben doorlopen, 
naar de Techni-
sche School. Omdat er in Hardenberg nog 
geen Technische School was moest Jan 
Willem op de fiets naar Coevorden. Twin-
tig kilometer heen en dezelfde afstand weer 
terug. Hij volgde er de leergang Mechani-
sche techniek en kopklasse Autotechniek. 
Op 17 jarige leeftijd had Jan Willem zijn 
diploma en kreeg zijn eerste baan bij gara-

ge Mensink in Coevorden voor fl 2,50 per 
week. Na het werk, naar de avondschool 
voor vervolgonderwijs. Dat was een zware 
klus, ’s morgens vroeg op en ’s avonds laat 
thuis, warm eten en naar bed. Zijn tweede 
werkgever was de gereedschapsmakerij 
Rabenhaupt in Coevorden. Hier werden 
o.a. drevels, kraspennen, matrijzen en snij-
buigstempels gemaakt..

Militaire Dienst.
Jan Willem heeft zijn militaire dienstplicht 
vervuld bij de Cavalerie in Amersfoort. 
Vroeger waren dat de paarden, maar later 
waren het de Tanks. Als soldaat was er 
weinig te verdienen in het leger, dus volg-
de hij de onderofficieren opleiding, wat 
meer geld in het laatje bracht. Jan Willem 
haalde in het leger de rang van M.T.O.O.  
(Motor transport onderofficier) . 

Wavin
Vlak voor het einde van zijn diensttijd be-
gon Jan Willem te solliciteren en hij kon 
bij drie bedrijven in dienst komen. Het 
werd de Plastic fabriek Wavin, waar hij 
op 5 augustus 1957 in dienst kwam. Hij 
begon als onderhoudsmonteur in de Tech-
nische Dienst. 

Op bijgaande foto op pagina 2 zie je een 
aantal van zijn collega’s uit die tijd.
In die beginperiode was Bultsma zijn baas 
en Van de Hoorn was de chef werkplaats. 
Er vonden allerlei werkzaamheden plaats, 
zoals het plaatsen van nieuwe Bandera 
extruders. Jan Willem ging zich speciali-
seren in het maken van spuitgiet matrij-
zen, wat toen nog door Wavin zelf werd 
gedaan. Ook werden er matrijzen gemaakt 
voor de extrusie van nieuwe profielen. 
Misschien werd hier wel de basis gelegd 
voor Jan Willem´s voorliefde voor de 
kunststof profielen.

Profielen
Op 27 april 1964 kwam Jan Willem in 
dienst van de Profielen fabriek en werd 
technisch assistent van de chef produc-
tie. Na een korte inwerkperiode werd hij 
op 1 augustus 1964 productiechef van 
de profielen. De profielenfabriek groeide 
en er werden vele kunststof profielen ge-
produceerd zoals gordijnrails, trapprofie-
len, raamprofielen en vliegengordijnen.       
Wavin is en was van oorsprong een bui-
zenfabriek en dat werd met name in de ze-
ventiger jaren merkbaar bij o.a. het inves-
teren in nieuwe apparatuur.       vervolg pag 2
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Buizen was de eerste prioriteit en de 
profielen kwamen op de tweede plaats. 
Ze moesten veel zaken zelf uitvinden en 
uitvoeren en zo kwam Jan Willem in mei 
1982 op de afdeling proces en productont-
wikkeling van de Profielen, 

Vapro
Een jaar later zei hij de Profielen vaarwel 
en begon Jan Willem bij de Wavin Oplei-
dingen, samen met o.a. Willem Rijkaart 
en Koop Drenth. De VAPRO ( Vakoplei-
ding Procesindustrie) werd min of meer 
verplicht bij de aanname van nieuw perso-
neel voor de productie afdelingen. Als je 
de studie niet afmaakte kreeg je ook geen 
contract. Jan Willem werd het aanspreek-
punt voor de Profielen, Rollepaal, KLS en 
TWP in Goor. Naast de opleidingen kreeg 
hij ook de bevoegdheid om als examinator 
te gaan fungeren bij de VAPRO examens 
bij andere niet Wavin bedrijven, zoals de 
Servo in Delden en de kartonfabriek in 
Coevorden. Met name de tijd bij TWP in 
Goor was een hele prettige. In september 
1993 ging Jan Willem met de VUT en hij 
is dus inmiddels al weer bijna twintig jaar 
bij huis.. 

