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Van het bestuur
Ruim zes maanden zijn we alweer op 
weg in 2014 de zomer heeft inmiddels 
z’n intrede gedaan en we hebben af-
scheid genomen van de lente.

Vol goede moed begeef ik mij op een 
mooie zonnige dag in juni achter mijn 
laptop om een stukje te schrijven (typen) 
voor Wavin Old Nieuws en daar zit je dan 
en vraagt jezelf af: Waar moet ik over 
schrijven? Over de economische crisis? 
Maar die is volgens onze regering ten-
einde al hoor je daar ook wel andere ver-
halen over. Over onze Wavin Old Nieuws 
krant? Daar willen we graag meer kopie 
van de Owase bedrijven voor ontvangen, 
over wat er leeft en gaande is binnen de 
bedrijven. Ach, eigenlijk als gepensio-
neerde moet je er maar van genieten en 
de dingen maar aanvaarden zoals ze zijn. 
Kunnen wij als gepensioneerden niet 
van alle mooie dingen genieten, omdát 
wij niet meer hoeven te werken? Tegen 
onze gepensioneerden die pas met pen-
sioen zijn gegaan zou ik willen zeggen, 
jullie hebben onlangs afscheid genomen 
van je werk, en ik kan mij voorstellen, 

dat je er nog niet aan toe was om te stop-
pen met werken. Misschien moest je wel 
noodgedwongen stoppen door ziekte of 
door een reorganisatie binnen het bedrijf 
waar je werkte. Toch hoop ik dat je met 
veel plezier en genoegen terug kijkt op je 
werkzame periode bij één van de Owase 
bedrijven. Als ik naar mijzelf kijk, ik ben 
nu ruim 4 jaar bij huis, dan was het ook 
voor mij wel wennen om de dagen in te 
vullen. Maar ik heb het gevoel dat ik nu 
mijn draai heb gevonden en ik ga ervan uit 
dat jullie dat ook gaat lukken. (is gelukt). 
Maar zoals ik al schreef we hebben af-
scheid genomen van de lente en gaan de 
zomer in en nu kunnen we van dit jaarge-
tijde genieten. We kunnen de fiets pakken 
of we gaan wandelen. Sommigen van ons 
zijn al op vakantie geweest, anderen gaan 
nog of hebben helemaal geen behoefte om 
op vakantie te gaan, maar in ieder geval, 
wat je ook van plan bent om te gaan doen 
geniet ervan. 
Wat er natuurlijk ook aankomt is onze re-
unie van Wavin Old. Vooral wil ik onze 
nieuwe leden van Wavin Old hier op at-
tenderen. Op deze middag kunnen we 
met elkaar het afgelopen jaar doornemen. 
Hoe gaat het met jou? Mooi dat ik je eens 
spreek, weet je nog wel van toen? Alle-

maal vragen en antwoorden die we op de 
reünie onder elkaar kunnen uitwisselen. 
Uiteraard is de Historische Vereniging 
ook van de partij en kunnen we genieten 
van een drankje en een koud en warm buf-
fet en onder begeleiding van de muzikale 
klanken van de Muza’s kunnen we een 
dansje maken. De reünie wordt gehouden 
op dinsdag 7 oktober a.s. en in de maand 
augustus / september wordt de uitnodi-
ging hiervoor verstuurd naar diegenen die 
lid zijn van Wavin Old.
Tevens is het goed om te weten, dat de ac-
tuele financiële positie van ons pensioen-
fonds, zoals je dat op de website www.
owase.nl hebt kunnen lezen, eind mei 
een dekkingsgraad had van 118,5%. Voor 
meer informatie hierover zie het artikel 
“Van het Pensioenfonds”.
Ik wens iedereen ook namens het bestuur 
van “Wavin Old” en de redactieleden van 
“ Wavin Old Nieuws” nog een mooie zo-
mer maar bovenal een goede gezondheid 
toe.
Graag tot ziens op onze reünie.

Ge Ringenier

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

Eind mei waren we op bezoek bij Otto 
Mengelberg in een prachtige boerderij 
vlakbij de N34 in Oudleusen. Otto en 
zijn vrouw Marijke wonen hier al jaren 
in het mooie Vechtdal. Normaal gespro-
ken hebben we aan één ochtend genoeg 
om ons interview af te nemen, maar bij 
Otto lukte dat niet. We hadden twee 
ochtenden nodig om zijn levensloop, 
tot nu toe, aan ons papier en dus Wavin 
Old Nieuws toe te vertrouwen.

Naam Mengelberg.
Alleen al over de historie van de kunst-
zinnige familie Mengelberg is een boek 

te schrijven (vanaf de 16e eeuw zijn hier 
al gegevens over bekend) zoals de Keu-
lenaar en Otto’s overgrootvader Friedrich 
Wilhelm Mengelberg die zich in 1868 
in Utrecht vestigde als kerkschilder en 
beeldhouwer. En wie kent niet Willem 
Mengelberg, jarenlang dirigent van het 
Concertgebouworkest. De vader van Otto 
was een van de weinigen die van de kunst 
niet zijn beroep heeft gemaakt.

