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Van het bestuur
Het was weer een mooie samenkomst 
met zo’n 550 ex-werknemers en 
hun partners van de Wavin-Owase-              
bedrijven op de eerste dinsdagmiddag 
van de maand oktober van dit (alweer 
bijna) voorbijgegane jaar 2014! 

Aan de reacties van vele bezoekers was 
te merken dat dit evenement nog steeds 
erg op prijs gesteld wordt! Het weerzien, 
de oude verhalen, het ‘hoe gaat het nog’ 
en uiteraard ook het goede buffet is elk 
jaar weer één van de redenen dat de zaal 
van de Evenementenhal steeds, ver voor 
de officiële aanvang, gevuld wordt! Zoals 
de voorzitter van onze vereniging Wavin-
Old in zijn welkomstwoord al vertelde, 
hebben, én Wavin én de Owase-bedrijven, 
voor de komende 3 jaren hun subsidiebij-
dragen aan de Wavin-Old vereniging weer 
toegezegd en dat betekent dat de reünies, 
normaal gesproken, door kunnen gaan! 
De periodiek Wavin-Old verschijnt dit 
jaar, tezamen met deze voor U liggende 
uitgave, drie keer. Het wordt voor de re-
dactie steeds moeilijker om voldoende ko-

pij te verzamelen, aangezien vele Wavin-
Owase-bedrijven te maken hebben met 
beperkingen in de berichtgeving vanwege 
wetgeving en concurrentie. 
Met ongetwijfeld grote belangstelling zul-
len velen van U de berichten in de media 
volgen naar de wijze waarop het “Pensi-
oengebeuren” in Nederland uiteindelijk 
zal worden ingevuld door onze Overheid 
per 1 januari 2015! Zoals zo langzamer-
hand duidelijk wordt zullen toekomstige 
“pensioentrekkers” er zeker niet op voor-
uit gaan, omdat de fiscale mogelijkhe-
den voor de pensioenopbouw opnieuw 
behoorlijk zullen worden beperkt. Dit 
zal gaan inhouden dat de uiteindelijke 
hoogtes van deze toekomstige pensioen-
uitkeringen verlaagd zullen worden! Voor 
de reeds vóór 1 januari 2015 ingegane 
pensioenen zullen de nieuwe “wettelijke- 
spelregels” betekenen dat een eventu-
ele indexatie van deze pensioenen steeds 
moeilijker zal gaan worden omdat er gro-
tere financiële buffers in de Pensioenfond-
sen zullen moeten worden aangehouden. 
Ook het OWASE-Pensioenfonds zal hier 
mee te maken krijgen, ook al ‘boert’ ons 
fonds in verhouding helemaal niet slecht! 
Het jaar 2014 loopt spoedig ten einde en 

het nieuwe jaar 2015 zal, met de nodige 
spanningen en de ‘wereldse’ bedreigin-
gen, een aanvang nemen. Hopelijk zal dit 
nieuwe jaar 2015, voor de meesten van 
ons, toch ook weer mooie zaken gaan 
brengen, waar we dan hopelijk van kun-
nen genieten. 
Eén van die mooie zaken is ongetwijfeld 
de reeds geplande reünie van Wavin-Old 
op dinsdag 6 oktober 2015!
Omdat het “Wavin-Old-Nieuws” (oplage 
2.850 exemplaren) niet alleen verspreid 
wordt onder de leden van de Vereniging 
Wavin-Old, maar ook onder alle overige 
uitkeringsgerechtigden van de Stichting 
Pensioenfonds OWASE-bedrijven, wil-
len wij hierbij opnieuw elk niet-lid van 
onze Wavin-Old vereniging er op wijzen 
dat, alsnog, inschrijving als nieuw lid 
steeds mogelijk is via het Pensioenbureau 
van DION in Hardenberg via tel.nr. 0523 
288420.
Met een hopelijk mooie winter in het 
vooruitzicht wenst het Bestuur van Ver-
eniging Wavin-Old U allen een goede 
Kerst en Nieuwjaarswisseling toe, in een 
zo goed mogelijke gezondheid.

Luuk Meijer

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

Deze keer hadden we een interview met 
Wim de Olde. Wim woont samen met 
zijn vrouw Bep in een prachtige woning 
in Baalderveld met uitzicht op het sport-
park en peuterspeelzaal. In de week en 
vooral in de weekenden is het er gezellig 
druk en is er altijd wat te zien. Door de 
week zijn ze met z’n tweeën. In de week-
enden woont dochter Gea bij hen, die de 
rest van de week in een gezinsvervan-
gend tehuis woont in Vriezenveen. 

Beginjaren
Wim is in 1935 geboren in Vroomshoop. 
Zijn vader was onderwijzer in Den Ham. 

In 1946 werd zijn vader hoofd van een 
school in Kamperveen, een plaats tussen 
Oldebroek en Kampen. Hier, op de grens 
van Overijssel en de Veluwe groeide Wim 
als oudste van een gezin met negen kinde-
ren op. In 1947 ging Wim naar de MULO 
in Zwolle. Elke dag met de bus heen en 
weer en een enkele keer op de fiets om-
dat de afstand vanaf zijn huis maar liefst 
18 kilometer was. Wim slaagde voor zijn 
MULO-B examen en vervolgde zijn op-
leiding op de HTS in Zwolle.