Hobby´s
Toen Jan Wilem bij huis kwam heeft hij 
eerst zijn huis in het Heemserbos ge-

renoveerd. Er werd een nieuwe carport 
gebouwd, er kwam een grotere werk-
plaats en in de prachtige tuin kwam een 
tuinhuisje, gebouwd van allemaal onder-
houdsvrije materialen, dus voorname-
lijk kunststof profielen. In de werkplaats 
zijn in de loop der jaren inmiddels bijna 
30 aanhangwagens gemaakt. Hij kan dan 
wel in hart en nieren een metaalman zijn 
(zoals hij zelf zegt) zingen was ook één 
van zijn liefhebberijen. Hij is 50 jaar lid 
geweest van het Hardenbergs Chr. Man-
nenkoor (inmiddels ere lid). Verder is de 
familie van Braak regelmatig op vakantie. 
Tunesië is het favoriete vakantieland. 

Al meer dan 20 jaar gaan ze er in het 
vroege voorjaar op vakantie. Genieten 
van de zon, wandelingen langs het mooie 
strand en lekkere patat eten. Want de lek-
kerste patat wordt in Tunesië gebakken. 
In het najaar gaan ze vaak busreizen van 
een paar weken maken. In de zomer zijn 
ze dan in het mooie Heemserbos om in de 
tuin te werken. Jan Willem en Alie heb-
ben beide nog een goede gezondheid en 
zijn inmiddels al 50 jaar getrouwd, heb-
ben 3 kinderen, 7 kleinkinderen en ook al 
3 achter kleinkinderen. OPA zijn niet al-
leen voor de kleinkinderen, maar ook wer-
ken in de OPA ( Oud Papier Aktie) met 
opbrengst voor alleen maar goede doelen. 

Kader:
Jan Willem vertelde nog de volgende 
anekdote. 
In de werkplaats van de Technische Dienst 
stond een grote houten kist met een dek-
sel erop. De afmetingen waren ongeveer 
2 mtr x 1 mtr x 0,5 mtr. In de kist werd 
het poetskatoen opgeslagen. Eén van zijn 
toenmalige collega´s kwam uit Zwolle 
en was een avondje wezen stappen in  
Hardenberg. Het werd te laat om de 
laatste trein naar Zwolle te nemen en is 
gaan slapen in de kist met poetskatoen. 
´s Morgens schrokken zijn collega’s zich 
een hoedje toen de klep van de kist open-
ging en collega Jan van Dam er uit de kist 
kwam.. 

Biobuis vermindert grondvervuiling 
op bouwplaats
Voor elk bouwproject schaft Heijmans 
nieuwe voedingskabels en leidin-
gen aan om de bouwplaats tijdelijk 
te voorzien van voorzieningen om te 
kunnen bouwen. Milieuvervuilend en 
kapitaalverspillend, vindt accountma-
nager Jasper Sluis van Heijmans Ma-
terieel Beheer. Dat moest anders. Sluis 
kwam op het idee van een mantelbuis, 
gemaakt van hoofdzakelijk aardappel-
zetmeel. Deze mantelbuis biedt gedu-
rende het project bescherming aan de 
tijdelijke infrastructuur. Aan het einde 
van het project kan de infrastructuur 
worden teruggetrokken zonder graaf 
en breekwerk.

In samenwerking met Wavin en Roden-
burg biopolymers is een proefbuis van 80 
meter gemaakt die op een woningbouw-
project in Kaatsheuvel wordt getest. Deze 
buis ligt 60 cm diep in de sleuf die nor-
maliter plaats biedt aan de tijdelijke infra-
structuur.

De buis die bij Wavin wordt gemaakt 
bestaat voor een groot gedeelte uit aard-
appelzetmeel. Een restant uit de friet- en 
chips fabriek wat geldt als een afvalpro-
dukt. Dit aardappelzetmeel wordt door 
Rodenburg Polymers verwerkt tot een 
korrel die kan worden verwerkt in een 
extrusiemachine. Na verloop van tijd lost 
de bio-buis op in de grond omdat bacteri-
en het materiaal aanvreten. Het is immers 
een voedingsbron.
"Op deze manier zijn wij als Heijmans 
duurzaam bezig", vindt Sluis. "Tot dusver 
lieten wij vaak de tijdelijke nuts-voorzie-
ningen en de mantel buizen gewoon in 
de grond zitten, omdat er overheen was 
gebouwd en we er slecht of niet meer bij 
konden. Dat is zonde van het milieu en 
van het geld, want zo blijft o.a. veel ko-
per achter. Het financiële rekenmodel met 
daarin hoeveel geld we besparen maar 
ook moeten investeren in de aanschaf van 
de buis is nog niet helemaal rond, maar 
of dat een sluitend model moet worden is 

