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Van het bestuur
Beste leden en niet-leden van Wavin Old

Deze keer richt ik mij in het bijzonder 
tot de gepensioneerden die geen lid zijn 
van de vereniging “Wavin Old”. 

Dit vanwege de overgang van “Stich-
ting Pensioenfonds OWASE” naar “Het 
Nederlands Pensioenfonds”. Voor onze 
vereniging heeft dit nogal wat gevolgen. 
Hier kom ik later op terug, maar allereerst 
de traditionele reünie. Op 1 oktober 2019 
heeft de 24e reünie plaatsgevonden in de 
evenementenhal in Hardenberg. Ruim 
400 personen waren aanwezig. Na de kof-
fi e werd de ledenvergadering gehouden. 
De gebruikelijke zaken werden afgehan-
deld. De vacature voor secretaris is op-
gevuld door Dirk Muis en de ad interim 
secretaris, Johan de Vries, blijft nog een 
jaar als algemeen bestuurslid in functie. 
De kascontrole commissie heeft het fi -
nanciële deel gecontroleerd en alles was 
prima in orde.
Dan de gevolgen van de overgang van het 
pensioenfonds. Het hoe en waarom is dit 
jaar door het bestuur van Stichting Pen-
sioenfonds Owase aan iedereen medege-
deeld. De gevolgen voor onze vereniging 
zijn nogal ingrijpend.

Ledenadministratie:
Onze ledenadministratie is nu gekoppeld 
aan de administratie van het pensioen-
fonds en wordt uitgevoerd door DION. 
Het nieuwe pensioenfonds kan en mag dit 
niet uitvoeren mede door de wet bescher-
ming persoonsgegevens. (AVG: Algeme-
ne Verordening Gegevensbescherming). 
Wij zijn genoodzaakt de ledenadminis-
tratie nu op een andere manier te voeren 
en het bestuur heeft besloten dat per 1 ja-
nuari 2020 te laten uitvoeren door Dion 
Pensioen Services.

Contributie:
De contributie wordt nu maandelijks inge-
houden op de pensioenuitkering, maar het 
nieuwe pensioenfonds kan en mag dit niet 

doen. De contributie zal m.i.v. volgend 
jaar geïnd worden door automatische in-
casso’s. Om veel bank- en administratie 
kosten te voorkomen zal dit 1x per jaar 
plaatsvinden en wel in de maand febru-
ari. Alle leden ontvangen binnenkort, of 
hebben inmiddels al een brief ontvangen 
met daarbij een machtigingsformulier dat 
ingevuld en ondertekend retour gezonden 
moet worden. Dit staat duidelijk in de 
brief vermeld. Stuurt u het machtigings-
formulier niet retour, dan bent u vanaf       
1 januari 2020 geen lid meer. Dus krijgt 
u ook geen uitnodiging meer voor de reü-
nie. Stuur het formulier, mocht u dit nog 
niet gedaan hebben, zo spoedig mogelijk 
retour.

Wavin Old Nieuws:
Het bulletin Wavin Old Nieuws wordt nu 
verzonden naar alle gepensioneerden. Dus 
ook aan niet-leden van Wavin Old. Wij 
beschikken straks niet meer over de adres-
sen van niet-leden en kunnen het bulletin 
daarom niet meer aan de niet-leden sturen. 
Tot nu toe gebruikte het Pensioenfonds 
Owase het blad (oplage 1100 stuks) om 
mededelingen te doen aan alle gepensi-
oneerden, maar na 1 januari worden alle 
gepensioneerden op een andere manier 
geïnformeerd. Ook de niet-leden hebben 
een brief ontvangen en wanneer zij toch 
Wavin Old Nieuws willen blijven ontvan-
gen, dan moet men lid worden van de 
vereniging Wavin Old. Dit staat duide-
lijk in de ontvangen brief aangegeven. U 
ontvangt dan niet alleen het nieuwsblad 
maar ook geen uitnodiging voor het bij-
wonen van de ledenvergadering en de al-
tijd gezellige reünie met het uitgebreide 
warm en koud buff et en niet te vergeten 
met muzikale omlijsting. 
Mochten niet-leden in de loop van vol-
gend jaar alsnog besluiten om lid te wor-
den, dan kan dit altijd. Opgeven bij DION 
Pensioen Services. Tel nr. 0523-208250 
en vragen naar Dirk Nijeboer.

