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Het bestuur van Wavin-Old & de redactie van Wavin-Old nieuws 

wensen u 

Prettige Kerstdagen en Een Gelukkig Nieuwjaar

Van het Bestuur
Beste mensen, al twee jaar geen reünie en 
de daaraan gekoppelde ledenvergadering. 
Niet gezellig met vrienden en oud-colle-
ga’s herinneringen ophalen. Hoe ouder je 
wordt, hoe vaker je gedachten teruggaan in 
de tijd. Was vroeger alles beter en mooier? 
Daar kun je over van mening verschillen. 
Tegenwoordig krijg je alle nieuws uit de 
gehele wereld via de media thuis bezorgd. 
Of het nu over Corona, klimaat of milieu 
gaat: Allerlei meningen worden door “ex-
perts” verkondigd via tv of internet. Ieder-
een heeft hier wel een mening over. Terug-
komend op: Was vroeger dan alles beter 
en mooier? Armoede, honger en ziektes 
in de wereld waren er niet alleen vroeger, 
maar zijn nog steeds volop aanwezig. 
Dat wij door de Corona pandemie niet in 
staat waren om een reünie te organiseren 
is spijtig, maar veel belangrijker is dat            
Corona een halt wordt toegeroepen. Door 
de verslechterde situatie in Nederland zul-
len er komende winter nog veel beperkin-
gen zijn waar wij ons aan moeten houden. 
Samen zullen wij moeten meewerken om 
Corona te bestrijden. Voor dinsdag 4 okto-
ber 2022 hebben wij de Evenementenhal 
weer gereserveerd en wij hopen van gan-
ser harte dat wij dan terug kunnen kijken 
op een zware periode in ons leven. Veel 
sterkte en medeleven gaat uit naar de fami-
lies die dierbaren hebben verloren en ook 
naar iedereen die herstellende zijn van het 
Coronavirus. Nu nog enkele huishoude-
lijke mededelingen die wij normaal op de 
ledenvergadering doen. Intussen hebben 
wij afscheid genomen van ons bestuurslid 
Johan de Vries. Gelukkig hebben wij twee 
nieuwe bestuursleden kunnen begroeten 
t.w. Jan van Coeverden en Jan Lubbers. 

In het december 2020 nummer zijn ze 
al voorgesteld. Omdat er eind volgend 
jaar nog weer mutaties in het bestuur en 
redactie komen zullen wij nog op zoek 
moeten naar vervangers. Zoals jullie heb-
ben gemerkt, is er de afgelopen twee jaar 
geen contributie afgeschreven van jullie 
rekening. Door het niet doorgaan van de 
reünies en dus minder onkosten, hebben 
wij besloten om dit jaar geen contributie 
te heffen. Voor het 
jaar 2022 wordt wel 
weer de contributie 
geïnd. Medio/eind 
februari zal het van 
uw bankrekening af-
geschreven worden. 
Het jaarbedrag van 
30  euro wordt in één 
keer afgeschreven. 
Dit mede omdat af-
schrijving per maand 
zoveel kosten met 
zich meebrengt, dat 
er van de contribu-
tie weinig overblijft. 
Mochten er wijzigingen zijn betreffende 
bankrekening, adres enz. dan graag door-
geven aan Dion Pensioen Services. Zie 
onder Colofon de volledige informatie. 
Ondanks dat er geen ledenvergadering is 
geweest, is de kas wel gecontroleerd door 
de kascommissie. Bijgesloten in dit blad 
vinden jullie een verslag van de kascom-
missie. Iedereen heeft de laatste uitgave 
van de Owase pensioenkrant ontvangen 
met daarin het mooie bericht dat er een 
gedeeltelijke indexatie van ons pensioen 
zal plaats vinden per 1 januari 2022 
Hoeveel er netto maandelijks bij komt, 

AOW en Pensioen samen, is afwachten 
en ook afhankelijk van wijzigingen in 
de belastingheffingen. Het bestuur heeft 
in december een informatie bijeenkomst 
met Henk Meijerink en Henk Lubbers. 
Namens Pensioen Kring OWASE zullen 
zij het bestuur van Wavin Old informeren 
over de op handen zijnde veranderingen 
in het pensioenstelsel in Nederland. Het 
pensioenstelsel wordt nogal drastisch 

gewijzigd en dit heeft ook invloed op ons 
pensioen. De komende tijd worden jul-
lie op de hoogte gehouden over de voor 
ons belangrijke wijzigingen. Tot slot: Wij 
hopen van ganser harte dat wij zo spoedig 
mogelijk weer op een normale, gezonde 
manier met elkaar kunnen omgaan. Het 
bestuur wenst u en uw familie, vooral 
in gezondheid, mooie feestdagen en een 
prettige jaarwisseling toe.