een vraag die je jezelf moet stellen. Dui-
delijk is dat we geen kabels en leidingen 
meer opnieuw hoeven in te kopen en we 
de grond niet vervuilen met de bio-buis. 
Bovendien besparen we hiermee CO2 
doordat we niet hoeven uit te graven. 
Er zijn serieuze plannen om het product in 
o.a. de bouwsector af te zetten. De proef-
buis in Kaatsheuvel heeft nu nog een dia-
meter van 63 mm (vergelijkbaar met het 
gebruikelijke type PE buis) en een gang-
bare wanddikte. Sluis: "Het maken van de 
buis- alsmede de veldtest is gelukt”. De 
aandacht gaat nu uit om bijvoorbeeld de 
buis dunner en daardoor goedkoper te ma-
ken waarbij stevigheid wel een vereiste 
blijft. Tot dusver gedraagt de testbuis zich 
perfect. Er zijn geen beschadigingen op-
getreden bij het er doorheen trekken van 
de kabels. We monitoren de buis met re-
gelmaat. Het ontwerp is berekend op een 
technische houdbaarheid van minimaal 5 
jaar, eigenlijk zo lang als grote bouwpro-
ject maximaal duren. 
Mits de markt interesse heeft, wordt de 
buis in gangbare handelslengte gefabri-
ceerd.                          Bron: www.wavin.nl

Foto: Bovenste rij van links naar rechts: 
Tijssen, Bultsma, Leusink, Zomer en 
Sloots. 2e rij: Boeve, ?, Kieft, Zagers, 
Schottert en Jan Willem van Braak
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Van het Pensioenfonds 
OWASE
Ontwikkeling van de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhou-
ding weer tussen het vermogen en de 
verplichtingen van een pensioenfonds. 
Hiermee zegt de dekkingsgraad dus iets 
over de financiële positie van een pensi-
oenfonds op enig moment. 

De dekkingsgraad van Pensioenfonds 
OWASE komt per 31 mei 2013 uit op 
109,8%. Eind vorig jaar was de dekkings-
graad 108,0%. De dekkingsgraad is dus 
ten opzichte van die stand iets gestegen. 
Op www.owase.nl vindt u steeds de meest 
recente stand van de dekkingsgraad. Ook 
staat hierop een grafiek met de ontwik-
keling van de dekkingsgraad over de af-
gelopen jaren. Daarin ziet u dat deze erg 
beweeglijk is. De dekkingsgraad is vooral 
afhankelijk van de rentestand en beleg-
gingsopbrengsten, maar ook van de steeds 
toenemende levensverwachting. 

Jaarverslag 2012
Het jaarverslag 2012 van Pensioenfonds 
OWASE is onlangs door het bestuur vast-
gesteld en staat inmiddels ook op www.
owase.nl. Met dit jaarverslag legt het be-
stuur verantwoording af over en geeft zij 
een toelichting op het gevoerde beleid in 
2012. Zoals elk jaar wordt er ook weer 
een beknopt jaarverslag gemaakt. Dit be-

knopt jaarverslag zal naar verwachting 
begin juli per post verstuurd worden naar 
alle deelnemers en pensioengerechtigden. 
In de pensioenkrant van het voorjaar 2013 
is er al ingegaan op de financiële positie 
van het pensioenfonds OWASE. In deze 
krant staat een overzicht van een aantal 
kerncijfers van het fonds. Echter toen wa-
ren alle cijfers voor 2012 nog niet bekend. 
Hieronder treft u daarom een volledig 
overzicht aan op basis van het jaarverslag 
2012.

De aanwezige dekkingsgraad is eind 2012 
hoger dan de minimaal vereiste dekkings-
graad. Er is daarmee geen sprake meer 
van onderdekking. De aanwezige dek-
kingsgraad is wel lager dan de vereiste 
dekkingsgraad. Er is daarom nog wel 
sprake van een dekkingstekort.