Dat al deze aanpassingen ook extra kosten 
met zich meebrengen is niet te vermijden. 
Gelukkig dragen het huidige pensioen-
fonds en alle OWASE bedrijven bij in de 
kosten voor het opstarten van het systeem 
en ook deels in de kosten van de komende 
jaren. Al deze gevolgen zijn op de leden-
vergadering gepresenteerd aan de leden.
Tot zover alle informatie over de gehou-
den ledenvergadering en de gedane mede-
delingen.
Na het offi  ciële gedeelte heeft Gerrit Re-
kers, voorzitter van de werkgeversvereni-
ging “OWASE” een presentatie gehouden 
over het wel en wee van de diverse be-
drijven vallende onder “OWASE”. Hierna 
kon iedereen genieten van een drankje, 
gesprekken voeren met oud-collega’s en 
niet te vergeten fi lms van vroeger bekij-
ken welke gepresenteerd werden, zoals al 
weer heel wat jaren, door de Historische 
Vereniging Hardenberg. Hiervoor onze 
hartelijke dank. De muziek werd weer 
verzorgd door The Old Stars, ook langza-
merhand vaste klant op onze reünie. De 
avond werd besloten met een uitgebreid 
warm en koud buff et 
De laatste mededeling deze keer: 
Volgende ledenvergadering en reünie 
op 6 oktober 2020. 

Het bestuur wenst iedereen, want het is 
al bijna weer zover, prettige feestdagen, 
goed en veilig uiteinde en een gelukkig en 
gezond 2020.

Albert Jan Rosink
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Terug in de tijd

Nu op bezoek bij Jan Harms, geboren op 
7 juli 1942 te Beilen. Hij woont sinds 1984 
in Nieuw Amsterdam, na van 1969 tot 
1984 in Hardenberg gewoond te hebben. 

Sinds ruim 2 jaar is hij weduwnaar en heeft 
2 kinderen en 4 klein - en achterkleinkinde-
ren. Als hobby heeft hij het restaureren van 
oude tractoren en motoren. Hiervan is ‘een 
oude Fendt’ het levende bewijs. Na achter-
eenvolgens de ULO en UTS doorlopen te 
hebben wordt DOMO in Beilen zijn eerste 
werkgever, hij wordt er lijntechnicus. In 
1969 treedt hij bij Wavin in dienst, op voor-
spraak van de heer Roetman- oud directeur 
DOMO en toenmalig directeur Wavin - die 
zijn vader goed kende. Hij wordt aangeno-
men door de heer Tjarks en wordt ploegbaas 
in de mengerij. Hierna wordt hij ploegchef 
in de extrusie buizen. Nog altijd denkt hij 
met veel plezier terug aan zijn periode bij 
Wavin. Dat men bij Wavin toen al inventief, 
creatief en milieuvriendelijk te werk ging, 
blijkt o.a. uit het feit dat men van 12 ton 
‘stofzuigmateriaal’ bonenstaken maakte! 
Dit alles in samenspraak met de heer De 
Kiewit. Wel met de uitdrukkelijke voor-
waarde dat de buiten - en binnendiameter zo 
afwijkend moest zijn, dat ze niet als leiding-
werk gebruikt konden worden. 

Een opmerkelijk verhaal is ook het door 
hem zelf opgetekende verhaal van het in-
stalleren en in productie stellen van o.a. 3 
extrusielijnen. Deze waren geleverd door de 
Rollepaal aan Chemiewerk 2 in Debrecen 
te Hongarije. In deze fabriek werkten toen 
circa 500 mensen en Debrecen was een stad 
met 80.000 inwoners. Dit alles in 1986!

Hieronder het zelf opgetekende verhaal 
van Jan;
De geleverde extruders waren 2- 91ers en    
1 van 125mm. De kleine extruders hadden 
ze nog wel aan de praat kunnen krijgen, 

maar na een mislukte poging om de 125 mm 
op te starten werd door de Rollepaal de hulp 
in geroepen van Gerard Oldekotte en mij. 
We kregen acht weken de tijd om de klus te 
klaren. Bij aankomst in de fabriek schrok-
ken we ons rot. De machines stonden nog 
verpakt in kratten in de fabriek. Het was er 
een afschuwelijke puinhoop. Toen we aan-
gaven dat hierin niet te werken viel, werd in 
een paar uur tijd de fabriek door een ‘tiental 
dames van lichte zeden’ op orde gebracht. 
Tot mijn verbazing kwam ik er ook nog de 
Simplex trekbank uit onze PE fabriek weer 
tegen. 