HTS Zwolle
Van 1951 – 1955 heeft Wim op de HTS 
in Zwolle de studie Werktuigbouwkunde 
gevolgd en met goed gevolg afgesloten. 
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Het was een school op diverse locaties 
in Zwolle. Het was geen goedkope stu-
die, dure studieboeken , vervoer en om 
een voorbeeld te noemen, de rekenlini-
aal         (een onmisbaar attribuut voor zijn 
studie) kostte in die tijd maar liefst 45 gul-
den. Tegenwoordig heb je een eenvoudige 
calculator voor een paar Euro. Het derde 
jaar van zijn studie was een praktijkjaar 
en Wim heeft bij meerdere bedrijven, zo-
als Stork en Gieterij in Vaassen, praktijk-
ervaring op kunnen doen. Wim herinnert 
zich nog dat hij bij Stork Modelmakerij 
een spijkerbakje moest tekenen en maken 
en dat hij voor Stork rookgasproeven deed     
(60 meter boven de grond) bij een Elektri-
citeitscentrale in Den Haag. 

Militaire Dienst
Op 21 jarige leeftijd ging Wim als lichting 
55/6 in militaire dienst bij de Genietroe-
pen van de Landmacht. Wim zijn techni-
sche achtergrond kwam goed van pas bij 
de speciale opleiding, die hij hier kreeg 
voor het materieel van de Landmacht, 
zoals bulldozers en draglines. Wim werd 
monteur M.U. (Mechanische Uitrusting). 
Het was een prima school voor zijn oplei-
ding. Na de standplaatsen Vught en Den 
Bosch kwam Wim terecht in Wezep, lek-
ker dicht bij huis. Wim schopte het uitein-
delijk tot korporaal, wat een kwartje per 
dag extra opleverde. 

Wavin
Na zijn militaire dienstplicht was Philips 
Zwolle zijn eerste werkgever, waar hij als 
tekenaar/constructeur aan de slag ging. 
Na een paar jaar vond Wim het tijd voor 
iets anders. Philips was naar zijn mening 
te georganiseerd. Voor een paar schroef-
jes had je al een formulier in zesvoud no-
dig. Wim solliciteerde op een advertentie 
voor tekenaar/constructeur bij de Wavin 
in Hardenberg. Uit maar liefst 17 sollici-
tanten en na een test in Rotterdam kreeg 
Wim de baan. Wim begon op 1 januari 

1960 zijn carrière bij de Wavin en ging in 
kost ( zoals dat vroeger heette) bij de da-
mes Wildeboer. Zijn eerste werkplek was 
een kantoor aan de Bruchterweg, naast het 
laboratorium. De chef Technische Dienst 
was P. Steenbergen en Leloux was zijn 
eerste baas. De werkzaamheden beston-
den vooral uit het op tekening zetten en 
in eenheid brengen van de koppen en co-
nussen van de eerste Bandera extruders. 
Nieuwe collega’s als Henk Willems, Henk 
Nieuwenhuis en Klaas Roskam kwamen 
de afdeling versterken. Wim trouwde in 
1965 met Bep en zij gingen wonen in één 
van de Spaanskamp flats. Wavin groeide 
in die zestiger jaren, vele nieuwe gezich-
ten kwamen en ook op de afdeling van 
Wim werd het hectischer. Wim was toe 
aan iets nieuws en na overleg met o.a. de 
hr. Geertjes werd Wim een soort sous-
chef, onder Be Meyer, bij de afdeling 
hulpstukken. Het was ook in die periode 
dat er over productie van kratten werd ge-
dacht. Samen met Vloedbeld, Severiens 
en Kiezebrink werden in de avonduren de 
eerste tekeningen gemaakt van matrijzen 
voor de productie van kratten.  

Rollepaal
Mede door het feit dat de familie De Olde 
( inmiddels waren er 2 kinderen geboren) 
op zoek was naar een andere woning en 
er in Dedemsvaart een eengezinswoning 
beschikbaar was, kwam Wim in 1968 te 
werken als chef tekenkamer bij de Rol-
lepaal in Dedemsvaart. Hier kwam Wim 
weer vele oud collega’s, waaronder Le-
loux, tegen. Met dhr. van der Stad kwam 
er een nieuwe directeur en Wim werd on-
der zijn leiding bedrijfsleider. De Rolle-
paal groeide en Wim heeft meegeholpen 
met het opzetten van de matrijzen afde-
ling. Er kwam een hoge werkdruk op de 
schouders van Wim en na overleg met 
o.a. dhr. Roetman kwam Wim bij een 
hele nieuwe afdeling van Wavin terecht. 
De centrale inkoopafdeling ook wel cen-

tral engineering genoemd, voor de hele 
Wavin groep met collega’s als Van Neck, 
v.d. Woude, Severiens, Roepers en Stigter. 
Door alle inkopen te bundelen konden er 
betere inkoopprijzen bij de leveranciers 
bedongen worden. 

Wavin Overseas
In het midden van de tachtiger jaren ging 
Wim werken bij Wavin Overseas in Zwolle. 
Hier was hij verantwoordelijk voor de in-
koop van alle technische producten voor 
klanten en de wereldwijde licentiehouders 
van Wavin Overseas. Een veelomvattend 
pakket van spuitkoppen, trekbanken, af-
schuinapparatuur , matrijzen tot complete 
extruders. Verder had Wim de zorg, be-
geleiding en training van de Wavin licen-
tiehouders. Veel reizen, vooral in Europa, 
maar ook daarbuiten zoals naar Egypte, 
hoorde bij deze functie. In 1986 ging Wa-
vin Overseas naar Dedemsvaart waar hij 
nog vele jaren onder de prima leiding van 
Ge Harmsen heeft gewerkt. In 1996 ging 
Wim, na een 36 jarige Wavin periode, met 
de VUT. Een uitspraak van Wim, die wij 
in ons fijne gesprek meerdere malen hoor-
den was… Wavin is een bedrijf, waar ik 
het enorm naar mijn zin heb gehad en met 
leidinggevenden als Geertjes, Roetman en 
Harmsen veel plezier heb beleefd.

