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Vraag ‘t Wavin: Kan ik in de winter wel lijmen? 
René Offringa, technisch adviseur 
Bouw & Installatie, beantwoordt veel-
gestelde vragen. Deze keer een sei-
zoensgerelateerde vraag: Kan ik in de 
winter wel lijmen?

Bij lagere temperatuur wordt pvc-lijm tra-
ger. Het duurt dan langer voordat de lijm-
verbinding hard is. Zo is de droogtijd bij 
10° C zeker dubbel zo lang als bij 20 ° C. 
En bij 0° C duurt het nog veel langer voor-
dat u de lijmverbinding kunt belasten. 
Dus hoe zit dat in het winterseizoen, kan 
er dan wel gewerkt worden? 
Voor riolering zal de langere uithardings-
tijd meestal niet zoveel uitmaken, want 
als u de buisdelen voorzichtig behandelt, 
komt er niet veel belasting op de lijm-

verbinding. Toch vraagt het verlijmen bij 
lage temperatuur extra aandacht. Een pvc-
buis wordt onder 5° C namelijk duidelijk 
kwetsbaarder. Bij het inkorten van buis-
delen moet de buis dus goed ondersteund 
worden en het transport ervan zeer voor-
zichtig plaatsvinden. 
Lijmen bij lage temperaturen vraagt extra 
aandacht 
In de herfst, de winter en het voorjaar is 
er bovendien grotere kans op condens op 
buis en fitting, vooral ’s morgens vroeg. 
Lijmvlakken waarop condens zit, zijn niet 
te verlijmen. U moet deze dus altijd goed 
droog maken en oppassen dat u niet over 
de lijmvlakken uitademt. Het is bovendien 
het beste als u de fittingen warm bewaart, 
bijvoorbeeld in een broek- of jaszak,      

zodat er minder kans is op condensvor-
ming. Zorg er bovendien altijd voor dat u 
een schone, droge doek bij de hand hebt 
om de lijmvlakken droog te maken. 
Kortom: moet u lijmen in de winter, zorg 
dan dat de lijm en de lijmdelen iets zijn 
opgewarmd en houd altijd een droge doek 
bij de hand. Beneden 0° C is lijmen bijna 
niet te doen.
  Bron: website Wavin

Van het bestuur
Dit keer is ondergetekende, als pen-
ningmeester van de Vereniging Wavin 
OLD aan de beurt om iets te schrijven 
over het ‘wel en wee’ van onze ver-
eniging van oud-werknemers van de        
Owase-bedrijven in Nederland. 

Als penningmeester wil ik, in ieder geval, 
al melden dat de financiën van de vereni-
ging over het boekjaar 2017 door mij afge-
sloten zijn met een zeer bescheiden posi-
tief saldo. Of dit allemaal correct gebeurd 
is, zal blijken nadat de kascommissie de 
financiën van 2017 grondig heeft gecon-
troleerd. Voor het boekjaar 2017 bestaat 
deze uit de heren Herman Pieper en Anton 
Berg! We wachten dus maar af of er bij-
zondere opmerkingen in hun eindverslag 
van dit onderzoek zullen staan. Zij zullen 
dit in oktober a.s. bij de bijeenkomst in 
de Evenementenhal in Hardenberg vertel-
len. Dat het financiële plaatje, al de jaren 
van het bestaan van de Vereniging Wavin 
Old, steeds positief kon zijn, is overigens 
naast de ingebrachte contributies, te dan-
ken aan de sponsoring van Wavin n.v., de 

Werkgevers Vereniging Owase-bedrijven, 
het Owase Pensioen Fonds en de overige 
Sponsoren! Het bestuur is hier bijzonder 
dankbaar voor!
Op het moment van dit schrijven (2 maart 
2018) realiseer ik me dat de maand maart 
de meteorologische lentemaand van het 
jaar wordt genoemd, maar dat het ech-
ter de laatste week in de nachten, en ook 
dagelijks, nog wel streng winterweer is 
geweest vanwege de invloeden van de 
“Russisch Beer”, terwijl we verder nau-
welijks winterse toestanden hebben gehad 
afgelopen winterperiode, behalve dan de 
stormen en de vele regen. Hopelijk gaan 
we nu toch een mooie lenteperiode tege-
moet en zullen de knoppen van de bomen 
en bloemen weer open springen en de   
vogels hun nestjes bouwen! 
Van het Owase Pensioen Fonds hebben 
we voor het eerst weer een gedeeltelijke 
indexering  van het pensioen gehad in de 
maand januari. Hieruit blijkt dat, in tegen-
stelling tot vele andere pensioenfondsen, 
ons Owase Pensioen Fonds het relatief 
goed doet, ondanks de steeds strenger 
wordende regulering van de Nederlandse 
overheid! Het was dan wel geen volledige 
indexering, maar ’iets is beter dan niets!’.