Beginjaren.
Otto is in november 1937 in Nijmegen ge-
boren en hij is dus inmiddels bijna 77 jaar 
oud. Hij kreeg bij zijn geboorte de namen 
Otto, Willem, Aloysius, Hubertus, Maria 
mee. Een familienaam; zijn oudste klein-
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zoon is al de 17e Otto. In 1938 verhuisden 
zijn ouders naar Utrecht, de bakermat van 
de familie Mengelberg in Nederland. In 
1957 werd daar het eindexamen HBS-A 
gehaald. De militaire dienstplicht werd 
van 1957 – 1959 vervuld bij het Gardere-
giment Jagers in Schaarsbergen . 

Rotterdam
In 1959 ging Otto in Rotterdam bedrijfs-
economie studeren. Tijdens het “ontgroe-
ningsbal” heeft Otto zijn vrouw Marijke 
ontmoet, een rasechte Rotterdamse. Otto 
zat al snel in het bestuur van de studen-
tenvereniging en had als studiegenoten 
o.a. Ruud Lubbers, Neelie Kroes en Jan 
Pronk. In 1965 trouwde Otto met Marijke. 
Zijn eerste - part time - baan was assistent 
accountant bij KPMG . Na zijn afstude-
ren begon hij bij organisatieadviesbureau 
Bakkenist in Rotterdam, hun eerste woon-
plaats.

Wavin Zwolle
Via een advertentie in het blad Interme-
diair kwam Otto in 1968 in contact met 
Wavin. Er werd een assistent controller 
gevraagd bij een snel groeiend industri-
eel kunstofbedrijf in Overijssel. Na een 
kennismakingstelefoontje met toenmalig 
personeelschef Wim Simmelink waren 
de vervolgcontacten dermate positief dat 
Otto als eerste econoom op 1 januari 1969 
bij Wavin in dienst trad. Otto en Marijke 
verhuisden naar een flat in Zwolle, wat 
zeker voor Marijke even ‘wennen’ was. 
Tijdens ons gesprek met Otto werden vele 
namen van oud collega’s genoemd, zoals: 
Ter Avest ( 1e chef van Otto), Fred Ham-
huis (de computerman) en Gerhard Dik-
kers (ook een “automatiseringsgek “ in de 
goede zin des woords) 

Wavin Europa
Wavin Europa werd steeds groter (mede 
door de overname van de kunststofacti-
viteiten van Billiton in Engeland). Vanuit 
het Centraal Kantoor werden o.a. de au-
tomatisering in Denemarken en Engeland 
aangestuurd. Jaarstukken van alle Wavin 
dochters kwamen naar Zwolle en moesten 
gecontroleerd en geconsolideerd worden. 
De lange termijn strategie werd steeds 
belangrijker en ook daarvoor werden rap-
portagesystemen opgezet. 

Wavin Hardenberg
Begin jaren zeventig werd Hans Postma 
directeur van Wavin Hardenberg. De fi-
nanciële afdeling werd gewijzigd en Otto 
werd financieel adjunct directeur. Het ge-
zin Mengelberg verhuisde naar het Heem-
serbos in Hardenberg. In 1973 was de 

eerste oliecrisis in Nederland, De groei bij 
het Hardenbergse bedrijf was er uit en er 
dreigde een reorganisatie. Een hele uitda-
ging voor de toenmalige directie (waarvan 
ook Otto deel uit maakte) Gelukkig kwam 
Wavin zonder ontslagen uit de crisis .Me-
dio 70-er jaren werden - na eerst een ́ divi-
sionering´- de bedrijfsonderdelen Buizen, 
Folie, Profielen en Kratten afzonderlijke 
B.V.´s. Otto werd in 1975 algemeen di-
recteur van Wavin KLS BV ( kunststof-
leidingsystemen) met Piet Timmers als 
commercieel directeur en Hans de Kiewit 
als productie directeur. Na het vertrek van 
Henk Kroeze naar de Centrale Directie 
in Zwolle werd Otto eind jaren zeventig 
algemeen directeur Wavin Nederland en 
Gerhard Dikkers werd financieel direc-
teur. Frits Schepers (die al als controller 
werkzaam was) volgde hem op bij KLS. 
Als directeur Wavin Nederland was Otto 
eindverantwoordelijk voor alle Wavin be-
drijven in Hardenberg. Otto herinnert zich 
uit die periode nog heel goed een ernstig 
ongeval in de lichte folie, waarbij een 
werknemer om het leven kwam. Samen 
met Dick Meijer werd geprobeerd de fa-
milie zo goed mogelijk bij te staan, zeker 
geen gemakkelijke taak. En hoewel er al 
veel aandacht werd besteed aan ongeval-
preventie werd een totale Total Safety 
Aanpak gestart. Na de 2e oliecrisis medio 
jaren tachtig moest er weer gereorgani-
seerd worden. Een massaontslag van 400 
mensen dreigde. Het was ook de tijd van 
grote jeugdwerkloosheid. Samen met o.a. 
Gerrit Veurink werd een jeugdwerkplan 
opgezet in combinatie met vervroegde 
pensionering voor oudere medewerkers. 
Een compleet nieuw fenomeen in die tijd. 
Na veel overleg met vakbonden en COR 
kwam er de ´57 half jarigen regeling´. 
Vele werknemers, die hiervoor in aan-
merking kwamen, maakten gebruik van 
deze regeling en vele jongeren hebben 
daardoor bij Wavin een baan gekregen. 
Om toch nog contact te houden met hun 
oude werkgever zijn destijds ook de eerste 
reünies gestart.(basis van de huidige ver-
eniging Wavin Old). Een aantal jaren later 
is deze VUT regeling - opnieuw conform 
een masterplan van Gerrit Veurink en zijn 
team - omgebouwd tot het flexibele maat-
pensioen.