Visitatiecommissie
Het bestuur heeft een visitatiecommissie 
benoemd en deze de opdracht gegeven 
om het beleid van het bestuur kritisch te 

beoordelen. De visitatiecommissie be-
staat uit drie onafhankelijke personen die 
geen binding hebben met het pensioen-
fonds OWASE. Deze commissie heeft in 
maart een rapport uitgebracht en dit be-
sproken met het bestuur. Conclusie van de 
commissie is dat het pensioenfonds over 
het algemeen de zaken goed voor elkaar 
heeft. Maar de commissie heeft wel een 
aantal aandachtpunten en aanbevelingen. 
In het jaarverslag vindt u hierover meer 
informatie. 

Pensioenforum
Op 26 juni en 3 juli zijn er een viertal pen-
sioenforums gehouden. Hiervoor hadden 
zich circa 250 (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden gemeld. Het be-
stuur is met deze deelnemers in gesprek 
gegaan over de aanstaande verandering 
binnen het Pensioenfonds OWASE. 

Bedragen in miljoen euro’s eind 2010 eind 2011 eind 2012

Pensioenvermogen 533,3 552,7 626,9

Pensioenverplichtingen 456,7 531,3 580,4

Aanwezige dekkingsgraad 116,8% 104,0% 108,0%

Minimale vereiste dekkingsgraad 105,0% 105,0% 104,25%

Vereiste dekkingsgraad 117,4% 117,3% 117,2%

Rekenrente voorziening 3,45% 2,74% 2,43%

Beleggingsrendement 10,4% 2,99%

Renovatie Leids 
zorgcentrum past 
perfect bij speerpunt
Wavin besloot vorig jaar om van de ge-
zondheidszorg één van de speerpunten 
te maken. Een project dat naadloos aan-
sluit bij dat besluit is de renovatie van 
R.K. Zorgcentrum Roomburgh in Lei-
den. Wavin levert voor Roomburgh een 
complete oplossing in de vorm van ma-
terialen en ondersteuning aan Installa-
tiebedrijf Kruit BV uit Moordrecht. De 
twee bedrijven werken ook samen aan 
enkele nieuwbouwprojecten.  
 
Zorgcentrum Roomburgh biedt diensten 
aan op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Het centrum heeft Bouwbedrijf 
Niersman uit Voorschoten ingeschakeld 
voor een forse modernisering en renova-

tie. Op zijn beurt gaf Bouwbedrijf Niers-
man aan Installatiebedrijf Kruit BV de 
opdracht om te zorgen voor ontwerp en 
aanleg van nieuwe installaties voor cv, 
luchtbehandeling en sanitair.  
Kruit BV werkt veel samen met Wavin. 
“Toen ik jaren geleden bij Kruit kwam 
heb ik de contracten met onze leveran-
ciers herzien. Wavin was er één van”, 
vertelt Hoofd Magazijn Jan van Veen van 
het Moordrechtse bedrijf. “Het besluit om 
met Wavin door te gaan was snel geno-
men. Niet alleen vanwege de prijs, maar 
zeker ook vanwege de ondersteuning die 
ze geven op technisch vlak en de goede 
service van de verkoop binnen- en buiten-
dienstmedewerkers. We zijn echt partners 
van elkaar geworden.” 

Geen producten, maar oplossingen 
Voor de opknapbeurt van Roomburgh, die 
volgens Van Veen in oktober 2013 klaar 
moet zijn, levert Wavin PVC binnenriool 

(Wadal) en Wavin Tigris. “Kruit zet het 
binnenriool zoveel mogelijk al in de ei-
gen werkplaats in elkaar, omdat dat veel 
montage-uren scheelt. In de werkplaats 
gaat het sneller, schoner en veiliger dan 
op de bouwplaats”, zegt Frank Pronk, ac-
countmanager Bouw & Installatie bij Wa-
vin. “Prefabriceren schept ook meer rust 
op de bouw. Onze producten lenen zich 
daar goed voor.” 
Met gezondheidszorg als één van de 
speerpunten wil Wavin “veel meer met de 
klant in gesprek over oplossingen”, ver-
volgt Pronk. “In een zorgcentrum moet 
je bijvoorbeeld rekening houden met de 
legionellabacterie en de geluidseisen van 
sanitaire voorzieningen. Bij Wavin ver-
diepen we ons op voorhand in dat soort 
aspecten. Daardoor kunnen we de klant 
beter bedienen.” 

Bron: www.wavin.nl
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Wavin systemen onderweg naar UNICEF in Bhutan
Zwolle  27 mei 2013 – Wavin, marktlei-
der in Europa op het gebied van kunst-
stofleidingsystemen, verscheept 8 con-
tainers met producten voor drinkwater 
voorziening en regenwater opvang naar 
Bhutan. 