Nadat we uiteindelijk erin geslaagd waren 
de extruder op te starten kregen we pro-
blemen met de ontgassing. Er werd zoveel 
druk opgebouwd dat de PVC weer werd 
teruggeblazen in de Hopper. Hierop beslo-
ten wij om een oude oven en schroeven uit 
Hardenberg over te laten komen. Binnen 
twee dagen werden deze door De Graaf uit 
Coevorden bezorgd. Hierna verliep het pro-
ces feilloos en ook de 250, 315 en 400 mm 
kregen we in één keer door de commissio-
ning. Overigens werd een centreerfl ens van 
de 250 mm door de toenmalige directeur 
van de Rollepaal naar ons gebracht. Onder 
het mom van een medisch congres, werd 
de douane omzeild! De diameter 500 mm 
leverde veel meer problemen op, omdat bij 
het plaatsen van de zuiger in een krom stuk 
buis deze knapte en de vacuümpomp voor 
het doorhalen van de buis stuk liep. We heb-
ben van maandagmorgen 06.00 tot 20.00 
uur in de avond constant doorgewerkt om 
de extruder aan de praat te krijgen en de buis 
door de zaagmachine te krijgen. Hierna de 
buis in de centrering gebracht en de methy-
leentest gedaan waarbij de massatempera-
tuur slechts 180 graden was. Door te spe-
len met het amperage van de hoofdmotor 
slaagde de methyleentest uiteindelijk. Dit 

werd in de nacht bevestigd door de chef van 
Technicum. De keurmeester in de fabriek 
schreef echter op elke geproduceerde buis 
‘seleit’. Toen ik hem vroeg of dat zijn hand-
tekening was, was dit niet het geval. Het 
betekende uitval! Hierop vroeg ik wat man-
keert er aan de buis? De diameter is te groot, 
ik meet 501,2 en dat moet 500,8 zijn. Hier 
opdracht gegeven om de buis naar buiten in 
de ‘Pustawind’ van circa 20 graden te leg-
gen. De volgende ochtend om 08.00 uur ben 
ik met de meetband naar buiten gegaan om 
de buis te meten. Hier kwam ik de heer Se-
res, chef buizenfabriek, tegen die vroeg wat 
ik buiten zocht. Heb hem uitgelegd wat er 
aan de hand was en toen wou hij zelf de buis 
meten. Het resultaat was een diameter van 
500,6 mm dus ruim binnen de tolerantie. De 
keurmeester kwam ook naar buiten en wat 
de heer Seres toen tegen de beste man zei, 
heb ik niet kunnen verstaan maar wel heel 
goed begrepen. Een hond wordt nog niet op 
een dergelijke manier toegesproken! Door 
alle tegenslagen in het begin werd de com-
missioning op woensdagmorgen om 08.00 
volbracht. De kop werd gevuld en afgebro-
ken en om 10.00 uur kwamen we, na 52 uur 
in een omgeving van 42 graden en een hoge 
luchtvochtigheid gewerkt te hebben, weer in 
ons hotel!

De kleine extruders hadden één buismaat en 
na vijf pogingen de buis niet door de com-
missioning gekregen. Inmiddels was Hans 
Overeinder van Rollepaal overgekomen 
en had twee neusjes voor binnenconussen 
meegenomen. We werden gevraagd om de 
diameter 110x5,3 mm te produceren. Bij 
navraag bleek de originele neus, zoals deze 
was berekend, nog in de extruder te zitten. 
Dus gewoon opstarten! We hebben de buis 
eerst op 360kg/uur gebracht met als resultaat 
een mooie strakke buis. Hierna opgevoerd 
naar 400kg/uur maar de buis werd ruwer, 
hierop de temperatuur van de oven verlaagd 
en de buis was weer spiegelglad. Ook deze 
werd goedgekeurd. Na acht weken gingen 
we allen met een voldaan gevoel en een hele 
ervaring rijker richting huiswaarts.