Nieuwe Strategie
Begin jaren tachtig werd door de Raad 
van Commissarissen de wens geuit om 
een nieuwe Lange Termijn Strategie te 
formuleren voor de Wavingroep. Advies-
bureau Boer & Croon kreeg daarvoor de 
onderzoeksopdracht. Hun eindrapport 
was ontnuchterend, veroorzaakte grote 

spanning in de Wavintop en resulteerde 
in een ingrijpende reorganisatie daarvan. 
Voor Otto betekende dit toetreding tot de 
Centrale Directie in Zwolle om o.a. de 
Lange Termijn Strategie meer vorm te ge-
ven.
Eind jaren tachtig nam Ir Geertjes af-
scheid als algemeen directeur van Wavin 
en hij werd opgevolgd door Ir A. Dries-
sen. In die periode vond onder invloed 
van met name Amerikaanse bedrijfskun-
digen de leer van “Back to core-business” 
grote ingang in de internationale onderne-
mingswereld. Voor Wavin betekende dat 
concentratie op de markt voor kunststof-
leidingsystemen. Otto had zijn scepsis 
over deze koers en met name de beslissing 
om ook afscheid te nemen van GVK lei-
dingsystemen deed hem besluiten om uit 
de CD terug te treden. Een paar jaar later 
nam Shell afscheid als aandeelhouder van 
Wavin en verkocht haar aandelenbezit aan 
CVC Capital.

Wadinko
Over Wadinko raakt Otto niet uitgepraat. 
Het is ook min of meer “zijn kindje” Eind 
jaren tachtig besloot de WMO onder aan-
voering van Drs Remmelt Lanning ( oud-
gedeputeerde in Overijssel en toenmalig 
president commissaris van WMO ) om 
hun deel van het Wavin dividend te gaan 
investeren in kunststof-, milieu- en water 
-ondernemingen in het WMO werkgebied 
. De idee was om op die manier een nieu-
we impuls te geven aan de werkgelegen-
heid in Oost Nederland. Na enig gepuz-
zel om aan die wens concreet invulling 
te geven werd in 1992 WADINKO opge-
richt door de WMO ( geldverstrekker ) en 
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Wadinko is een regionale participatie-
maatschappij, die de bedrijvigheid en 
daarmee de werkgelegenheid wil be-
vorderen in Overijssel, de Noordoost-
polder en Zuidwest Drenthe. Wadinko 
is opgericht in 1992 en de aandeelhou-
ders zijn de provincie Overijssel en 24 
gemeenten uit het voormalige werkge-
bied van de WMO ( Waterleiding Mij 
Overijssel). Op dit moment is het to-
tale personeelsbestand van alle 26 be-
drijven, waarin Wadinko participeert, 
ongeveer 3000 personen. Wadinko is 
een afkorting van Wavin Dividend In 
Kunstoffen Overijssel. De huidige di-
recteur is Wil Wesselink ( bekend uit de 
regio Hardenberg). Wil stopt eind dit 
jaar en wordt opgevolgd (en dat mogen 
we de lezers van Wavin Old Nieuws al 
laten weten) door René Wolfkamp.
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Wavin ( leverancier van management). Er 
kwam een Raad van Toezicht die bestond 
uit 3 WMO vertegenwoordigers, waaron-
der Drs Lanning en één Wavin- lid, tevens 
voorzitter . Die rol ging Otto vervullen. 
Bernard van Dijk werd gevraagd om de 
kar te gaan trekken.Toen Otto in 1993 
stopte bij Wavin nam hij die rol van hem 
over, werd Bernard het “financieel gewe-
ten “ van de participatiemaatschappij en 
ging Ellen Driessen het secretariaat voe-
ren. Het was in deze periode dat Wadinko 
in veel ex- Wavin bedrijven ging deelne-
men, zoals de Rollepaal, Profielen, Cen-
trale Diensten (later DION) en de Kratten 
Vele deelnemingen in niet-Wavin onder-
nemingen zouden volgen. 
 
Afscheid
Eind 1998 besloot Otto na 30 jaar dienst-
verband op 61 jarige leeftijd met pensioen 
te gaan. Tijdens een indrukwekkend af-
scheidsfeest in de Broerenkerk in Zwolle 
kwamen vele oud collega´s hem de hand 
schudden. Het was ook daar dat hij, tot 

veler verrassing, na jaren weer achter de 
vleugel plaats nam. Samen met Jeugd Or-
kest Nederland, waarvan hij toen na 20 
jaar voorzitterschap ook afscheid nam, 
speelde hij een deel uit een Mozart pia-
noconcert.