Tijdens een bezoek van Wavin mede-
werkers aan het project in Bhutan heeft 
Wavin in nauw overleg met water specia-
listen van UNICEF en het Ministerie van 
Gezondheid ter plaatse gekeken naar ver-
beterde mogelijkheden voor het transport, 
de opslag, en het filteren van water op 5 
scholen. Door de aanleg van goede water-
leidingen en door (regen) water goed op te 
slaan kunnen scholen in moeilijk bereik-
bare gebieden een voorraad opbouwen 
voor drogere tijden. 
De speciaal voor Bhutan ontworpen wa-
terbuffers van Wavin AquaCell Lite units, 
worden bij 5 scholen geïnstalleerd. Wavin 
levert ook Wavin Kanion dakgoten – ge-
maakt door Wavin in Polen – om het re-
genwater op te vangen en te transporteren 
naar de buffers.

Om te zorgen dat de systemen goed ge-
installeerd worden heeft een aantal men-
sen uit Bhutan een training gevolgd bij 

Wavin. Zo bundelen UNICEF en Wavin 
hun krachten om kinderen te voorzien van 
schoon (drink)water en goede sanitatie.

Via partner CeCo B.V. heeft HUESKER 
Synthetic GmbH alle geotextiel ter be-
schikking gesteld om de buffers te omhul-
len zodat deze beschermd zijn tegen be-
schadigingen. Toeleverancier Genap heeft 
een deel van de PVC folie – om de buffers 
waterdicht te maken – gedoneerd.

Providing Essentials for Children 
(PE4C)
Wavin en UNICEF werken sinds 2005 sa-
men onder de noemer Providing Essenti-
als for Children om kinderen wereldwijd 
te voorzien van schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen. De samen-
werking omvat 3 componenten: geld, pro-
ducten en kennis. Na intensief te hebben 
samengewerkt in Mali, Papua Nieuw Gui-
nea en Nepal, is de aandacht sinds eind 
2011 gevestigd op Bhutan. 

PE4C in Bhutan
Het hebben van toegang tot schoon drink-
water en goede sanitaire voorzieningen is 
een groot probleem in het dunbevolkte on-
herbergzame Bhutan. 30% van de scholen 

heeft geen toegang tot schoon drinkwater 
en 44% van de scholen heeft geen sani-
taire voorzieningen. Wavin en UNICEF 
zetten zich in om op 38 scholen de sani-
taire voorzieningen te verbeteren en op 
26 scholen worden wateropslag systemen 
geïnstalleerd. Bovendien worden leraren 
getraind in het belang van goede hygiëne. 
In totaal bereiken we met dit project ca. 
5000 kinderen.

Door meer regenwater op te vangen en 
te hergebruiken, voor bijvoorbeeld het 
doorspoelen van toiletten, blijft er schoon 
water over om te drinken en handen mee 
te wassen (zoals hier op een school in de 
hoofdstad Thimpu) 

Bron: www.wavin.nl

Nieuwe OV-terminal Utrecht uitgerust 
met Wavin PE-QuickStream 
Het Utrechtse Centraal Station wordt 
flink verbouwd en uitgebreid. Er ko-
men enkele sporen bij en er verrijst 
een nieuwe openbaarvervoerterminal. 
Wavin leverde het UV-afvoersysteem 
om het regenwater van het dak van 
de terminal af te voeren. Opdracht-
gever ProRail koos voor Wavin PE 
QuickStream vanwege het efficiënte 
ontwerp.

Met de gloednieuwe, moderne OV-termi-
nal, die op de plaats van het huidige Cen-
traal Station komt, is Utrecht klaar voor 
de toekomst. Werd de huidige stationshal 
ooit gebouwd voor 35 miljoen reizigers 
per jaar, de nieuwe OV-terminal moet ca-
paciteit bieden aan bijna het driedubbele 
aantal: maar liefst 100 miljoen reizigers 
per jaar. De bouw van de terminal start-
te in 2010 en wordt naar verwachting in 
2016 in gebruik genomen.

Functioneel en esthetisch
“Het was een complexe opdracht, waar 
flink wat overleg aan vooraf is gegaan”, 
vertelt Gert Drayer, accountmanager bij 
Wavin. “De terminal heeft een glooiend 
dak met een groot oppervlak, waardoor er 
bij hevige regenval heel veel water moet 
worden afgevoerd. Onze oplossing moest 
allereerst functioneel zijn, maar ook vol-
doen aan esthetische eisen. Het moest pas-
sen bij het ontwerp van de architect.”