Hobby´s
Wie Wim een beetje kent weet dat de foto-
grafie (ik fotografeer alles wat los en vast 
zit) één van zijn grote hobby´s is. Verder 
biljart Wim regelmatig en speelt samen 
met zijn vrouw Bep koersbal en doen ze 
mee aan plaatselijke en provinciale toer-
nooien.
We wensen Wim en Bep samen met de 
hele familie nog veel geluk op die prach-
tige plek in Baalderveld.
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Ombouw N261 Tilburg - Waalwijk 
Eftelingweg op z’n kop
Een betere doorstroming, verkeers-
veiligheid en een prettigere leefom-
geving: om dit te realiseren, wordt 
de N261 tussen Tilburg en Waalwijk 
grondig verbouwd. Voor de afwatering 
gebruikt bouwcombinatie BAM N261 
Non Stop de kunststof leidingsystemen 
van Wavin. 

De N261, ook wel bekend als de Efte-
lingweg, is al zo’n dertig jaar oud. Het 
is een belangrijke toevoerweg naar onder 
andere attractiepark de Efteling en de 
Waalwijkse woonboulevard. De laatste 
jaren nam de verkeersintensiteit zodanig 
toe dat er steeds meer ongevallen plaats-
vonden. Kop-staartbotsingen waren aan 

de orde van de dag. Tijd om de doorstro-
ming en de veiligheid aan te pakken. 

Bouwcombinatie BAM 261 Non Stop 
verkreeg de opdracht na een openbare 
aanbesteding van provincie Noord-
Brabant. Inkoper Edwin Douwes : “Ons 
werk behelst de gehele ombouw van de 
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VAN HET PENSIOENFONDS

In dit artikel staan wij stil bij enkele 
ontwikkelingen bij het pensioenfonds 
OWASE

Financiële situatie pensioenfonds
De vorige keer dat wij u via Wavin Old 
geïnformeerd hebben over de financiële 
situatie van het pensioenfonds was in juni 
2014. De dekkingsgraad bedroeg toen 
118,5%. Per 30 september 2014 is de fi-
nanciële situatie van het pensioenfonds 
licht verslechterd, de dekkingsgraad is 
namelijk gedaald naar 115,2%. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de rente de afgelopen 
maanden verder is gedaald, maar ook door 
een daling van de beleggingen in septem-
ber. 
De financiële positie van het pensioen-
fonds is belangrijk voor de bepaling van 
de voorwaardelijke indexatie van de pen-
sioenuitkeringen. In juli 2014 heeft het 
bestuur besloten om geen (inhaal) indexa-
tie toe te kennen, omdat de financiële situ-
atie van het fonds dit niet toeliet. 
Per 1 januari 2015 zal opnieuw bepaald 
worden of indexatie mogelijk is. U wordt 
hierover per brief door het pensioenfonds 
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.

Pensioenoverzichten zijn verstuurd
Zoals u wellicht vernomen hebt, zijn in 
oktober de UPO’s (het Uniform Pensioen 
Overzicht) verstuurd. Mocht u hier nog 
vragen of opmerkingen over hebben dan 
kunt u uiteraard contact opnemen met het 
pensioenbureau, Dion Pensioen Services. 
Uw contactpersonen zijn Jan Lodewijk of 
Gerda Bouck. Zij zijn bereikbaar op tele-
foonnummer 0523–288420.

Wijzigingen per 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 wordt de pensioenwet- 
en regelgeving (opnieuw) op diverse on-
derdelen aangepast. Hierdoor moet ook de 
pensioenregeling van het pensioenfonds 
worden aangepast. Zo zal de pensioenop-
bouw dalen en zal de pensioenrichtleeftijd 
worden verhoogd naar 67 jaar. Ook krijgt 
het pensioenfonds te maken met nieuwe 
rekenregels, het zogenaamde nieuw FTK 
(Financieel Toetsingskader). Deze reken-

regels hebben onder andere betrekking op 
de zekerheid van het pensioen en in welke 
situatie het pensioenfonds uw pensioen 
mag indexeren. 
 Op een later tijdstip zal het pensioenfonds 
u uitgebreid informeren over de gevolgen 
van deze wijzigingen. 

Afschaffing AOW-partnertoeslag door 
de overheid
Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-part-
nertoeslag voor personen die geboren zijn 
op of na 1 januari 1950. 
Ook als u vóór 1 januari 1950 bent gebo-
ren. kan er iets veranderen. Als het inko-
men van uw partner boven de inkomens-
grens uitkomt, dan krijgt u geen toeslag 
meer, ook niet als het inkomen van uw 
partner op een later tijdstip wegvalt of on-
der de inkomensgrens komt.
Meer informatie over de wijzigingen in de 
AOW-partnertoeslag kunt u vinden op de 
website van de sociale verzekeringsbank 
www.svb.nl. 

U kunt op deze website meer lezen over 
de AOW, zoals de kostendelersnorm die 
per 1 juli 2015 wordt ingevoerd: Als er 
naast uw eventuele partner ook andere 
mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis 
wonen, ontvangt u mogelijk een lagere 
AOW-uitkering.
Ook is op deze website meer te lezen of u 
in aanmerking komt voor een eenmalige 
koopkrachttegemoetkoming. Dit kan het 
geval zijn als u - naast de AOW- geen of 
een klein aanvullend pensioen ontvangt.

N261 inclusief de aanpassing van het 
knooppunt A59/N261. Over het hele 
traject worden de verkeerslichten ver-
vangen door ongelijkvloerse kruisingen 
zoals een rotonde en viaducten. Dit al-
les doen we samen met aannemersbedrijf 
FL-Liebregts, met wie wij de onder-
bouwcombinatie BAM N261 Non Stop 
vormen. Gezamenlijk zijn wij verant-
woordelijk voor alle werkzaamheden ‘tot 
aan het asfalt’. Van de voorbereiding tot 
grondwerkzaamheden en het regelen van 
de waterhuishouding.” 