Het bestuur en de redactie van Wavin 
OLD Nieuws hebben in het afgelopen jaar 
een aantal keren samen vergaderd, om af 
te stemmen hoe de inhoud van ons peri-
odiekje en de afstemming tussen beide     
instanties het beste kan zijn. 
Ondertussen is het bestuur al weer druk 
doende met de voorbereidingen voor het 
jaarlijkse middagfestijn in de Evenemen-
tenhal voor alle leden van de Vereniging 
Wavin OLD met hun (eventuele) partners. 
We gaan ervan uit dat we weer minstens 
zo’n 500 belangstellenden zullen gaan 
ontmoeten! Het zouden er overigens veel 
meer kunnen zijn gezien het huidige sta-
biele ledenaantal, van ook  rond de 500. 
Dit ledenaantal zou nog sterk kun-
nen groeien als meer pensioenuitkering         
gerechtigden van het Owase Pensioen 
Fonds lid zouden willen worden van onze 
vereniging. Aanmelden kunt u nog steeds 
bij Dion-Hardenberg t.a.v. dhr.  Jan Lode-
wijk c.s.
Namens het bestuur wens ik een ieder een 
goede en gezonde lenteperiode toe!

Luuk Meijer
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Terug in 
de tijd……

door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

 

Vandaag op bezoek geweest in Slagha-
ren, tot voor kort even “Turfgat” gehe-
ten, voor een interview met Johannes 
Hermannus Hendrikus Pieper, bijna 83 
jaar, maar in het dagelijkse leven luis-
tert hij ook naar Herman Pieper. 

Nog nooit een man geïnterviewd die in 
zijn vrije tijd zoveel bestuurlijke functies 
heeft bekleed. Niet alleen voor de ge-
meenschap in Slagharen maar ook, naast 
zijn werk, in diverse functies voor het 
personeel,  gedurende zijn loopbaan bij 
Wavin. Maar nu eerst naar zijn werkzame 
leven.

Herman is geboren op 9 mei 1935 in 
Slagharen. Hij heeft nooit ergens anders 
gewoond en is dan ook verknocht aan dit 
dorp. Hij bezocht de St  Jozefschool, de 
katholieke lagere school, in Slagharen en 
ging op 14 jarige leeftijd al aan het werk 
bij de Bontweverij in zijn dorp. Na zijn 
diensttijd moest er bijgeleerd worden. 
Vier avonden in de week naar de textiel-
school in Almelo. In 1980 ging echter de 
Bontweverij (opgericht in 1949) failliet en 
werd het bedrijf gesloten. Herman bleef 
met vijf man over om de verkoop van in-
ventaris en machines te begeleiden. 

Henny van der Most kocht de gebouwen 
en dit werd later de “Bonte Wever” .
Herman maakte dit alles van nabij mee. 

Op een gegeven moment kwam er een     
telefoontje van een meneer van de Wavin, 
ene Rieks Tjarks, die vroeg of er een per-
soneelslijst was. Wavin had wel belang bij 
een aantal werknemers die ontslag hadden 
gekregen. Een aantal ging zo bij  Wavin 
werken en ook Herman Pieper kwam in 
1980 in dienst van Wavin. Hij ging werken 
in de “Zware Folie” als operator in ploe-
gendienst. In 1985 kwam hij in dagdienst 
bij CGO, (centrale goederen ontvangst ). 
Dit was toen onderdeel van het Technisch 
Magazijn. Hier werkte Herman tot aan 
zijn vervroegde uittreding, de VUT. Met 
58 jaar en een goede financiële regeling 
kon Herman bij zijn vrouw Marietje thuis 
blijven.  

Herman is getrouwd met Marietje Pijfers 
uit Coevorden, Ze hebben samen twee 
zoons en één dochter. Deze hebben samen 
weer voor zes kleinkinderen gezorgd. De 
kinderen wonen in Slagharen, Harderwijk 
en Zutphen.