Aan dit project werkten mee voor Wavin, 
Gerard Oldekotte en Jan Harms. Voor Rol-
lepaal, Hans Overeinder, Gerrit Wilpshaar, 
Hennie Hesselink en Arend Schoemaker. 

Jan, bij deze hartelijk dank voor de ont-
vangst en je mooie historische verhaal. 
Hieruit blijkt weer de pioniersgeest van Wa-
vin. Veel gezondheid gewenst.

Johan Schulten
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VAN HET PENSIOENFONDS
In dit artikel staan wij stil bij enkele ontwikkelingen bij pensioenfonds OWASE in liquidatie

Financiële situatie van het pensioenfonds
Zoals gebruikelijk willen we jullie even kort 
bijpraten over de fi nanciële situatie van het 
pensioenfonds. 

In de afgelopen maanden zijn de verplich-
tingen gestegen als gevolg van de verdere 
daling van de marktrente. De verplichtingen 
zijn harder gestegen dan de toename van het 
vermogen (a.g.v. de beleggingsresultaten). 
Hierdoor is onze fi nanciële situatie ten op-
zichte van de vorige publicatie (eind mei 
2019) gedaald. De feitelijke dekkingsgraad 
is in de laatste maanden van het jaar gedaald 
naar 109,8% per eind oktober 2019. 

Als maatstaf voor onze fi nanciële situatie 
hanteren wij de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Dit is het gemiddelde van de 
dekkingsgraden over de afgelopen 12 maan-
den. Deze moeten wij van DNB verplicht 
gebruiken bij onder andere het bepalen van 
mogelijke indexatie of het korten van pen-
sioenen. 

Door de berekening van het gemiddelde 
over de afgelopen 12 maanden is de beleids-
dekkingsgraad per eind oktoberr 112 % (ten 
opzichte van 116,8% per eind mei 2019).

Wilt u de fi nanciële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Wij publi-
ceren maandelijks de fi nanciële situatie op 
onze website. 

Pensioenfonds OWASE ‘in liquidatie’
Op 12 september 2019 heeft het bestuur van 
Pensioenfonds OWASE defi nitief besloten 
dat de pensioenen overgaan naar Het Neder-
landse Pensioenfonds en dat Pensioenfonds 

OWASE zal worden opgeheven. Dat besluit 
werd genomen nadat De Nederlandsche 
Bank (DNB) groen licht had gegeven voor 
de overdracht van de pensioenen. Daarmee 
is ons pensioenfonds nu offi  cieel in liquida-
tie. 

Om de status van ‘in liquidatie’ duidelijk te 
maken, vermelden we voortaan op al onze 
communicatie uitingen achter onze naam 
“in liquidatie”. We stoppen overigens niet 
direct op 1 januari, als de pensioenen over-
gedragen zullen zijn. Ook na die datum die-
nen er nog zaken afgehandeld te worden. 
Naar verwachting zullen alle activiteiten 
voor de overdracht medio 2020 afgerond 
zijn. Voor vragen over uw pensioen, kunt u 
vanaf 1 januari echter alleen nog terecht bij 
Het Nederlandse Pensioenfonds.

Het Nederlandse Pensioenfonds
Per 1 januari 2020 zal de pensioenregeling 
worden ondergebracht bij een algemeen 
pensioenfonds, Het Nederlandse Pensioen-
fonds. In onze recente pensioenkrant heb-
ben wij de keuze voor Het Nederlandse 
Pensioenfonds nader toegelicht. Tevens 
wordt uitgelegd wat de overgang naar Het 
Nederlandse Pensioenfonds voor u betekent 
en wat u de komende tijd kunt verwachten. 
Wilt u dit nog eens nalezen? Via de website 

www.owase.nl kunt u de pensioenkrant nog 
eens nalezen. Ook de actuele ontwikkelin-
gen kunt u via de website lezen. 

Wat krijgt een Nederlander gemiddeld 
aan pensioen? 
Het pensioeninkomen in Nederland is heel 
erg divers. De één is nu eenmaal veel spaar-
zamer dan de ander of heeft veel langer 
(hogere) premies betaald. Iedereen heeft 
uiteindelijk recht op AOW, deze bedraagt 
netto €795,69 per persoon als je een partner 
hebt (2019). Het aanvullend pensioen, dat 
men opbouwt via het bedrijf of de instelling 
waarvoor men gewerkt heeft, is gemiddeld 
ongeveer 900 euro bruto per maand.