Juist de complexiteit van de opdracht leid-
de ertoe dat Wavin als leverancier in beeld 
kwam. Drayer: “ProRail was aanvankelijk 
in gesprek met een ander bedrijf, maar die 
kon bepaalde zaken niet garanderen. Dat 
Wavin deze opdracht in de wacht heeft 
gesleept, is met name te danken aan onze 
technisch adviseur René Offringa en ont-
werper Erik Reumer. ProRail was onder 
de indruk van hun adviezen.” 

Samenwerking Movares
Wavin had overigens geen direct contact 
met ProRail. Hoofdaannemer BESIX 
stelde het bestek op in samenwerking 
met Benthem Crouwel Architects, die 
ervaring hebben met soortgelijke NS-
stations. De installatiewerkzaamheden 
werden uitbesteed aan diverse partijen. 
Het Utrechtse ingenieursbureau Mova-
res was Wavins rechtstreekse contactper-
soon. Drayer: “We hebben vaker samen-
gewerkt met Movares. Dat ProRail ons 
PE QuickStream-systeem heeft verkozen 
boven oplossingen van andere aanbie-
ders, heeft bij Movares de sympathie voor 
Wavin extra aangewakkerd. Het zou heel 
goed kunnen dat dit zich vertaalt in op-
drachten bij volgende bestekken.”

De modernisering van het NS-station in 
Utrecht staat niet op zichzelf; ook diverse 
andere stations, waaronder in Breda, Den 
Haag en Zwolle, zullen de komende jaren 
worden aangepakt. 

Bron: www.wavin.nl
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Gemeentehuis Hardenberg: 
een duurzame eyecatcher
NTP Groep en Wavin leveren belang-
rijke bijdrage
Met zes bouwlagen, een ronde, conische 

vorm en enorme raampartijen is het 
nieuwe gemeentehuis een ware blikvan-
ger in het centrum van Hardenberg. 

Niet alleen de architectuur is opvallend, 
ook met de talloze duurzame innovaties 
op het gebied van licht, water, groen en 
warmte zet gemeente Hardenberg de 
toon. Duurzaamheid en energiereductie 
vormden de rode draad in het ontwerp. 
De compacte vorm van het gebouw zorgt 
voor energiebesparing, de vele ramen la-
ten de juiste hoeveelheid natuurlijk licht 
door. Een warmtepomp en warmte-kou-
deopslag regelen de temperatuur in het 
gebouw. Ook in het interieur zijn mili-
euvriendelijke materialen toegepast. “En 
zo zijn er nog veel meer voorbeelden van 
duurzame hoogstandjes”, aldus Herman 
van Tholen. Als verkoopleider Grond-, 
Weg- en Waterbouw was hij namens Wa-
vin betrokken bij het project. “Het is erg 
mooi dat Wavin, als typisch Hardenbergs 
bedrijf, hieraan een bijdrage mocht leve-
ren. We hebben duurzame producten en 

systemen geleverd voor zowel buiten als 
binnen in het gebouw.” Het nieuwe ge-
meentehuis is van binnen uitgerust met 
onder andere PVC binnenriool en Wavin 
Tempower® voor betonkernactivering.
Voor de hemelwaterafvoer is gekozen 
voor Wavin QuickStream,onderdeel van 
Intesio, Wavins oplossing voor duurzaam 
waterbeheer. Voor de nutsvoorzieningen, 
aangelegd door de Siers Groep Olden-
zaal, zijn kunststof drinkwater-, gas- en 
mantelbuizen gebruikt. De Hattemse NTP 
Groep was verantwoordelijk voor de in-
frawerkzaamheden binnen het project en 
koos Wavins infiltratiebuis (IT-buis) voor 
de aanleg van het infiltratietransportriool 
rondom het gemeentehuis. “Dat was een 
typisch een-tweetje”, aldus Van Tholen. 
“De producten van Wavin werden voorge-
schreven in het bestek van de gemeente 
Hardenberg, Wavin is een regionaal be-
drijf én NTP Groep werkt al jarenlang met 
onze producten. Zij hadden de keuze dus 
zo gemaakt. Ze weten precies wat ze no-
dig hebben, behoeven geen tekst en uitleg. 
Het project verliep volgens het boekje!” 
Ook de persoonlijke klik versterkt volgens 
Van Tholen de relatie met NTP Groep. “Ik 
zit samen met Jan Veneman, projectleider 
namens NTP Groep, in het jeugdbestuur 
van voetbalvereniging HHC Hardenberg. 
We zijn inmiddels goede maatjes gewor-
den.” 