Waardevolle samenwerking 
Wavin leverde het complete afwaterings-
pakket: van riolering tot kolken en in-
spectie- en drainageputten. Vanwege de 

omvang van het project en de combinatie 
van materialen bleek het specialistische 
advies van Wavin van grote toegevoegde 
waarde. “Wij zien Wavin niet alleen als 
leverancier, maar zeker ook als adviseur. 

De accountmanagers hebben in een vroeg 
stadium meegedacht en diverse ideeën en 
voorstellen bij ons neergelegd. Piet Kops 
adviseerde bijvoorbeeld om voor het ver-
binden van de buizen geen T-stukken te 
gebruiken, maar om gaten in de buizen te 
boren en hierin de aansluitingen te lassen. 
Een zeer waardevolle tip. Het heeft ons 
geholpen de kosten zo laag mogelijk te 
houden.” Als alles volgens plan verloopt, 
is de nieuwe N261 in oktober 2015 ge-
bruiksklaar

Bron: www.wavin.nl
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Toespraak op de reünie van Wavin Old door 
dhr. M. Kool –Directeur Wavin Overseas

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

Hieronder volgen per bedrijf de belangrijk-
ste punten uit de toespraak.

Wavin Nederland.
• De economie in Nederland staat er weer 

wat beter voor, met dit jaar een lichte 
groei van ons Bruto Binnenlands Product. 

• De bouwmarkt in Nederland laat dit jaar 
echter nog steeds een krimp zien. 

• Het aantal verkochte woningen ligt op 
een laag niveau, maar neemt weer toe. 

• Het aantal opgeleverde nieuwbouwwo-
ningen (35.000) daalt dit jaar echter nog 
sterk (10-15%). 

• Volgend jaar neemt het aantal opgelever-
de nieuwbouwwoningen weer toe. 

• Het lijkt erop dat de Nederlandse bouw-
markt dit jaar de bodem bereikt. De markt 
blijft echter fragiel, onzeker en naar de 
nabije toekomst toe moeilijk te voorspel-
len. 

• In 2013 was er sprake van een strenge 
winter. Dit jaar hebben we een zeer milde 
winter meegemaakt. Hierdoor hebben we 
het jaar beter kunnen starten dan vorig 
jaar. 

• Wij groeien bij de water- & gasbedrij-
ven (vervangingsmarkt) en grote bouw 
& installatie groothandelaren (renovatie-
markt). 

• Daarnaast hebben we een aantal grote 
klanten en projecten gewonnen. 

• We hebben onze organisatie aan moeten 
passen aan de nieuwe marktvolumes en 
hebben daardoor een lager kostenniveau. 

• Tenslotte hebben we extra volumes in 

onze fabrieken: bij extrusie door de slui-
ting van Aalter (België) en in onze spuit-
gietfabriek vanwege de groei bij Wavin 
Duitsland. 

BPI
• Volume zal dit jaar licht groeien
• In november 2013 is in de nieuw ge-

bouwde hal de nieuwe Vistaflex 8 kleuren 
druk pers opgestart voor het drukken van 
plano folie.

• Eerder dan verwacht is er nog een bijko-
mende drukpers 8 kleuren aangekocht en 
geïnstalleerd in oktober, deze drukpers 
vervangt een oudere machine en dient 
voor het drukken van buisfolie.

• Rick de Jonge, operationeel directeur 
heeft het bedrijf verlaten en zijn taken 
worden op dit moment waargenomen 
door Johan van Landschoot, business di-
recteur.

FPI
• Het werkaanbod kenmerkt zich dit jaar 

met name door opdrachten binnen de 
scheepsbouw. De leidingsystemen van 
FPI worden namelijk veelvuldig gebruikt 
voor gaswasinstallaties op passagiers-
schepen. Deze passagiersschepen dienen 
uiterlijk eind 2015 schonere uitlaatgassen 
te hebben.

• Het werkaanbod binnen de afdeling bui-
zen blijft wat achter, maar dit wordt ge-
compenseerd door het aanbod in hulp-
stukken en spools.

• In het laatste kwartaal zullen alle oude 
opslag loodsen vervangen worden door 
een nieuwe loods. Dit zal zowel de logis-
tiek verbeteren als ook de “uitstraling” 
van het terrein. 

• De FPI groep heeft dit jaar ook een 
nieuwe fabriek gebouwd en geopend in 
Indonesië. Op dit moment wordt er ook 
volop gewerkt aan een mogelijke fabriek 
in Mexico.

• In het laatste kwartaal van 2014 hoopt 
FPI zich te registreren als een ISO 2600 
bedrijf, oftewel een bedrijf dat over de 
gehele linie bezig is met Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

Schoeller Allibert
In 2014 zien wij een:
• Toename in materiaal handling EPS/

IFCO (plastic kratsystemen)
• Vervanging in de biermarkt (vervanging 

bierkratten)

• Investeringsaanvraag voor uitbreiding van 
een aantal productielijnen is in behandeling.

Sphere
• De orderbezetting was in de eerste helft 

van 2014 iets lager dan in 2013. Het lijkt 
erop dat de orderbezetting voor de tweede 
helft van het jaar wel weer iets aantrekt. 

• Het productieniveau ligt op een hetzelfde 
niveau als vorig jaar. 

• De marges blijven laag, maar door het 
productievolume zijn we toch in staat om 
(licht) winstgevend te zijn. 

• Door de toenemende vraag naar huisvuil-
zakken met een trekband-sluiting is dit 
jaar besloten om een 4de trekband unit 
aan te schaffen. Deze zal eind dit jaar 
operationeel zijn. 

• Voor 2015 staat als grote investering de 
vervanging van het grondstofsysteem ge-
pland. Hierdoor zullen we beter in staat 
zijn om de juiste mix voor onze produc-
ten samen te stellen.