Tijdens zijn werkzame periode bij Wavin 
zat hij van 1985 tot 1993 in het bestuur 
van de Personeelsvereniging van Wavin. 
Actief bij het uitzetten van fietstochten, 
organiseren van o.a. voetbaltoernooien in 
Frankrijk en Nederland, bingo’s, kinder-
sportdagen en het Wavin Sinterklaasfeest.
Ook was Herman correspondent voor het 
toenmalige personeelsblad “De Spreek-
buis” totdat dit blad werd opgeheven. Als 
gepensioneerde werd hij al snel gevraagd 
voor een bestuursfunctie bij de vereniging 
“Wavin Old”. Dit heeft hij ook 12 jaar vol 
gehouden. 

De vele bestuursfuncties betrekking 
hebbende op de gemeenschap van Slag-
haren zijn.

1965-1980 
 Voorzitter Wit-Gele Kruis afd. 
 Slagharen later opgegaan in 
 ”Interkruis”. 

1966-1977 
 Medeoprichter en secretaris 
 Showkorps Slagharen.

1975-1983 
 Lid Culturele Raad Hardenberg.

1982-1992 
 Voorzitter Beheerstichting De Praam  

 in Slagharen.

1995-heden 
 Karretrekker woensdagmorgen 
 tennis voor senioren. Tennist nog 

1997-2018 
 Bestuurslid KBO Slagharen, waarvan 

 laatste 9 jaar voorzitter (nu gestopt).

2004-2006 
Bestuurslid van het Kronkelhonk 
project.

2005-heden 
 Oprichter en voorzitter Jeu de Boules  

 vereniging De Kronkelboulers.

2005-2013 
 Beheerder Torenklok Anton Geerdes- 

 plein. Een mini torenklok welke 
 regelmatig opgewonden en schoon  

 gemaakt moest worden.                                

 Dan nog beheerder  van de aula van  
 de Algemene Aulavereniging, lid  
 van de commissie voor herinrichting  
 van de Herenstraat en last but not  
 least zanger bij het zangkoor 

 “De Pierewaaiers”.

Onderscheiding. 
Dat dit alles niet onopgemerkt bleef,         
resulteerde in 2008 tot een Koninklijke 
onderscheiding voor al zijn verdiensten 
voor de gemeenschap van Slagharen.  
Herman is hier dan ook terecht trots op. 
Wanneer er een beroep op hem werd ge-
daan stond hij altijd klaar.  

Op de vraag of hij nog wel eens thuis 
was, antwoordde hij: “Natuurlijk, ik heb 
een tuin die onderhouden moet worden en 
het belangrijkste: Marietje, mijn vrouw. 
Zij stond altijd achter mij en gaf de steun 
om dit alles te doen. Daarvoor ben ik haar 
dankbaar en wij hopen nog vele jaren sa-
men te zijn. Hetzij hier in dit huis waar 
wij al 48 jaar wonen of in een andere            
woning aangepast aan onze leeftijd”.  

Herman en Marietje, het is jullie in goede 
gezondheid, van harte gegund. Blijf spor-
tief, blijf tennissen, jeu de boulen, maak 
nog vele kilometers op de fiets en wij 
hopen jullie nog vele malen te mogen be-
groeten op de jaarlijkse Wavin Old reünie.
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Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele ontwikkelingen bij pensioenfonds OWASE

Financiële situatie van het pensioen-
fonds
Zoals gebruikelijk willen we jullie even 
kort bijpraten over de financiële situatie 
van het pensioenfonds. 

We hebben het jaar 2017 met mooie           
resultaten kunnen afsluiten. De beleg-
gingen van het pensioenfonds hebben een 
nette groei laten zien. Onze verplichtin-
gen zijn door een rentestijging gedaald. 
Hierdoor is onze financiële situatie aan-
zienlijk verbeterd.  

Als maatstaf voor onze financiële situatie 
hanteren wij de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Dit is het gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maanden. Deze moeten wij van DNB 
verplicht gebruiken bij o.a. het bepalen 
van mogelijke indexatie of korten van 
pensioenen. De beleidsdekkingsgraad 
is in 2017 gestegen van 106,3% in janu-
ari 2017 naar 116,6% per eind december 
2017 (en 118,1 % eind februari 2018). 