Maar veel mensen ontvangen daarbij een 
uitkering van een lijfrente die ze eerder 
hebben afgesloten of hebben een fl inke 
spaarpot zodat ze nog heel wat hoger kun-
nen uitkomen. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS)  heeft uitgerekend dat 65+ 
huishoudens uiteindelijk gemiddeld een 
pensioeninkomen van 3170 euro bruto heb-
ben (gebaseerd op cijfers van 2018). Voor 
gepensioneerde alleenstaanden is dit ge-
middeld 2020 euro voor een alleenstaande 
vrouw en 2370 euro voor een alleenstaande 
man.
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Uit de oude doos: Plastic Buizen In Centrale Leidingwand

Bij de nog steeds bestaande woningnood 
is het van het grootste belang in korte tijd 
zoveel mogelijk woningen op te trekken. 
Men gaat daarbij steeds meer uit van in 
de fabriek gereed gemaakte bouwele-
menten, die men in zeer korte tijd tot hui-
zen aaneen kan voegen.

Het aanbrengen van het sanitair en alle 
benodigde leidingen is daarmee altijd een 
tijdrovende aangelegenheid. De werkgroep 
‘Centrale leidingwand’ kreeg daarom de op-
dracht een paneel samen te stellen waarin al 
deze leidingen (gas, water, afvoer, licht e.d. 
zoveel mogelijk zijn geconcentreerd. Men 
dacht hier aan een betonnen wandelement 
met daarin leidingen van kunststof.

Twee soorten plasticbuizen werden be-
proefd; pvc en polyetheen. De afmeting van 
de wandelementen zijn 260x130x25 cm. Er 
werden rechte en gebogen buizen beproefd, 
met en zonder een bezanding op een lijm-
laag. Horizontale en verticale buisverbin-
dingen werden er in aangebracht. Voorts 
werden voorzieningen getroff en voor het 
aanbrengen van een hangcloset en een clo-
setreservoir.

In de hoogbouw moeten de leidingwanden 
voor de verschillende verdiepingen boven 
elkaar kunnen worden bevestigd. De in 
beton gegoten buizen liet men er daarom 
enige centimeters uitsteken, zodat zij kun-
nen worden verbonden met de buizen van 
het element op de erboven of eronder lig-
gende verdiepingen. Na de verbinding van 
de buizen werden de uitsparingen dichtge-
stort met beton.

Van tevoren zijn in de elementen haken in 
de beton gegoten buizen voor het bevesti-
gen van de buizen. Deze buizen en de erbij 
behorende hulpstukken zijn van normale 
afmeting, overeenkomstig de in Nederland 
geldende voorschriften. De verbindingen 
van de pvc buizen zijn uitgevoerd als lijm- 
en schuifverbinding, die van de polyetheen 
buizen volgens de zogenaamde spiegellas-
methode. Om de wandelementen boven el-
kaar te kunnen koppelen, dus voor de hoog-
bouw, is bij de pvc buizen gebruik gemaakt 
van een speciale overschuifmof voor leidin-
gen diameter 32 mm. en van koppelstukken 
met mof- en spieënd voor de grotere leidin-
gen, met een rubberring als afdichting; bij 
de polyetheen leidingen werden hiervoor 
korte buisstukken van enigszins grotere 
diameter gebruikt, die met behulp van po-
lyetheendraad onder verhitting werden vast-
gelast. De elementen werden in de fabriek 
met behulp van een mal bevestigd, waarna 
het beton kon worden gestort. Na het stor-
ten zijn geen zichtbare vormveranderingen 
of verstoppingen geconstateerd. Ook bij het 
plaatsen en het boven elkaar koppelen van 
de proefelementen werden geen ernstige 
moeilijkheden ondervonden, slechte een 
geringe vervorming van de pvc hulpstukken 
met mof- en spie-eind. Het koppelen van de 
elementen met pvc leidingen ging veel snel-
ler dan van de leidingen van polyetheen. 
Na de opstelling werden vele proeven uit-
gevoerd. Lengteveranderingen en tempera-
turen der leidingen aan de buitenzijde zijn 
gemeten. Voorts is het optreden van vorm-
veranderingen, beschadigingen, vochtdoor-
slag, lekkages e.d. nagegaan. De proeven 
hadden een zeer bevredigend verloop, alle 
leidingen bleken goed te voldoen. Een met 
opzet aangebrachte verstopping in een pvc 
leiding kon met een normaal ontstoppings-
middel worden verwijderd. Na alle proeven 
heeft men het beton rond de koppelingen 
verwijderd. Alle bleken nog geheel intact te 
zijn. Lekkages werden niet geconstateerd. 
Enkel punten, waarop moet worden gelet 
alvorens het beton in te storten zijn:

1. bij buizen van kleine diameter moeten     
 voorzieningen worden getroff en om  
 opdrijven te voorkomen,

2. bij buizen van grote diameter kan met  
 een plaatselijke inwendige ondersteu- 
 ning worden volstaan.

De aanhechting van de buizen aan het beton 
wordt bij de pvc buizen door een bezanding 
aanmerkelijk verbeterd. Bij polyetheenlei-

dingen is juist het omgekeerde het geval. 
Ook het gedrag van de leidingen bij brand 
werd nagegaan. De pvc buizen doorstonden 
de proef van het begin tot einde goed. De 
brand werd door de buizen niet voortgeplant. 
Alleen bij de uitstekende buisdelen trad ver-
koling op. Bij de polyetheen leidingen viel 
gesmolten materiaal in druppels omlaag en 
bleef daar branden. De brand verplaatste 
zich baar boven. De buizen verweekten en 
zakten uit, waardoor verdere rook- en vuur-
ontwikkeling werd voorkomen. 

Rekening dient te worden gehouden met de 
kans op beschadiging van de uitstekende 
delen der leidingen tijdens het transport en 
de montage van de elementen. De meeste 
beschadigingen zijn echter op eenvoudige 
wijze te repareren. Uit de resultaten blijkt 
dat, ondanks de bij velen bestaande huive-
ring, kunststofbuizen bijzonder goed kun-
nen worden gebruikt als in beton gegoten 
leidingen in betonnen wandelementen. Het 
onderzoek heeft bovendien aangetoond dat 
gebruikmaking van deze elementen in de 
bouw een aanzienlijke werk- en dus tijdsbe-
sparing oplevert. De plastic buizen hebben 
zich ook hier weer ‘het materiaal van de toe-
komst getoond.’ 

Bron: Speekbuis maart 1966

Niet leden van de 
vereniging Wavin Old 

ontvangen na 1 januari 
2020 geen Wavin Old 
Nieuws meer. Wil je 

het blad blijven lezen, 
word dan lid en stuur 

het ontvangen formulier 
ingevuld retour of geef 

je telefonisch op bij Dion 
Pensioen Services. 
Tel 0523-208250 
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Alle foto’s van de Wavin OLD Reünie 2019 zijn te vinden op: www.myalbum.com • Inloggen: E-mailadres: ge.willems@hetnet.nl • Wachtwoord:  wavinold 

Reünie
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Wavin 
introduceert 
Wavin Global

Onlangs maakte Mexichem – waar 
Wavin onderdeel van is - haar naams-
verandering bekend. Mexichem gaat 
verder onder de nieuwe naam Orbia. 
Wavin is er trots op lid te zijn van het 
Orbia collectief, samen kunnen we 
de kwaliteit van leven van mensen en 
gemeenschappen op de wereld verder 
verbeteren.

Mondiale uitdagingen, wereldeconomie 
en wereldwijde klanten vragen om een 
wereldwijde werkwijze van een bedrijf 
als het onze – met echt één mondiaal, 
krachtig merk: Wavin.

Dat betekent dat Bouw & Infrastruc-
tuur merken die onder Orbia vallen, 
zoals bijvoorbeeld PAVCO, Plastigama 
en Amanco in Latijns – Amerika, nu de 
naam Wavin gaan krijgen.