Hobby´s
Het besturen zit hem in zijn bloed. Dat 
blijkt wel uit de vele commissariaten en 
voorzitterschappen die hij tijdens zijn 
werkzame leven en na zijn pensionering 
heeft vervuld, zoals o.a. bij de Kamer 
van Koophandel, Landschap Overijssel, 
de branchevereniging voor de kunststo-
findustrie NRK,VNO/ NCW, en Jeugd 
Orkest Nederland. Ook is Otto op zijn 
prachtige verbouwde boerderij nog een 
beetje boer. De Friese paarden zijn twee 
jaar geleden van de hand gedaan maar hij 
heeft nog ongeveer dertig Veluwse hei-
deschapen, Verder gaat hij in de winter 
op jacht en beoefent hij de golfsport in 
Ommen, waar hij vele oud collega´s van 
Wavin ontmoet. Samen met zijn vrouw 

Marijke zijn ze vaak in de schitterende 
tuin rondom de boerderij te vinden. Ze 
hebben hun kinderen en kleinkinderen 
(inmiddels 4) redelijk dicht in de buurt 
wonen. Terugkijkend op zijn Wavin leven 
roemt Otto het `teamship` waarin hij altijd 
mocht werken en waaraan hij veel posi-
tieve energie ontleende. Wij wensen Otto 
samen zijn vrouw Marijke en hun hele ge-
zin nog vele goede en gezonde jaren toe.

VAN HET PENSIOENFONDS

In dit artikel staan wij stil bij enke-
le ontwikkelingen bij pensioenfonds 
OWASE.

Financiële situatie pensioenfonds 
OWASE
Per 31 mei 2014 is de financiële situatie 
van het pensioenfonds lichtelijk verbeterd 
ten opzichte van eerder dit jaar. De dek-
kingsgraad is gestegen naar 118,5%. 
De financiële positie van het pensioen-
fonds is belangrijk voor de bepaling van 
de voorwaardelijke indexatie van de pen-
sioenuitkeringen. In juli besluit het be-
stuur over de voorwaardelijke indexatie 
per 1 juli 2014. 
U wordt hierover door het pensioenfonds 
dan met een brief geïnformeerd.
Wilt u de financiële situatie van ons pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 

op onze website www.owase.nl. Hierop 
wordt maandelijks de ontwikkeling van 
de financiële situatie gepubliceerd.

Pensioenkrant over het jaarverslag 
2013
Het jaarverslag van pensioenfonds OWA-
SE over 2013 is in mei vastgesteld door 
het bestuur.
Wilt u weten hoe het pensioenfonds er-
voor staat? En wat de belangrijkste pen-
sioenontwikkelingen zijn? Dit kunt u le-
zen in de Pensioenkrant die u binnenkort 
krijgt toegestuurd.
Het hele jaarverslag is ook op onze web-
site www.owase.nl terug te vinden.

Nieuw jasje beknopt jaarverslag
De samenvatting van het jaarverslag is dit 
jaar in de vorm van het Pensioenkrant op-

gesteld.
Wij zijn erg benieuwd wat u hiervan vindt. 
Bij de Pensioenkrant treft u daarom een 
antwoordkaart aan. Wij vragen u om de 
drie vragen te beantwoorden en aan ons 
terug te sturen. Zowel positieve als kriti-
sche opmerkingen zijn welkom.

Mantelzorgboete AOW uitgesteld
De invoering van de kostendelersrege-
ling in de AOW wordt uitgesteld tot 1 juli 
2016. 
In de media wordt deze regeling ‘mantel-
zorgboete’ genoemd.

Het kabinet wilde ouderen vanaf volgend 
jaar juli korten op de AOW als ze met hun 
kinderen samenwonen. Door een woning 
te delen hebben ze ook lagere kosten van 
levensonderhoud, was de redenering. 
Maar tegen het plan kwam veel verzet. De 
staatssecretaris besloot daarop tot uitstel. 
Het is goed mogelijk dat de plannen daar-
bij worden aangepast.

Op de website van de sociale verzeke-
ringsbank www.svb.nl kunt u desgewenst 
meer informatie vinden over wijzigingen 
in de AOW.

Vele namen zijn in ons gesprek de revue 
gepasseerd. Eén naam komt regelma-
tig terug. En dat is de naam van Ellen 
Driessen die als secretaresse voor Otto 
in zijn vele verschillende functies heeft 
gewerkt. Als Otto van baan ´verkaste´ 
ging Ellen mee. Een samenwerking van 
23 jaar waarop Otto met heel veel ple-
zier terug kijkt.
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Kuijpers maakt kilometers met low friction elektrobuis
Grootschalige renovatie kantoor a.s.r.
Het hoofdkantoor van A.S.R. in Utrecht 
krijgt een metamorfose. Het gebouw, 
daterend uit 1974, wordt volledig ge-
stript en aangepast aan de moderne 
maatstaven. Technisch dienstverlener 
Kuijpers heeft een flinke klus aan alle 
werktuigbouwkundige en elektrotech-
nische installaties in het reusachtige 
gebouw. Wavins halogeenvrije low fric-
tion elektrobuizen zorgen voor extra 
installatiegemak.

“Met een vloeroppervlak van 86.000 
vierkante meter is dit momenteel één van 
de grootste renovatieprojecten in Neder-
land,” vertelt René Bosman, accountma-
nager Bouw & Installatie bij Wavin en 
verantwoordelijk voor het marktsegment 
elektro. “Het elektrotechnische deel is 
slechts onderdeel van het grote geheel. 
Desondanks hebben we het over honder-
den kilometers elektrobuizen. Halogeen-
vrij, want dat was voorgeschreven.”