Na een dalende trend in 2016 zijn we blij 
dat onze beleidsdekkingsgraad het afgelo-
pen jaar zo’n positieve ontwikkeling heeft 
laten zien. Hierdoor hebben we kunnen 
besluiten om dit jaar tot een gedeeltelijke 
indexatie over te gaan. 

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

Pensioenkrant
De nieuwe pensioenkrant komt er bin-
nenkort weer aan. Hierin staat dit keer, 
naast de financiële ontwikkelingen van 
het fonds, onder andere nieuws over digi-
talisering en het gebruik van social media. 
Want ook het pensioenfonds moet met de 
tijd mee. Wist u trouwens dat de groep 
65+ de snelst groeiende groep social me-
dia gebruikers is? 
We hopen met het gebruik van social    
media nog beter aan de behoefte aan       
informatie te kunnen voldoen. De pen-
sioenkrant krijgt u gewoon “ouderwets” 
thuis gestuurd. Maar de krant zal zoals 
gebruikelijk ook op onze website www.
owase.nl. terug te vinden zijn. 

Jaaropgaven 2017
Het is alweer bijna zover: tijd om de       
belasting aangifte in te vullen. U heeft 
via de post van ons de jaaropgave over 
2017 ontvangen. Deze heeft u nodig bij 
de aangifte (voor controle van de “voor-
ingevulde” gegevens). Mocht u vragen 
hebben over de jaaropgave, bel dan met 

het pensioenbureau via telefoonnummer 
0523-208268.

Nog geen nieuws over een nieuw 
pensioenstelsel?
Hoewel ons pensioenstelsel nog steeds 
als één van de beste ter wereld wordt ge-
zien en er nog nooit zoveel geld in onze 
ge-zamenlijke pensioenvermogen heeft 
gezeten, ligt er een opdracht bij de SER 
om  samen met sociale partners met voor-
stellen voor een nieuw pensioenstelsel te 
komen.

Waarom zult u denken? De motivatie hier-
voor ligt onder andere bij de kwetsbaar-
heid van ons stelsel voor economische 
ontwikkelingen. Daarnaast is de beleving 
dat het niet meer aansluit bij de sterk 
veranderende arbeidsmarkt (steeds meer 
zelfstandigen). Er wordt verwacht dat de 
zogenaamde doorsneepremie zal verval-
len en dat er een vorm van persoonlijke 
pensioenpotjes komt. Het nieuwe stelsel 
zal ook moeten voorzien in een toename 
van keuzevrijheid.

Binnen enkele weken tot maanden wordt 
er een advies verwacht, we zijn erg be-
nieuwd en houden u vanzelfsprekend op 
de hoogte.

De overtreffende trap van duurzaamheid
Wavin is gecertificeerd op niveau 4 van 
de MVO Prestatieladder, een systeem 
om beleid op het gebied van duurzaam-
heid concreet en objectief aantoonbaar 
te maken. “Niveau 4 is op dit moment 
het hoogst haalbare niveau, een score 
die bij aanbestedingen tegenwoordig 
van doorslaggevend belang is,” aldus 
Petra Haisma, MVO Coördinator bij 
Wavin. 

Inclusief managementsysteem
Uniek aan de MVO Prestatieladder is 
dat het niet alleen een internationaal er-
kende certificeringsnorm is, maar ook een       
managementsysteem. Deelnemende be-
drijven worden beoordeeld aan de hand 
van 33 indicatoren, verdeeld over drie   
categorieën: people, planet en profit. 
Wavin eerste in Nederland met certificaat
Maatschappelijk verantwoord onderne-

men zit letterlijk in het DNA van Wavin. 
Haisma: “Tegenwoordig zijn olieafschei-
ders bij bijvoorbeeld waterafvoer van  
parkeerplaatsen verplicht. Maar wij heb-
ben ze al lang voor die tijd ontwikkeld. 
En we gaan daarbij niet voor een gemid-
delde prestatie. We maken ze zó, dat ze 
geschikt zijn voor de hoogst haalbare 
milieuklasse. Een gedrevenheid die er-
toe leidt dat we in 2010 zelfs het eerste          
bedrijf in Nederland waren dat het certi-
ficaat van de MVO Prestatieladder in ont-

vangst mocht nemen.” 