PAVCO, Plastigama, Amanco zijn bij-
voorbeeld alle Bouw & Infrastructuur 
merken die onder Orbia vallen en nu de 
naam Wavin zullen krijgen in Latijns-
Amerika. Ook in Europa zullen Wa-
vin Ekoplastik, Wavin Pilsa en Wavin 
Chemidro uiteindelijk alleen de naam 
Wavin gaan dragen. Ekoplastik, Pilsa 
en Chemidro zullen als productmerken 
blijven bestaan.

Om Wavin naar een wereldwijd 
merkniveau te tillen, brengen we een 
frisse en moderne draai aan de huidige 
visuele communicatie uitingen. Dit 
maakt het geschikt voor de toekomst.

We hebben de slogan van ons merk 
‘Connect to better’ verwijderd omdat 
dit onvoldoende aansluit bij ons nieuwe 
doel. Daarnaast is onze kenmerkende 

donkerblauwe kleur veranderd naar 
lichtblauw. Op (sommige) communica-
tie-uitingen zult u ook de combinatie 
met het Orbia logo terugvinden.

Over Wavin
Wavin is een innovatieve wereldmarkt-
speler op het gebied van oplossingen in 
de bouw- en infrastructuur. Gesteund 
door meer dan 60 jaar ervaring, zijn wij 
in staat om enkele van de grootste uitda-
gingen ter wereld aan te pakken: water-
voorziening, sanitair, klimaatbestendige 
steden en gebouwprestaties.

Bron: website Wavin

Over Wavin Nederland
Van product-ontwerp tot en met after-sales-service: kwaliteit staat bij Wavin. 

Het Internationale hoofdkantoor van 
Wavin is gevestigd in Zwolle, Neder-
land. Wavin heeft vestigingen in meer 
dan 25 landen met meer dan 30 pro-
ductielocaties. Buiten Europa opereert 
Wavin via een wereldwijd netwerk van 
agenten, licentiehouders en distribu-
teurs. De Wavin Groep heeft meer dan 
5500 medewerkers en heeft een jaar-
lijkse omzet van circa € 1,2 miljard. 
Wavin is onderdeel van Orbia.

Wavin levert eff ectieve oplossingen voor 
essentiële behoeften van het dagelijks le-
ven: een veilige distributie van drinkwa-
ter en gas, duurzaam beheer van regen-
water en afvalwater, energie-effi  ciënte 

verwarming en koeling van gebouwen, 
elektro, telecom en industriële toepas-
singen. 

Onze klanten profi teren van ons Euro-
pese leiderschap, de lokale aanwezig-
heid, inzet voor innovatie en technische 
ondersteuning. We voldoen al jaren aan 
de hoogste duurzaamheidsstandaarden. 
Wavin draagt zorg voor betrouwbare le-
vering aan onze klanten en ondersteunen 
ze bij het behalen van hun doelstellingen. 

Wavin Nederland heeft ongeveer 385 
medewerkers, verdeeld over de hoofd-
vestiging in Hardenberg en 15 fi lialen 
verspreid over Nederland. 

Naast de eigen fi lialen zijn er in Neder-
land zo’n 175 handelsbedrijven die het 
Wavin assortiment voeren. Wavin Ne-
derland streeft er naar de verkrijgbaar-
heid van haar producten nog verder te 
verbeteren. Samen met de handel zal het 
aantal distributiepunten voor het assorti-
ment binnen- en buitenriolering verder 
worden versterkt. 

Nederland voorop! Wavin bezit al jaren 
het ISO 9001 kwaliteitscertifi caat. Onze 
producten zijn voorzien van de keurmer-
ken KOMO, KIWA, KEMA of Gastec 
Qa. 

Bron: website Wavin
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Uit de oude doos: Van de walkant

Een toepassingsgebied voor onze pvc-
buizen dat nog geheel braak ligt is de 
zogenaamde walbeschoeiing. In Neder-
land hebben vele binnenwateren, meren, 
beken en kanalen, doorgaans oevers die 
kunstmatig beschermd moeten worden 
tegen de aanvallen van het water. 

Ook wanneer een steile oeverbegrenzing 
gewenst is heeft men, afhankelijk van de 
bodemgesteldheid, constructies van hout, 
staal of beton nodig. Ook weersinvloeden 

bepalen in belangrijke mate de keuze van 
het materiaal voor deze constructies. Wel 
kan door het juiste onderhoud vaak de le-
vensduur van een dergelijke beschoeiing 
worden verlengd, maar dat onderhoud is 
dan meestal kostbaar en het brengt veel 
werk mee.