Rollepaal
• De ontwikkeling van de resultaten binnen 

de Rollepaal zijn goed.
• Rollepaal heeft in 2014 de samenwerking 

met Stork IMM verder vormgegeven 
door het delen van kennis, het combine-
ren van inkoopkracht en het samenvoe-
gen van bepaalde diensten

• Voor 2015 zal de samenwerking met 
Stork IMM ingezet worden op verdere 
groei in zowel de infrastructuur-  als de 
verpakkingsmarkt.

Dion
Voor 2014 zien wij:
• Voldoende werkvoorraad, 
• Dat de marges echter onder druk blijven 

staan. 
• De dienstverlening aan pensioenfondsen 

is uitgebreid met nieuwe klanten. 
• Samenwerking met Medifast op gebied 

van arbodienstverlening sinds 1-1-2014 
Medifast is nu gehuisvest in het Dion-
gebouw aan de Kellerlaan.

Wat speelt er verder:
• Dion is ingeschakeld in opdracht van de 

NAM om aardbevingsschades bij huizen 
en gebouwen in kaart te brengen

• Dion is bezig met de inrichting van een 
nieuwem pensioenadministratie-pakket, 
maar als het goed is merkt u daar als ge-
pensioneerde niets van!
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Reünie 2014

Alle foto’s van de reünie zijn 
via internet te bekijken.

>  www.mijnalbum.nl
>  Openbare albums
>  Provincie Overijssel
>  Plaatsnaam Hardenberg
>  Straatnaam  J.C. Kellerlaan
>  Wavin OLD reünie 2014
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De Kerstroos
Vele jaren geleden, toen de winters nog 
echt koud waren en de mensen armer 
en hongerig, was er een klein jonge-
tje dat zich af vroeg: "Wat zal ik mijn 
moeder voor kerstmis vragen"? Er wa-
ren heel veel dingen die hij wilde – een 
speelgoedpaard, een hoepel, een pop. 
Zijn lijst was eindeloos. En, zoals zoveel 
kinderen doen rond deze tijd van het 
jaar, legde hij zijn lijst in een klomp bij 
het haardvuur.

Op eerste kerstdag werd hij vroeg wakker. 
Hij rende naar de woonkamer om te zien 
welke spannende cadeaus er voor hem 
waren achtergelaten. Maar op de plek 
waar hij een doos vol met al de gevraagde 
dingen verwachte, zag hij alleen een roos. 
Een kerstroos.

In tranen ging hij naar zijn grootvader en 
vertelde hij zijn grief. De oude man luis-
terde naar zijn kleinzoon en stelde hem op 
zijn gemak. Het is een erg mooie roos jon-
gen, zorg er maar goed voor.
Maar er zijn genoeg rozen in de tuin, ant-
woordde het jongetje en er waren nog zo-
veel dingen die hij graag wilde.
Zijn grootvader kon hem niet van de 
prachtige en unieke schoonheid van het 
ongevraagde cadeau overtuigen. En zo 
stopte het jongetje de roos in een don-
ker doosje, waar de roos zonder water en 
licht, weldra verwelkte.
Vele maanden later vond de moeder van 
het jongetje het doosje met de dode roos. 
Zij plaatste de roos voorzichtig naast het 
tuinhuisje. Toen het einde van het jaar   
naderde, kwam de plant als een wonder 

weer tot leven. Hij kreeg wortels en na 
een tijdje ook groene en rode blaadjes. 
Het jongetje vond de plant en herinnerde 
zich die ongelukkige kerst. Hij ging naar 
zijn grootvader, die nu ernstig ziek was en 
vertelde hem dat de kerstroos weer tot le-
ven was gekomen.
Ja, jij had veel verdriet die kerst, zei zijn 
grootvader. Die kerstroos was zo speciaal 
omdat hij verzorging nodig had. De groot-
ste liefde, is de liefde die uit vrije wil ge-
geven wordt. Het is de liefde die van uit 
het cadeau zelf komt, de liefde die niet ge-
kocht kan worden en je niet kan verkopen.
 

Een lid van Wavin Old

Wavin Terra Tube, de biologisch afbreekbare 
kabel beschermbuis

 
U kent ze wel: de kabelbescherm- en 
mantelbuizen die worden gebruikt om 
tijdelijke nutsvoorzieningen te bescher-
men. Nuttige buizen, maar het verwij-
deren bij het opbreken van de tijdelijke 
bouwplaats is kostbaar. Met de Wavin 
Terra Tube biedt Wavin een duurzame 
oplossing welke u kunt laten liggen. 

De ontwikkeling van de Terra Tube is een 
initiatief van Wavin, aannemer Heijmans 
en Rodenburg Biopolymeren. De buis 
wordt gemaakt van overtollig aardappel-
zetmeel uit friet- en chipsfabrieken. 
Rodenburg Biopolymeren, leverancier 
van biologische grondstoffen, maakt hier-
van een korrel die kan worden verwerkt 
in de extrusie machines. Het resultaat is 
een volledig biologisch afbreekbare kabel 

beschermbuis. 
Het grote verschil met standaard kabel 
beschermbuizen is dat deze ‘bio buis’ na 
verloop van tijd volledig oplost in de bo-
dem. Na afloop van een bouwproject kunt 
u deze buis dan ook gerust laten liggen 
zónder de bodem te vervuilen. 

Bron: www.wavin.nl
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Spectaculair transport van Hardenberg 
naar Ameland
Recentelijk is er nog ruime aandacht be-
steed aan de diverse manieren van bui-
zentransport in het bestaan van Wavin. 
Het grote transport over water van Har-
denberg naar Ameland bleef buiten be-
schouwing. Genoeg reden om er nu eens 
uitgebreid op terug te komen.