Verankerd in élk organisatiedeel
Certificering op niveau 4 van de MVO 
Prestatieladder is het bewijs dat maat-
schappelijk verantwoord ondernemen ste-
vig is verankerd in élk bedrijfsproces. 
Haisma licht toe: “We passen het duur-
zaamheidsdenken toe in onze productont-
wikkeling. Bijvoorbeeld Recycore, een 
PVC meerlaagse leidingsystemen waarbij 
we 40% gerecycled materiaal gebruiken. 

vervolg pagina 4
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Maar ook hebben we een kolk ontwikkeld 
met een amfibieëntrap, zodat de dieren 
eenvoudig eruit kunnen klimmen en niet 
sterven door honger of uitputting. Daar-
naast gebruiken we de restwarmte van 
onze fabriek om het zwembad, de sport-
hal en binnenkort ook het ziekenhuis in 
Hardenberg te verwarmen. Een ander 
voorbeeld is ons duurzame inzetbaar-
heidsbeleid. Daarbij richten we ons erop 

dat medewerkers zo fit en vitaal mogelijk 
kunnen werken tot aan het pensioen. En 
dit heeft natuurlijk ook een positief effect 
op het leven ná pensionering.”

Duurzaam vanuit intrinsieke motivatie
Haisma: “Het bijzondere is dat echt         
iedereen bij Wavin is doordrongen van 
het belang van duurzaamheid. Wij stre-
ven naar duurzaamheid vanuit intrinsieke    

motivatie, niet omdat het een trend is. 
Van de logistiek medewerker die ritten 
uitspaart door leveringen slim te plan-
nen en de productiemedewerker die z’n 
gehoorbescherming draagt tot de pro-
ductontwikkelaar die gaat voor de hoogst 
haalbare milieuklasse.”

Bron: wavin.nl

Revit BIM content voor ondergrondse leidingsystemen 
Als eerste leverancier van kunststof lei-
dingsystemen in Europa heeft Wavin 
nu ook producten voor ondergrondse 
leidingsystemen aan de Nederland-
se BIM-catalogus toegevoegd. Goed 
nieuws voor adviseurs, installateurs en 
aannemers. Nu kunt u bovengronds én 
ondergronds meters maken!

De voordelen van ontwerpen met Wavin 
BIM Revit Packages, namelijk snel en 
trefzeker ontwerpen, strekken zich daar-
mee uit tot aan de erfafscheiding. Dus ook 
bij buitenriolering zal nooit meer sprake 
zijn van te lange buizen, want bij het te-
kenen van overlengte kleurt de buis in 
het 3D-model rood. Met de ingebouwde 
intelligentie worden automatisch de juiste 
hulpstukken geplaatst. Uiteraard zijn ook 
alle infiltratiekratten, ontlastputten en in-
spectieputten van Wavin aan de catalogus 
toegevoegd.

BIM-catalogus up-to-date
Sinds eind 2011 is in Nederland het ont-

werpen met BIM voor Rijksvastgoed-
bedrijven bij geïntegreerde contracten 
verplicht. Verwacht wordt dat andere 
Europese landen snel volgen. Wavin is 
de ontwikkelingen graag vóór en heeft 
daarom een speciaal Europees BIM-team 
ingericht. Nu voor de klant de meeste re-
levante producten in de BIM-catalogus 
staan, zorgt dit team ervoor dat de Wavin 
BIM-catalogus per land up-to-date blijft.

Makkelijker, nú en in de toekomst
De voordelen van werken met BIM zijn 
helder. De tekening is 100% accuraat, 
daardoor hoeft er geen aparte stuklijst 
meer te worden aangeleverd. Boven-

dien maakt het de communicatie tussen 
bouwpartners eenduidig en is de kans op 
misverstanden nihil. Door het toevoegen 
van de juiste artikelinformatie is aan het 
eind van de levensduur van een object 
duidelijk welke materialen er zijn ge-
bruikt. Hierdoor kan eenvoudig worden 
bepaald welke producten kunnen worden 
gerecycled. Bijvoorbeeld in het geval van 
Recycore, onze PVC meerlaagse leiding-     
systemen, waarin minimaal 40% gerecy-
cled materiaal wordt verwerkt.
     