Gepatenteerd low friction effect
Wie zijn halogeenvrije PP elektrobuizen 
bij Wavin betrekt, krijgt iets speciaals: de 
buizen hebben een ribbelprofiel aan de 

binnenzijde. Een unieke innovatie. Maar 
waar is het goed voor? Bosman: “Dankzij 
de ribbels is het contactoppervlak tussen 
de buis, de kabels en/of VD-draad die je 
er doorheen trekt kleiner. Dit zorgt voor 
minder wrijvingsweerstand tussen de ha-
logeenvrije materialen, die van zichzelf 
nogal stroef zijn. Het ‘low friction effect’ 
vergemakkelijkt de installatie. Na gebruik 
van de buigveer en trekveer blijf het ef-
fect zelfs behouden in de bochten, waar 
doorgaans de meeste wrijvingsweerstand 
ontstaat. Het verschil ten opzichte van 
gewone elektrobuizen is duidelijk merk-
baar. Bovendien zijn onze low-friction 
buizen volledig recyclebaar doordat er 
geen glijmiddel aan toegevoegd is.”  
 
Kuijpers past de low friction elektrobui-
zen van Wavin niet alleen toe bij A.S.R., 
ook in Delft loopt een groot project: de 
nieuwbouw van het Reinier de Graaf 
Gasthuis. Barend Hardeman, projectlei-
der bij Kuijpers, hoort enthousiaste ge-
luiden vanaf de bouwplaats. “Dankzij het 
ribbelprofiel in de elektrobuizen verloopt 
de installatie extra soepel. De low friction 
elektrobuis is gewoon een goed product. 

Ook de samenwerking met Wavin bevalt 
goed. Het is prettig dat ik bij vragen een-
op-een kan schakelen met de fabrikant, in 
dit geval René Bosman.”
Dankzij het ribbelprofiel in de elektrobui-
zen verloopt de installatie extra soepel.

Productie opgeschroefd
De vraag naar de low friction elektro-
buizen van Wavin – in starre en flexi-
bele uitvoering – neemt een grote vlucht. 
Bosman: “Alleen al voor het project bij 
A.S.R. is meer materiaal nodig dan vooraf 
was ingeschat. Gelukkig zijn we in staat 
om snel onze productie te verhogen en te 
zorgen dat Technische Unie, de leverende 
groothandel voor deze projecten, vol-
doende voorraad heeft.”

Bron: www.wavin.nl

Licht (colomn)
De zon is de belangrijkste natuurlijke 
lichtbron. Licht kan ook kunstmatig 
opgewekt worden, vanouds met vuur, 
maar sinds de 19e eeuw ook met gloei-
lampen. Licht bepaalt de kleur, licht 
is lekker warm. Licht is een feno-
meen. Het is een elektromagnetische 
straling in het frequentiebereik dat 
waarneembaar is met het menselijk 
oog. 

Licht is ook data, wie in de stad of een 
grote kern woont heeft wellicht al een 
glasvezelkabel in huis liggen. Woon je 
in het buitengebied dan heb je kans dat 
je voorlopig nog verstoken blijft van 
snelle data voor computer en tv.

Nu hebben onderzoekers aangetoond 
dat je licht ook nog eens kunt draaien. 
Ze manipuleerden acht bundels licht zo 
dat ze zich in elkaar draaiden. Vergelijk 
het met de dubbele helix die we zo goed 
kennen van DNA. Elk van de stralen 
had een unieke draai en kreeg een waar-

de mee: 0 of 1. Zo werd elke lichtstraal 
een stroom van data.

“Met licht kun je dingen doen die je 
met elektriciteit niet kunt doen.” vertelt 
onderzoeker Alan Willner. “Dat is het 
mooie van licht: het is een hoop fotonen 
die met grote snelheid op verschillende 
manieren gemanipuleerd kunnen wor-
den.”
Met de lichtstralen verstuurden de on-

derzoekers data. Ze deden dat in het la-
boratorium. Ze slaagden erin om zo’n 
2,56 terabits per seconde te verzenden. 
Dat is een enorme snelheid. Even ter 
vergelijking: de gemiddelde breedband-
verbinding kan 30 mega bits per se-
conde versturen. Licht doet het daarmee 
zo’n 85.000 keer sneller. “Wij hebben 
het draaien van licht niet uitgevonden,” 
benadrukt Willner. “We hebben de snel-
heid alleen opgevoerd. 

Communiceren met lichtbundels heeft 
ongetwijfeld potentie. Zo kan het in de 
ruimte gebruikt worden om razendsnel 
met bijvoorbeeld satellieten te com-
municeren. Maar ook internetproviders 
hebben er vast oren naar. Vooral wan-
neer zij al met licht geleidende glasve-
zelkabels werken. Snel, sneller, snelst. 
De vraag is nu hoe snel het buitengebied 
aan de beurt is.