De zanderige samenstelling en lage 
grondwaterstand maakt de Hardenbergse 
grond uitstekend geschikt voor infiltratie. 
In totaal leverde Wavin zo’n tweehonderd 
meter IT-buis, bedoeld om het hemelwater 
van het dak en de parkeerplaatsen op te 

vangen en af te voeren. Van Tholen: “Een 
apart hemelwaterriool is een duurzame 
oplossing. Dankzij de sleuven in de bui-
zen (die zijn omwikkeld met geotextiel, 
red.) kan het regenwater direct worden 
teruggegeven aan de natuur. Dit voorkomt 
uitdroging en bovendien hoeft het relatief 
schone water niet gezuiverd te worden.” 
Naast de kunststof infiltratietransportbui-
zen paste NTP Groep ook Wavins Ultra-3 
buis toe. Deze buis, die werd bevestigd 
aan de gevel van het gemeentehuis, vangt 
het hemelwater op en voert dit af naar het 
infiltratietransportriool. “Ook dit was geen 
toevallige keuze; de Ultra-3 buis bestaat 
namelijk voor 50% uit gerecycled PVC. 
Met de huidige stand van techniek kun-
nen we de buis tot zeven keer hergebrui-
ken, waarmee we aanzienlijk besparen op 
het gebruik van nieuwe grondstoffen. Dit 
product is zelfs zo milieuvriendelijk, dat 
Wavin hiervoor het DUBOkeur® heeft 
gekregen.”

Duurzaamste gebouw van Nederland
Volgens Van Tholen heeft Hardenberg 
met de bouw van het nieuwe gemeente-
huis een grote, ‘duurzame’ sprong ge-
maakt. “Het oude gemeentehuis had ener-
gielabel D, het nieuwe A++. Het is één 
van de duurzaamste overheidsgebouwen 
in Nederland, de GPRscore van 8,5 is de 
hoogste in deze categorie. 

Bron: wavin info

Het riool als energiebron
Huisaansluiting Wavinflex vereenvou-
digd

Wavin heeft de huisaansluiting van Wa-
vinflex gewijzigd. Het installeren van 
de bekende flexibele buizen is hierdoor 
een stuk eenvoudiger geworden. Om 
leidingbreuken te voorkomen, is het 
vanaf januari 2013 verplicht

om de funderingsdoorvoer van de binnen-
riolering flexibel aan te sluiten op de bui-
tenriolering. Bovendien moet de flexibele 

aansluiting ook na zetting waterdicht zijn 
en zijn functie behouden. Een en ander 
staat in het Bouwbesluit 2012.
Huishoudens en bedrijven spoelen dage-
lijks vele liters relatief warm water door 
het afvoerputje. Hiermee gaat een hoop 
kostbare energie verloren. Tijdens Infra-
Tech 2013 gaf Wavin een voorproefje 
van een innovatief systeem voor riother-
mie: een vrij nieuwe techniek die van 
het riool een waardevolle energiebron 
maakt. “Ons nieuwe systeem bestaat uit 
kunststof rioolbuizen met kleine gaatjes 

waardoor een vloeistof wordt gepompt 
die de warmte uit het rioolwater en de 
omliggende grond opneemt”, aldus Dick 
de With, Business unit manager Infra bij 
Wavin. “Deze warmte wordt doorgegeven 
aan een warmtepomp die de energie te-
rugwint. Het riool werkt dus als een soort 
warmtewisselaar. De vrijgekomen energie 
kan opnieuw worden gebruikt voor de 
verwarming van bijvoorbeeld kantoorge-
bouwen, woningen of zwembaden.” Met 
het systeem opent Wavin nieuwe moge-
lijkheden op het gebied van duurzame 
energie. 

vervolg pagina 6



6

Personalia
Gepensioneerd:

Periode 01-02-2013 t/m 01-06-2013
A.J. Luchies
K.H. Grygat
A.J. van der Woning
J.E.M. Vrins-van de Sande
H. Rijstenberg
H. van Munster
D.J.H. Scherhage
J.P. Makkinga
H. Bosselaar
W. Hobers
H. Boot
W. van Middendorp
J.F. Vosjan
C.M.A. Bor
A.H. Bos
H.W. Veen
J.H. Hekman
J. Bouwhuis
D. Hudepol
A.B. Ophuis
C.J.M. van den Bosch
M. Aaftink
G. Veurink
G. Pullen
H. Stadman

Overleden:

Periode 01-02-2013 t/m 20-05-2013
B.A. Beukers
J. Luisman
A. Koster-de Groot
R. Olthof –Meyer
G.J. Valkman
G. Curtu
J.F. Leideman
J. van Leeuwen-Beldman
H.E. Veldkamp
G.J. Jonkeren
J. Schonewille

Agenda 
PV Owase.
30-08 17.00 uur forelvissen
27-09 19.10 uur komp. Kaarten
11-10 19.10 uur komp. Kaarten
21-10 19.10 uur komp. Kaarten
02-11 20.30 uur feestavond
18-11 19.10 uur komp. Kaarten
30-11 14.00 uur S int feest

Verhuizing
Dion B.V. gaat verhuizen

Begin juli 2013 gaat Dion B.V. (waar-
onder ook het Pensioenbureau) ver-
huizen naar gebouw R2 aan de J.C. 
Kellerlaan 8 te Hardenberg. Gebouw 
R2 is een bestaand deel van het Wavin-    
kantoor (gebouw R).

Met deze verhuizing gaat een lang ge-
koesterde wens voor een betere huisves-
ting in vervulling.
Ook in het nieuwe pand staat het Pen-     
sioenbureau u graag te woord bij vragen 
over uw pensioen. Wij verzoeken u hier-
voor telefonisch een afspraak te  maken 
via telefoonnummer 0523 288420. 

Colofon 
WAVIN-OLD NIEUWS is een uitgave van 
WAVIN-OLD, de vereniging voor oud Wavin- 
medewerkers.

Overname van artikelen is alleen toegestaan 
na toestemming van de redactie.

Bestuur WAVIN-OLD:
A.J. Rosink  voorzitter
J. Runhaar secretaris
L. Meijer  penningmeester
J. de Vries lid
G. Ringenier lid

Secretariaat:
J. Runhaar 
Loozermars Noord 72
7783 EP Gramsbergen
Tel. 0524-561743
e-mail: Johan.runhaar@hetnet.nl 

Redactie:
J. Borneman, W. A. de Graaf,
J.U. Stoffelsma, J.H. Willems, 
G. Ringenier.

Contactadres redactie:
J.U. Stoffelsma
Badhuisplein 42, 7772XC Hardenberg
Tel. 0523-260709
e-mail: j_r_stoffelsma@planet.nl  

Concept, vormgeving, zetwerk, opmaak 
en druk: Gaasbeek Media Groep

Sponsoring:
Pensioenfonds Owase
Brunink Machinefabriek b.v.
Brusche Elektrotechniek b.v.
D.I.S. enbi seals Europe b.v.
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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 informatie. 
We hebben nu toegang gekregen tot www.
wavin.nl, waaruit we artikelen mogen 
gebruiken voor ons blad. We hebben nu 
weer een nummer met 6 pagina’s, maar in 
de toekomst zouden dit wel eens minder 

pagina’s kunnen zijn. We doen daarom 
met klem een beroep op onze lezers ook 
te komen met een bijdrage.

Bijdragen kunnen verstuurd worden via 
e-mail j_r_stoffelsma@planet.nl of naar 
het huisadres: Badhuisplein 42 7772XC 
Hardenberg.

J.U. Stoffelsma.

Tijdens InfraTech klonken veel positieve 
reacties, onder andere van afgevaardigden 
van gemeenten. De komende maanden zal 
het systeem tijdens een pilotproject uit-
voerig worden getest.

Waterdicht tot een zetting van 500 mm
De aangepaste Wavinflex huisaansluiting 
voldoet volledig aan deze eisen. Uitvoe-
rige veldtesten hebben bewezen dat Wa-
vinflex tot in ieder geval een zetting van 
500 mm waterdicht is, terwijl de doorlaat 
gewaarborgd blijft. De Wavinflex flexi-
bele huisaansluiting is dus geschikt voor 
het waterdicht aansluiten van PVC buiten-
riolering (110, 125 of 160 mm) in gebie-
den waar grondzakking tot 500 mm kan 
optreden. 

Bron: wavin info  