  

Bron: website Wavin

Duurzaamheid als een trein in Leidschendam 
In Leidschendam wordt flink gebouwd 
aan een nieuwe onderhoudshal voor 
NedTrain. Bijzonder aan het project 
is de gekozen contractvorm UAV-GC 
(Uniforme Administratieve Voorwaar-
den voor Geïntegreerde Contract-
vormen). De afgifte van een 15-jarige 
systeemgarantie op de installatie én de 
engineering van de afwatering van de 
hal, waren voor uitvoerder Strukton 
Worksphere een belangrijke reden om 
dit project met Wavin op te pakken.
 
Meerwaarde tonen
Volgens de UAV-GC  moest Wavin mee-
denkend vermogen tonen en onder andere 
bewijslast aanleveren hoe de garantieter-
mijn van 15 jaar op het complete systeem 

van producten is onderbouwd. 
Gert Drayer, Account Manager Bouw 
& Installatie bij Wavin: “Dat is een iets 
bredere manier van aanbesteden dan we 
normaal doen. Eigenlijk gaat het normaal 
gesproken alleen maar om de prijs en ne-
venbepalingen die meespelen. Nu kunnen 

we als Wavin echt onze meerwaarde to-
nen. Dat wil zeggen: onze opdrachtgever 
beter ontzorgen en veel beter meedenken. 
Wij geven een systeemgarantie af, maar 
uiteindelijk is de installateur verantwoor-
delijk voor het deel dat hij installeert.” 
  

vervolg pagina 5
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5 redenen om voor Recycore te kiezen!
Van alle kunststofleidingproducenten 
in Europa is Wavin de grootste ver-
werker van gebruikt en ingezameld 
PVC materiaal. Wavin produceert al 
jarenlang 3-laags PVC buizen met 40%      
recyclaat: Recycore®. Er zijn meer dan 
genoeg redenen om voor dit topproduct 
te kiezen. Hier volgen er vijf.

Zelfde kwaliteit als een nieuwe buis
Ook in de PVC buizen met Recycore® 
Technology herkent u de vertrouwde   
Wavin kwaliteit. Het complete assorti-
ment is uitvoerig getest en voldoet aan de 
strikte kwaliteitseisen van zowel Wavin 
als diverse keuringsinstanties. De PVC 
U3 buizen met Recycore® zijn toepasbaar 
in elk project. Wavin biedt een volledig 
assortiment 3-laags buizen voor binnen- 
en buitenriolering in alle gewenste dia-
meters: van 32 millimeter tot en met 630 
millimeter. De producten met Recycore® 
Technology combineert u moeiteloos met 
de overige kunststof leidingsystemen van 
Wavin.

Beter voor het milieu
Recycore® zorgt voor minder uitstoot van 
CO2 omdat er minder nieuw PVC nodig is 
voor de productie ervan. Maar liefst 40% 
van het materiaal is al eerder gebruikt en 
hoeft dus niet opnieuw geproduceerd te 
worden. Bovendien komt er daardoor ook 
geen CO2 vrij bij het verwijderen van 
oude buizen, want ze worden niet ver-
brand. Voor die 40% gerecycled materiaal 

geldt dat het volledig volgens de principes 
van cradle to cradle wordt hergebruikt.

Gegarandeerd 40% hergebruikt 
materiaal
Het voorschrijven van Recycore is es-
sentieel en draagt bij aan het milieu. Het 
voorschrijven van PVC met hergebruik-
garantie is achterhaald. Iedere aanbieder 
van PVC buizen kan een hergebruikga-

rantie afgeven. Maar dat is nog geen ga-
rantie dat er hergebruikt materiaal in die 
buis zit! Kortom: een keiharde garantie 
van minimaal 40% hergebruikt kunststof 
in elke buis, dat kan Wavin in ieder geval 
wel geven met Recycore®. Daarom zijn 
we zo trots dat we een KOMO-keurmerk 
hebben behaald, zodat we bewijs hebben 
van onze claim.

De overheid vraagt erom
Lokale overheden zoals gemeenten, pro-
vincies en waterschappen hebben af-
gesproken dat ze vanaf 1 januari 2015 
100% duurzaam inkopen. Zo willen ze de     
milieu-impact van projecten zo laag mo-

gelijk houden. Rioleringsbuizen zijn bij 
uitstek een categorie waar overheden door 
duurzaam inkopen milieuwinst kunnen 
behalen. En dan met name Recycore® 
met zijn bewezen milieuvoordelen.