Bron: Indupacker
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Amfibieëntrap redt pad uit straatkolk

Ieder jaar opnieuw komen honderd-
duizenden amfibieën en andere kleine 
dieren te overlijden in straat- of trot-
toirkolken. Om deze amfibieënsterfte te 
helpen voorkomen, ontwikkelde Wavin 
– marktleider in kunststof leidingsyste-
men en een belangrijk leverancier van 
straatkolken – een kolk met ingebouw-
de amfibieëntrap. 

Uit recent onderzoek van Stichting 
RAVON, die zich inzet voor de bescher-
ming van reptielen, amfibieën en vissen, 
blijkt dat jaarlijks ruim een half miljoen 
volwassen amfibieën en nog veel gro-
tere aantallen jonge dieren onbedoeld in 
straatkolken terechtkomen en daar sterven 
door honger of uitputting. Dit gebeurt niet 
alleen tijdens de trek in het voorjaar, maar 
ook in de zomer en herfst, wanneer de 
padden, kikkers en kleine watersalaman-
ders naar hun zomerverblijfplaats op het 

land trekken en de jonge dieren een nieuw 
leefgebied zoeken. “Stichting RAVON en 
lokale natuurorganisaties, zoals Stichting 
De Koppel in Hardenberg, zetten zich 
actief in om dit probleem op de kaart te 
zetten en een oplossing te vinden”, aldus 
Paul Meijer, product manager bij Wavin. 
“Wavin ziet de urgentie hiervan en heeft 
de handschoen opgepakt. Onze amfibie-
entrap bestaat uit een geperforeerde RVS 
strip die loodrecht in de Save straatkolk is 
gemonteerd. De strip reikt tot aan de bo-
venrand van de kolk, zodat de dieren 
eenvoudig omhoog en eruit kunnen klim-
men. Een simpele en doeltreffende oplos-
sing.” 

Kant-en-klare oplossing tegen dieren-
leed 
Stichting RAVON is blij met het duur-
zame, diervriendelijke initiatief. “Wavin 
biedt gemeenten en andere waterbeheer-

ders een kant-en-klare oplossing om mas-
saal dierenleed tegen te gaan. Door op de 
aangewezen plekken te kiezen voor deze 
straatkolk met ingebouwde amfibieën-
trap, wordt de natuur een handje gehol-
pen. Daarbij voldoen de waterbeheerders 
meteen aan hun zorgplicht voor deze be-
schermde diersoorten.” Van Diepenbeek 
noemt de introductie van Wavins amfibi-
entrap een belangrijke stap op weg naar 
minder amfibieënsterfte in stedelijk ge-
bied. “We hebben nog geen cijfers, maar 
we weten zeker dat met deze straatkolk de 
overlevingskansen vele malen groter zijn. 
Wij hopen dan ook dat de komende jaren 
de toepassing van dit soort producten in 
de weg- en waterbouw een vlucht zal ne-
men en nodigen de industrie uit te blijven 
werken aan oplossingen.”

Bron: www.wavin.nl

Kan een beluchter ook lucht afvoeren?
Beluchters lijken op het eerste gezicht 
heel handige dingen. Ik krijg er dan 
ook regelmatig vragen over. Echter, in 
een goede riolering horen geen beluch-
ters thuis. Mijn advies is daarom meest-
al een beluchter alleen te gebruiken als 
noodmaatregel. 

Ook op de bovenstaande vraag luidt 
mijn antwoord ‘nee’. Een beluchter 
kan geen lucht afvoeren en is daarmee 
niet geschikt voor het voorkomen van 
overdruk. Er zijn situaties waarin sifons 
worden leeggeblazen door overdruk en 
daar helpt een beluchter niet. Een be-
luchter is wél geschikt om een te hoge 
onderdruk in de riolering te voorkomen. 
Is er sprake van stankoverlast door leeg-
staande sifons? Bijvoorbeeld door een 

te dunne standleiding, een toilet op een 
ongelukkige plaats, een gecombineerde 
afvoer van regenwater en afvalwater, 
een te lage sifon of uitdroging door te 
weinig gebruik? Dan kan het plaatsen 
van een beluchter een goede oplossing 
zijn. Zodra er onderdruk ontstaat, wordt 
het klepje – dat normaal gesproken ge-
sloten is – geopend en wordt er lucht 
naar binnen gezogen. Als de onderdruk 
is verdwenen, sluit het klepje zich direct 
en kan er geen onaangename lucht het 
gebouw in stromen. 

Tot slot nog twee tips voor het plaatsen 
van een beluchter: 
•  Zorg dat de beluchter bereikbaar blijft 

om deze indien nodig te kunnen reini-
gen. Met de lucht kunnen vuildeeltjes 
worden meegezogen, die ervoor kunnen 
zorgen dat het klepje niet meer goed 
sluit. 

•  Gebruik een beluchter met dezelfde di-
ameter als de buis. Zet dus geen 50 mm 
beluchter op een 110 mm buis.

Bron: www.wavin.nl
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Wavin Tigris inline circulatiesysteem: 
dubbel effi ciënt
Het nieuwe Wavin Tigris inline cir-
culatiesysteem is dubbel effi ciënt: 
het vermindert warmteverlies tijdens 
het transport van warm water en is 
gemakkelijker te installeren. Wavin 
adviseert het systeem met name voor 
gebruik in grote gebouwen. 