Door de sterke toename van het toerisme 
in de 80’er jaren ( vorige eeuw ) werd het 
leveren van voldoende goed drinkwater op 
Ameland een probleem. Dit vooral in de 
zomermaanden.
Meer oppompen was niet mogelijk. N.V. 
Waterleiding Friesland ( WLF ) besloot om 
een leiding van Holwerd (Friesland ) door 
het Wad naar Ameland te gaan aanleggen. 
Wavin werd uitgenodigd om hiervoor een 
projectplan uit te werken.

Het projectplan.
In dit plan werd uitgegaan ( na overleg 
met de aannemer en WLF ) van HPE- bui-
zen met een diameter van 315 mm en een 
lengte van 400 meter.Dit uitgangspunt riep 
natuurlijk direct vele vragen op. Zoals o.a. 
hoe te produceren, van welke grondstof   
-fabrikant , het kwaliteitsplan lopende van-
af de grondstof, de productie, het transport 
naar Ameland en het lassen van de buizen 
en het daarna leggen in de bodem van het 
Wad. De gedegen aanpak van Wavin gaf 
WLF voldoende vertrouwen om voor dit 
omvangrijke project voor Wavin KLS te 
kiezen. Naast dit project haalde Wavin 
KLS ook nog eens een project voor 28 km 
PVC- leiding 630mm bij WLF binnen voor 
een waterleiding van Spannenburg naar 
Oudega.

De productie.
Lengten van 400 meter waren nog niet eer-
der geproduceerd in Hardenberg. Van groot 
belang was natuurlijk dat de kwaliteit van 
de buizen over de volle lengte uitstekend 
moest zijn. Vooral de taaiheid, sterkte 
en het uitsluiten van luchtinsluiting in de 
wand was van groot belang .
Na elke lengte werd er een stuk van een 
kleine meter tussenuit gezaagd dat op alle 
kwalitatieve punten werd onderzocht. Het 
was van grote klasse dat na controle geen 
enkele buislengte voor afkeur in aanmer-
king kwam.
Tijdens de productie werden de lengten via 
rolbanen naar de Radewijkerbeek geleid, 
afgedopt en in het water gelegd. Omdat de 

productie dag en nacht doorging was het 
tracé 's nachts verlicht en werden de bui-
zen continue in de gaten gehouden c.q. be-
waakt. Het was een imposant gezicht al die 
drijvende buizen in de beek.

Het transport.
Voor het transport werd de Firma Oosten-
brink ingeschakeld. Deze firma had toen al 
een ruime ervaring met het transport van 
langere lengten over water door heel Ne-
derland.
Het tracé van het transport ging vanuit de 
Radewijkerbeek via de Vecht naar Zwolle 
en over het Zwarte Water langs Hasselt en 
Zwartsluis naar het Ketelmeer. Na het pas-
seren van de Ketelbrug het IJsselmeer op 
richting Kornwerderzand om daar de Lo-
rentzsluizen door te gaan.
Het laatste stuk ging over het Wad naar de 
Ballumerbocht bij Ameland waar de bui-
zen werden overgedragen aan WLF. De 
hele route was in nauw overleg met de be-
trokken afdelingen van de Provinciale Wa-
terstaat vastgesteld.
In de Radewijkerbeek werden de losse bui-
zen gebundeld in 5 pakketten (3x5 en 2x4 ). 
Voor het passeren van de stuwen en slui-
zen in de Vecht was het noodzakelijk dat 
het waterniveau er voor en er achter gelijk 
was. Voor Waterstaat was dat een heel ge-
doe want het vak ervoor moest een laag ni-
veau hebben en het vak erachter een hoog 
niveau. En dat voor elk passeerpunt. De 
betrokken bewoners aan de Vecht moesten 
dan ook allemaal gewaarschuwd worden 
voor het plotseling veranderen van het wa-
terpeil.
In de Vecht bij Zwolle zijn de 5 pakketten 
samengesteld tot 1 zeewaardig vlot. Over 
de hele lengte voorzien van verlichting en 

radarbakens volgens de richtlijnen van Wa-
terstaat. Voor het verplaatsen van het vlot 
van Zwolle naar Ameland was een sleep-
boot ingehuurd. Tevens waren er diverse 
boten van Waterstaat, Fa. Oostenbrink en 
WLF aanwezig voor de begeleiding en 
hulp waar nodig om het immense vlot in de 
goede richting te houden.
De ochtend dat er vroeg vertrokken zou 
worden begon met pech, want het was zo 
mistig dat er niet gevaren mocht worden. 
Pas tegen tienen kon de tocht beginnen. 
Eenmaal op weg bleek dat het vlot met een 
breedte van bijna acht  meter zoveel weer-
stand bood dat de geplande snelheid niet 
gehaald kon worden. Op het IJsselmeer 
moest dan ook overnacht worden om de 
volgende dag door te varen naar Kornwer-
derzand. Ook bij de Lorentzsluizen moest 
het doodtij zijn om zonder problemen door 
te kunnen varen. Dit lukte goed en het 
transport vervolgde z’n tocht het Wad op.
Al enige tijd stond er een stevige oosten 
wind met als gevolg ook bij vloed een lage 
waterstand op het Wad. Bij het eb worden 
liep het vlot dan ook vast en viel geheel 
droog. Men kon er gewoon omheen lopen. 
Mooie foto’s uit een vliegtuig zijn gemaakt 
om dit unieke tafereel vast te leggen. Toen 
het weer vloed werd kon er doorgevaren 
worden naar Ameland waar het vlot zonder 
beschadigingen kon worden afgemeerd en 
overgedragen aan WLF.