Multifunctioneel en veelkleurig
Recycore® is geschikt voor vuilwateraf-
voer, regenwaterafvoer en schoon water 
zowel in SN4 als SN8. U kunt de buis 

voor elke drukloze toepassing gebruiken, 
u kunt er alle kanten mee op. Bovendien is 
Recycore® verkrijgbaar in diverse kleu-
ren: rood, bruin, groen en grijs.

Buizen Inzamel Systeem
Het Buizen Inzamel System (BIS) is hét 
inzamel-en recyclesysteem voor kunststof 
leidingen. Het afvalmateriaal dient onder 
andere als basis voor de Wavin Recycore 
buizen. Wilt u meer informtaie of direct 
een BIS-container aanvragen? 
Kijk op: bureauleiding.nl

Bron: website Wavin

Verder dan een halve meter 
Het goede ontwerp, de juiste manier van 
garanties geven en natuurlijk de kwaliteit 
van de producten waren de redenen voor 
Strukton om Wavin als partner in dit pro-
ject aan te wijzen. Wavin verzorgde een 
deel van de installatie in en rondom de on-
derhoudshal. Er werd onder andere Wavin 
QuickStream toegepast. Ook verzorgde 
Wavin de PVC leidingen en tyleenleidin-
gen in het buitenterrein, plus een aantal 
putten. 
“Aan de keuze voor deze oplossingen lag 
een gedegen plan ten grondslag”, vertelt 
Gert Drayer. “Bovendien hebben wij als 
enige leverancier leidingen die ook buiten 
een halve meter vanuit de gevel kunnen 
worden aangesloten op Wavin-producten. 
Andere merken kunnen simpelweg niet 
verder. Omdat Wavin wel de leidingen, 
putten en dergelijke kan leveren, kan 
Strukton samen met ons zo’n heel project 

invullen.”De PVC leidingen van Wavin 
gaan bovendien gegarandeerd minimaal 
60 jaar mee. 

Volledig geëngineerd
Een ander uniek onderdeel van dit project 
is dat de complete afwatering van het ge-
bouw, van het dak tot aan de sloten, vol-
ledig geëngineerd moest worden. Het gaat 
namelijk om een stukje bestaande bouw 
waar nieuwbouw omheen komt. 
Dat biedt uitdagingen, aldus Erik Reumer, 
Technisch Adviseur bij Wavin: “Je moet 
dat met elkaar kunnen koppelen. De be-
perkte afstroom van de terreinleiding naar 
de sloot, vanwege het geringe hoogtever-
schil, bood een volgende uitdaging. Het 
tweede deel was de werkplaatsvoorzie-
ning van NedTrain. Daar hebben we on-
derzocht wat er precies gebeurt en welke 
milieutechnische oplossingen we moeten 
bieden. Het was echt een multidisciplinair 

project waarbij Wavin toegevoegde waar-
de heeft geboden.”

Recycore voor extra duurzaamheid
In de tweede fase van het project kwam het 
onderwerp duurzaamheid prominent aan 
bod, vertelt Erik Reumer: “Er wordt een 
paar honderd meter terreinleiding gelegd 
en dat doen we met onze Recycore PVC 
buizen. Dat is een heel bewuste keuze ge-
weest op basis van ons advies. Enerzijds 
natuurlijk door het feit dat het hier gaat 
om gerecycled meerlaags materiaal, wat 
past binnen de cradle-to-cradle-gedachte. 
Anderzijds doordat er een aangevormde 
mof aan de Recycore-buis zit. Daardoor 
kan de aannemer relatief eenvoudig alles 
aan elkaar verbinden zonder een aparte 
mof te gebruiken.” 
     
 Bron: website Wavin
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H. de Jonge
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H.J. Westerman
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J. PLasman
H.J.G.M. Hendriks
R.M. Jansen
H.H.J. Beijer
L.H. van der Kamp
R. Regeling-Pouwels
G.R. Pullen-Timmer 
J. Veurink-Muis
H.J. Slomp-Klok
M.E. Smits-Mutter
J. Westerik
F. Sloot
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J. Roos
J.J. Breukelman
G. Grootoonk
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A.J. Stuiver-Zomer
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Agenda 
PV Owase

07-04 voorjaarsbingo

11-05 forel vissen 

09-06 toertocht

07-07 vistocht

Personalia
Gepensioneerd:

Periode 01-011-2017 t/m 28-02-2018

J.H.F. Meijerink
S.J. Krijgsman
G.H. Reterink
J.F. Pieper
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A.C. Fokkes
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