Om korte wachttijden te krijgen bij het 
openen van een warmwaterkraan wordt 
in grote gebouwen vaak een warm-wa-
tercirculatieleidingen toegepast. Hierbij 
stroomt continu heet water langs alle 
tappunten en daarna via een retourlei-
ding terug naar een ketel. Een warm-
water circulatieleiding zal ook bij een 
goede isolatie een behoorlijk energie-
verlies hebben. 

Dankzij het Wavin Tigris inline cir-
culatiesysteem heeft u geen aparte re-
tourleiding voor warm water nodig. 
De retourleiding komt namelijk in de 
aanvoerleiding van warm water te lig-
gen. Hierdoor blijft het water in de re-
tourleiding beter op temperatuur en is 
minder energie nodig om het in de boi-
ler opnieuw te verwarmen. Naast deze 
uitermate hoge energie-effi ciëntie, biedt 
het inline circulatiesysteem extra instal-
latiegemak. Doordat slechts één leiding 
volstaat, is er minder ruimte nodig en 
hoeft u ook maar één keer te beugelen. 
Dit leidt tevens tot lagere materiaalkos-
ten. 

Bron: www.wavin.nl

Mellitah

Mellitah is een naam die al langere 
tijd rond gaat in onze organisatie.
Het is de naam van een olie & gas be-
drijf in Libië. Mellitah heeft in 2010 
voor een project een tender uitgeschre-
ven waarop diverse aanbieders konden 
inschrijven.

Het betre�  een vervangingsproject 
voor een watertransportleiding met een 
800mm hoofdleiding bij het A100 olieveld 
in Libië. De nieuwe transportleidingen en 
de hoofdleiding met verschillende diame-
ters en lengtes moeten van glasvezel ver-
sterkt epoxy zijn.

De speci� catie van het project lag ver 
buiten ons standaard assortiment en we 
waren nog niet gekwali� ceerd voor dit 
project. Omdat we mogelijkheden en uit-
dagingen zagen om met dit project een 
volgende stap te maken in de verdere ont-
wikkeling van ons productenassortiment, 

zijn we in 2010 een ontwikkelingstraject 
gestart. De uitdaging zat voor dit project 
in de hoge druk en temperatuur. De spe-
ci� caties schrijven dat het leidingsysteem 
moet voldoen aan de ISO 14692 standaard 
en dat de producten met een diameter 800 
mm en kleiner, geschikt moeten zijn voor 
een ontwerpdruk van 43 bar en een ont-
werptemperatuur van 85°C.

De totale omvang van het project is 24 
km buis met de diameters 250 mm t/m 
800 mm waarvan alleen al 5,6 km buis 
benodigd is van de diameter 800mm. 
Tevens bevat dit project ook vele � en-
zen, bochten, verloopstukken en T-stuk-
ken voor de verschillende diameters.

November 2010 zijn we gestart met de 
ontwikkeling van een 800 mm buis met 
een conisch-conische lijmverbinding. 
Hiervoor moesten gereedschappen en 
mallen aangescha�  worden. Ook was er 
een speciale verbindingstechniek beno-
digd om de producten te kunnen afsluiten 
en te testen. De eerste testen op de buis 
met verbinding waren barst druk testen. 
Bij deze test wordt het product gevuld 
met water en wordt gekeken bij welke in-
wendige druk het product stuk gaat. Op 
basis van deze informatie krijgt men een 
beeld van het ontwerp. Bij een druk van 
126 bar  ging het product stuk, wat een 
redelijk resultaat was. Daar het project 
moet worden geleverd volgens ISO 14692 

standaard, betekent dit dat de producten 
moeten worden gekwali� ceerd. Deze kwa-
li� catie wordt uitgevoerd door het gelijk-
tijdig testen van 2 producten, gedurende 
1000 uur, bij 85°C, op een druk niveau 
van 96 bar. Deze testen zijn met positief 
resultaat afgesloten, waarna we gestart zijn 
met de ontwikkeling van de andere pro-
ducten zoals bochten, verloopstukken en 
T-stukken. Op het moment zijn we nog 
bezig met de productie en kwali� catie van 
de T-stukken. Alle andere producten zijn 
reeds gekwali� ceerd en daarmee vrijgege-
ven voor het project.

Alle geproduceerde buisproducten voor 
het project moeten worden getest, voordat 
deze kunnen worden geleverd. Hiervoor 
is een speciale testbank benodigd. Als we 
bedenken dat bij een buis, met een diame-
ter 800 mm, de testbank een belasting van 
322 Ton (322.000 kg; dat is ongeveer het 
gewicht van het verkeersvliegtuig Boeing 
747) moet kunnen opnemen, dan kan 
men zich voorstellen dat voor de testbank 
een speciale constructie moet worden ge-
bouwd.

De onderhandelingen met de klant zijn 
bijna geheel afgerond. Het wachten is nu 
nog op de de� nitieve order, waarna we 
volop aan de slag kunnen gaan met de 
productie van deze nieuwe producten.

Bron: Glasheleder april 2014



7

Nieuwe 3/4 elektro-aansluitbochten
met low friction

Wavin heeft het elektro-assortiment 
naast de universele aansluitbocht uit-
gebreid met 3/4 aansluitbochten voor 
tunnelbouw, de vloerrand (twee types) 
en breedplaattoepassing. Alle aansluit-
bochten zijn voorzien van low friction.