Het leggen van de buizen.
HPE-buizen gevuld met water zweven c.q. 
drijven in (zee) water. Om dit opdrijven 
te voorkomen werden de buizen over de 
gehele lengte voorzien van enkele dikke 
staaldraden die met sterke kunststof band-
jes aan de buizen werden vastgemaakt.
Het leggen zelf gebeurde van een ponton 
waar achter een grote ploeg in de vorm van 
een schoen was bevestigd. Deze ploeg ging 
een paar meter diep door de wad bodem. 
De te leggen buis werd met een grote boog 
door de ploeg geleid en via de neus van de 
ploeg (schoen) in de wad bodem gelegd. 
Sterke waterstralen aan de voorkant van de 
ploeg zorgden ervoor dat de ploeg door de 
wad bodem naar voren kon worden getrok-
ken. Dat naar voren trekken van het pon-
ton en dus ook de ploeg gebeurde d.m.v. 
een verankerde staalkabel die op het pon-
ton werd op gewonden (gedraaid). Velen 
vroegen zich af waarom er gekozen is voor 
lengten van 400 meter. 
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Het leggen op het Wad kon alleen plaats 
vinden tijdens de vloed periode. Bij eb was 
leggen niet mogelijk. Gedurende de vloed 
periode kon een lengte van 400 meter goed 
verwerkt worden, vandaar!
De tijd bij eb werd gebruikt om de volgen-
de buis aan het eind van de reeds gelegde 
buis te lassen . Dit (stuik- ) lassen gebeurde 
op het ponton. 
Het stuiklassen van grotere HPE buizen 
moet volgens een uitgestippelde procedure 
verlopen om er zeker van te zijn dat de ge-
maakte las van hoge kwaliteit is.
Met WLF was afgesproken dat een des-
kundige van Wavin toezicht zou houden op 
het lassen.
De toenmalige technisch adviseur gas en 
water Jan van Nes ( helaas niet meer on-
der ons ) heeft deze taak verricht en voor 
zover mij bekend is zijn er tot nu toe ( bijna 
25 jr. later ) geen problemen met de lassen 
geweest.
Na het leggen en het maken van de aanslui-
tingen op het waterleidingnet op Ameland 
en het vaste land is de leiding in gebruik 
genomen en heeft Ameland weer voldoen-
de goed drinkwater.

Wavin in de schijnwerper.
Dit grote en unieke project bleef natuurlijk 
buiten Wavin niet onopgemerkt. Maar ook 
binnen Wavin KLS en de andere Wavin 

bedrijven werd er de nodige aandacht aan 
besteed zodat de medewerkers goed op de 
hoogte waren van wat er gebeurde. De be-
trokkenheid bij Wavin KLS was groot. Dit 
kwam mede doordat nagenoeg alle afdelin-
gen hun steentje bijdroegen om dit project 
te laten slagen. Meerdere medewerkers na-
men een dag of middag vrij om hun project 
tijdens het transport ergens te zien voorbij 
komen. Met trots stonden ze kijken!
In de Nederlandse waterleidingwereld was 
dit gebeuren een hot item en kreeg binnen 
de bedrijven de nodige aandacht. WLF 
heeft vele delegaties uit de collega water-
leidingbedrijven op het Wad het verloop 
van het leggen geshowd. Dit gebeurde 
vanaf een door WLF ingezet motorjacht. 
Wavin KLS gaf meerdere persbulletins 
uit die natuurlijk ook intern op de borden 
kwamen. Zo lukte het om grote aandacht te 

krijgen in de water- vakbladen maar ook in 
nagenoeg alle dagbladen en regionale bla-
den werd er over geschreven.
Tijdens het transport was Radio Oost de 
hele dag in de lucht om verslag te doen 
over de voortgang. Maar ook meerdere 
TV-zenders lieten zich niet onbetuigd. Het 
programma van Gewest tot Gewest gaf in 
een uitgebreid interview, ondersteund met 
vele beelden, ruime info over dit project.

Zo werd de naam WAVIN nog eens dui-
delijk en uitermate positief op de kaart 
gezet. 
Niet alleen bij de grote klantenkring 
maar ook bij vele Nederlanders bij wie 
Wavin nauwelijks of helemaal niet be-
kend was.
Zo veel positieve aandacht en promotie 
was denk ik niet eerder voorgekomen en 
zou met welke reclame campagne dan 
ook niet of nauwelijks haalbaar zijn.

Alle medewerkers die betrokken waren 
bij dit unieke project kunnen dan ook 
met trots terug zien op het welslagen er-
van.

Anno Negen

Wavin in beeld

De geschiedenis van Wavin is ook vast-
gelegd in de vorm van films, foto’s en 
dia’s. Maar wat kunnen we er mee? Het 
is in feite dood materiaal, niet toeganke-
lijk waardoor er tot voor kort niets mee 
kon worden gedaan.

Het beeldmateriaal van Wavin dat is ge-
maakt tussen 1956 en 2000 ligt opgeslagen 
in het archief van Wavin Diensten aan de 
Bruchterweg te Hardenberg.
Drie jaar geleden kwamen Johan Borne-

man en Egbert Pullen bij mij (ik was toen 
werkzaam bij Wavin Diensten als locatie 
manager) met de mededeling dat het film-
materiaal er slecht aan toe was en dat er ook 
een aantal films niet meer was te redden. 
Het was zaak om snel te handelen anders 
kon het filmmateriaal als verloren worden 
beschouwd en dat zou natuurlijk jammer 
zijn. Maar welke acties moesten dan wor-
den genomen? Via Johan, Egbert en Fred 
Hamhuis was er een lijntje gelegd met 
het Historisch Centrum Overijssel (HCO) 
waar de provincie Overijssel de eigenaar 
van is. Zo kwam het balletje aan het rollen.
HCO heeft de opdracht om het erfgoed van 
de provincie veilig te stellen en toegan-
kelijk te maken voor de inwoners van de 
provincie. HCO was zeer geïnteresseerd 
in het filmmateriaal, daar Wavin toch één 
van de kartrekkers was in de provincie, en            
uiteraard nog steeds is, naast destijds de 
metaalindustrie in Hengelo, zoals Stork en 
de textielindustrie in Enschede. Ook van 
deze bedrijven heeft HCO veel beeldmate-
riaal beschikbaar. 
HCO bood aan om de films om te laten zet-