U zult begrijpen dat, wanneer men van een 
bepaald project de kostprijs wil samenstel-
len, de hoogte van de toekomstige kosten 
(onderhoudskosten dus) van veel invloed 
is. Vandaar dat allerwege in aanschaf duur-
dere materialen gekozen worden. Er zijn 
dan minder kosten aan onderhoud te ver-
wachten bij een langere levensduur.

Bij het zoeken naar de voor deze construc-
tie juiste materialen, zowel wat betreft ge-
schiktheid als kostprijs, viel de aandacht op 
pvc materiaal. Dit vooral in verband met de 
grote weerstand tegen corrosie. Wat men 
vreesde was de brosheid van pvc bij lage 
temperaturen. Aangezien de praktijk nog 
steeds de beste leermeester is, werden en-
kele proefprojecten aangelegd met pvc in 
de vorm van buizen.

Zonder diep op alle technische details in te 
gaan is het nodig te weten dat men proe-
ven nam met verschillende buismaten, met 
verschillende lengtes buis en met verschil-
lende buisafstanden. Soms paste men om 
de kop een pvc versterkingsring toe.

Om uitspoeling van de grond tegen te 
gaan werd achter de buizen een mat van 
gevlochten strippen van Azobé-hout be-

vestigd, alsmede een nylondoek hetwelk 
d.m.v. een plank of balk met bouten aan de 
buizen werd geklemd.

Bij een andere proef werd achter de buizen 
een pvc folie als grondkering toegepast. 
Deze folie werd aan elke vijfde buis op-
gehangen aan de buiskop met behulp van 
gebogen ijzerdraadjes.

Aanvankelijk waren in de buiskoppen hou-
ten klossen aangebracht om samenknijpen 
te voorkomen.

Later zijn deze, gezien hun grote uitzet-
ting onder invloed van water, vervangen 
door pvc afstandpijpjes. Om de buizen in 
de grond te krijgen, plaatste men ze op de 
bodem en stak er een spuitlans in.

Met een krachtige waterstraal werd dan 
de grond in de buis losgespoten waardoor 
deze zakte. De losgespoten grond bleef in 
de buis achter als extra versteviging.

De resultaten van deze 3 jaar durende 
proefnemingen zijn bijzonder gunstig. Ge-
durende drie achtereenvolgende winters is 
geen enkel buisje gebroken. Meer en meer 
levert Wavin de benodigde buizen voor oe-
verbescherming van binnenwateren. Een 
nieuw afzetgebied dat in ons waterrijke 
landje gunstige perspectieven biedt voor 
de Wavin producten

Bron: Spreekbuis juni/juli 1969

Het bestuur van Wavin-Old en de redactie van Wavin- Old-nieuwsWensen u Prettige Kerstdagen en Een Gelukkig Nieuwjaar
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Toespraak op de reünie van Wavin Old door 
de voorzitter van werkgeversvereniging 
OWASE dhr. G. Rekers

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.

Voordat dhr. Rekers over het reilen en zei-
len van de OWASE bedrijven gaat spre-
ken, neemt hij de vergadering mee naar de 
transitie van het OWASE Pensioenfonds 
naar het Nederlandse Pensioenfonds.

Hoe gaat het met de OWASE-bedrijven?
Vervolgens geeft Gerrit Rekers per OWASE-
bedrijf een overzicht hoe het gaat Dit wordt 
gedaan middels een aantal overhead sheets...

De volledige weergave van dit overzicht 
laten we in dit stukje achterwege, omwille 
van de leesbaarheid maar ook vanwege 
de soms marktgevoelige informatie. 

Samenvattend gaat het om aansprekende 
projecten waaraan wordt gewerkt, welke 
markten groeien en waar het wat minder 
gaat. Ook een aantal nieuwe en vervan-
gingsinvesteringen komen aan bod. 

Dhr. Rekers sluit ermee af dat dankzij de in-
zet van alle OWASE medewerkers de doel-
stellingen kunnen worden gerealiseerd en 
dat we ervan uitgaan dat we dit volgend jaar 
een positief vervolg kunnen geven!

Agenda 
PV Owase

20-12  koppel kaarten