Met dit brede assortiment PVC aansluit-
bochten kan in verschillende situaties een-
voudig een overgang worden gemaakt van 
5/8 naar 3/4. Bijvoorbeeld van het plafond 
naar een onderliggende verdieping, waar-

bij de 3/4 aansluitbocht als schuifbuis 
voor de horizontale en verticale 5/8 buis 
wordt gebruikt. Of als invoerbuis voor de 
centraaldoos. 

Alle typen Wavin aansluitbochten zijn 
voorzien van low friction: het ribbelpro-
fiel aan de binnenzijde van de buis ver-
kleint het contactoppervlak tussen de buis 
en de VD-draad, wat leidt tot een veel la-
gere wrijvingsweerstand tijdens het trek-
ken van de draad. Omdat normaliter in de 

bochten de meeste wrijvingsweerstand 
ontstaat, is het essentieel dat de low fric-
tion ook na gebruik van de trekveer in takt 
blijft. Bij gebruik van deze aansluitboch-
ten bij seriematige woningbouw wordt de 
hoeveelheid te buigen buizen aanzienlijk 
beperkt. Tevens is het gehele elektro-as-
sortiment recyclebaar. 

Bron: www.wavin.nl

Nieuwe kolkkop helpt 
rolstoelgebruikers vooruit

De nieuwe kolkkop van Wavin verbe-
tert de veiligheid voor rolstoelgebrui-
kers en is klaar voor toekomstige regel-
geving.

De openbare ruimte is toe aan een nieuwe 
standaard. De huidige kolkkoppen zijn een 
obstakel voor rolstoelgebruikers. Wielen 
lopen makkelijk vast in de sleuven. Ook 
racefietsers en motorrijders moeten op hun 

tellen passen. Een uitglijder is zo gemaakt. 
Wavin voorkomt al deze zorgen met de 
introductie van een nieuwe kolkkop. 
 
De nieuwe kolk is voorzien van door-
dachte oplossingen. Zo is er een anti-
slip profiel en zijn er rolstoelvriende-
lijke sleuven. De modernere lay-out 
daarvan laat 15% meer water door dan 
het oude model. In ons klimaat erg be-
langrijk als het gaat om wateroverlast. 
 
Ook de veranderde wet van aansprakelijk-
heid (artikel 174) komt om de hoek kijken. 
Bij eventuele schade aan de weg is voort-
aan de wegbeheerder aansprakelijk. Over-
last door een beschadigde kolkkop is dus 
voor rekening van de gemeente zelf. Als 
vanouds geldt: voorkomen is beter dan 
genezen. De nieuwe kolkkop van Wavin 
is geproduceerd uit nodulair gietijzer en 
vervormt niet. Het zelfsluitende en klem-

vaste deksel heeft een nieuwe vergrende-
ling. Die innovaties leiden ertoe dat de 
kolkkop zeer robuust is en lang meegaat. 
 
De kolkkop van Wavin is te herken-
nen aan het rolstoel-logo (rolstoellogo 
is alleen van toepassing op de straat-
kolk) en duidelijk zichtbare aanduidin-
gen voor verkeersklasse, certificering, 
norm en type. Op al die punten is deze 
nieuwe kolkkop verbeterd. Er is bij-
voorbeeld een hogere verkeersbelasting 
mogelijk (C250 in plaats van B125). 

‘Onze nieuwe kolkkop is strengere eisen 
en toekomstige regelgeving voor. De hui-
dige weggebruikers zijn direct gebaat bij 
een verhoogde veiligheid en toegankelijk-
heid van de openbare inrichting’, aldus 
Wavin.

Bron: www.wavin.nl
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PV Owase

05-07  06.00 uur  vistocht

22-08  17.00 uur  forelvissen
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10-10  19.10 uur  komp. Kaarten
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Personalia
Gepensioneerd:

Periode 01-02-2014 

t/m 01-06-2014

M.F.J. Makkinga

E. Pullen

A. Drenten

M.L.G. van Kaam

C.H. Pols

J.C.G. Seegers

J.A. Paalman

J. Visscher

J.C. van der Valk

A. Oosting

H. Mondeel

A. Zomer

H.J.C. Jansen Klomp

H.H.W. van de Steeg

P. Mulder

D.C. Weijenbewrg

J. van der Veen

W.E. Botter

J. Ekkel

H.J. Brakert

Overleden:

Periode 25-01-2014 

t/m 30-04-2014

J. Rozema

H. Waterham-Bosscher

J. Plasman

J. Kampman

A. Stoeten-Stroeve

E.J. Wendt

H. Pullen

J. Luekenbroer-Flim

H. Otten-Kremer

H.B.C. Heetbrink-Oerlemans

Van de redactie

De Spreekbuis verschijnt niet meer 
en we mogen niet meer publiceren uit 
de Indupacker wegens koersgevoe-
lige informatie. We hebben nu toegang 
gekregen tot www.wavin.nl , waaruit 
we artikelen mogen gebruiken voor 
ons blad. We hebben nu een nummer 
met 8 pagina’s, maar in de toekomst 
zouden dit wel eens minder pagina’s 
kunnen zijn. We doen daarom ook 
nogmaals 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.