ten op een andere drager zodat het beeld-
materiaal wordt behouden en gemakke-
lijker toegankelijk zal worden. HCO had 
budget beschikbaar om een start te maken 
met het omzetten van de oude films. Na 
enig overleg binnen Wavin werd deze mo-
gelijkheid met beide handen aangegrepen.
Eind vorig jaar zijn de contracten tussen 
HCO en Wavin getekend en was er bij de 
formele overdracht al een eerste exemplaar 
in digitale vorm beschikbaar. De film werd 
uiteraard op het witte doek getoond. Dat 
was smullen voor de aanwezigen. Bij de 
overdracht bood Wavin een cheque aan als 
steuntje in de rug om het gehele project te 
kunnen afronden. Alle films zijn inmiddels 
overgebracht naar het archief van HCO in 
Zwolle waar ze onder geconditioneerde 
omstandigheden worden bewaard. Het 
echte werk kon toen beginnen.  Het is niet 
alleen het omzetten van de films in digitale 
vorm doch er moet ook worden geïnven-
tariseerd: wat staat er op, wanneer zijn de 
opnames gemaakt. Daarnaast zijn er films, 
die zijn uitgebracht in verschillende talen, 
opnames die zijn gemaakt in verschillende 
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Infiltreren in Allemanswaard

Het Utrechtse dorp Amerongen krijgt 
een nieuw, multifunctioneel dorpscen-
trum waar de bewoners kunnen wonen, 
winkelen, sporten, naar school gaan en 
elkaar ontmoeten. In dat laatste speelt 
het centrale plein een belangrijke rol. 
Het onderliggende infiltratiesysteem 
brengt tijdens de bouw al veel partijen 
bij elkaar. 

Het project Allemanswaard is er één van 
formaat. Het nieuwe, eigentijdse dorps-
centrum beslaat circa drie hectare en wordt 
gebouwd naast de bestaande sporthal. In 
het centrum komen onder andere twee 
scholen, een bibliotheek, een dorpszaal, 
diverse winkelruimten, een groot aantal 
woningen en een ondergrondse parkeerge-
legenheid. Het centrale plein wordt, naast 
een gezellige ontmoetingsplek, de nieuwe 
basis van de weekmarkt en de locatie voor 
evenementen en activiteiten. Tevens is het 
plein dé uitgelezen plek voor het infiltra-
tiesysteem van Wavin. 

Schakelen 
“De gemeente Utrechtse Heuvelrug wens-
te een duurzame oplossing voor de opslag 
en infiltratie van regenwater. Onder het 
plein is daarom een veld van ruim 400 
kubieke meter aangelegd met 348 Wa-
vin Q-Bic en 696 Q-BB infiltratie units”, 
vertelt Mark Vlok, Adviseur Duurzaam 
Waterbeheer bij Wavin. “We hebben dit 
specifieke systeem ontworpen in nauw 
overleg met de diverse partijen, waar-
onder Urban Opportunities, het bureau 
dat het stedenbouwkundig plan heeft ge-
maakt, en Oostendorp Installatietechniek, 
de hoofdaannemer.” Het project loopt al 
enkele jaren en gaandeweg hebben veel 
wijzigingen plaatsgevonden, met gevol-
gen voor het infiltratiesysteem. Vlok: 
“Dat heb je met zo’n groot project en veel 
verschillende partijen. Ons projectenbu-
reau heeft er steeds snel op ingespeeld en 
het ontwerp aangepast. Vooral de installa-
teur heeft hier direct voordeel van gehad.”  
Het systeem zoals het er nu ligt, bestaat uit 

drie lagen: de onderste laag is uitgevoerd 
met de reinig- en inspecteerbare Wavin 
Q-Bic units, de bovenste twee lagen met 
Q-BB infiltratie units. Middels Wavin 
PVC U3-buizen wordt het regenwater van 
de gebouwen en straat getransporteerd 
naar het infiltratieveld. Wavin Save kol-
ken en Tegra zandvangputten zorgen voor 
preventieve reiniging. 

Inrichting openbare ruimte 
Welke invloed had het infiltratiesysteem 
op de inrichting van de openbare ruimte? 
Remko Veenstra, architect en steden-
bouwkundige bij Urban Opportunities: 
“Vanuit ons vakgebied is een infiltratie-
systeem in eerste instantie een beperking. 
Je kunt het lang niet overal inpassen. Het 
is een grote oppervlakte, de units moeten 
bereikbaar blijven om te kunnen reinigen, 
er zijn extra veel putten en het beïnvloedt 
de loop van de ‘gewone’ leidingstraten. 
Het oorspronkelijke plan was om op het 
plein acht grote bomen te planten. De ge-
meente wilde echter niet het risico nemen 
dat de boomwortels het infiltratieveld 
zouden aantasten. Door intensief overleg 
zijn we tot een goede oplossing gekomen 
en worden de bomen in grote boombak-
ken geplaatst. Het advies van Wavin heeft 
daar zeker aan bijgedragen.” 

Bron: www.wavin.nl 
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landen van Europa, in India en Indonesië, 
opnames van verschillende productie pro-
cessen en ga zo maar door. Al met al een 
heel karwei. Maar het is zeker de moeite 
waard.
Tijdens de laatste reünie van  Wavin Old 
hebben we al beelden kunnen zien. Dit zal 
zeker nog vaker gebeuren.
Maar we zijn er nog niet. Naast de films 
zijn er nog foto’s en dia’s. Kasten vol. In 
overleg met HCO gaan we bekijken hoe 
we hiermee om moeten gaan

Thom Cremer

Verslag kascommissie
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