Albert Jan Rosink, voorzitter Wavin Old
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Klimaatverandering, hittestress en 
luchtzuivering: steeds meer gemeentes 
houden zich met deze thema’s bezig en 
willen groter groen terugbrengen in het 
straatbeeld. Zo ook in de stad Hasselt 
(België), op het terrein van nieuwbouw                                                                                                              

project Quartier Bleu. Samen met                    
aannemer Willemen heeft Wavin daar-
om gewerkt aan een kunststof oplossing 
die het mogelijk maakt voor grote bo-
men om te groeien en steden te vergroe-
nen: de TreeTank®.

Wat is een TreeTank®?
Meer bomen planten is belangrijk om 
onze steden gezond, aangenaam en kli-
maatbestendig te maken en te houden. 
Goed ontwikkelde boomwortels re-
sulteren in gezonde en volgroeide bomen, 

De TreeTank® oplossing laat bomen groeien
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Van het pensioenfonds
Even bijpraten over Pensioenkring 
OWASE

Beste leden van Wavin Old,
In juli 2019 hebben we, het bestuur 
van Stichting Pensioenfonds OWASE, 
na samenspraak met en goedkeuring 
door het Verantwoordingsorgaan en de 
sociale partners, besloten om Stichting 
Pensioenfonds OWASE onder te bren-
gen bij Het Nederlandse pensioenfonds 
(Hnpf), in Pensioenkring OWASE.
In september 2019 werd de transitie 
goedgekeurd door De Nederlandse Bank 
en per 1 januari 2020 zijn we overgegaan. 
Dankzij een goede voorbereiding en de 
goede samenwerking tussen Dion Pen-
sioen Services en de pensioenadministra-
tie van Hnpf is de overgang feitelijk ge-
ruisloos verlopen en in de loop van 2020 
zijn ook de pensioengesprekken, die nog 
steeds door medewerkers van Dion Pen-
sioen Services worden gevoerd, weer op-
gestart. 
In 2020 is het bestuur van Stichting Pen-
sioenfonds OWASE nog het hele jaar druk 
geweest met de afwikkeling van 2019 (ac-
tuarieel verslag 2019, jaarverslag 2019, 
het opzeggen van contracten, het betalen 
van rekeningen, etc.). Daarna volgde de 
uiteindelijke liquidatie van de stichting, 
hetgeen aan allerlei vereisten moest vol-
doen.
Bij de overgang naar Hnpf is er een Be-
langhebbenden Orgaan (BO) opgericht 
waarin vertegenwoordigers zitten van de 
werkgevers, van de actieve werknemers 
en van de gepensioneerden. Dat BO heeft 
allerlei adviesrechten en goedkeuring-
srechten (o.a. ten aanzien van het stra-
tegische beleggingsbeleid, het indexatie-
beleid en het premiebeleid). 

Het bestuur van Hnpf stuurt meerdere 
pensioenkringen aan. Om dat efficiënt te 
kunnen doen moet de manier van werken 
natuurlijk ietwat geüniformeerd worden 
en moet er zowel administratief als qua 
beleggingen gekeken worden of en zo ja 

waar er synergievoordelen behaald kun-
nen worden. Om dat te kunnen bereiken 
zal het bestuur van Hnpf, nadat een pen-
sioenfonds is overgegaan naar hun organ-
isatie, alle strategische elementen nog 
eens de revue laten passeren. Zo ook na 
de overgang van Pensioenfonds OWASE 
naar Hnpf Pensioenkring OWASE. Aller-
eerst zijn de beleggingen onder de loep 
genomen. Een actuarieel bureau heeft een 
studie uitgevoerd om lange termijn prog-
noses te maken over de ontwikkeling van 
de verplichtingen en over de ontwikke-
ling van de bezittingen, de beleggingen. In 
pensioentermen heet dit een ALM  studie. 
Dit resulteerde in wat kleine aanpas-
singen. Zo is de afdekking van het rente-
risico verhoogd van 40 % naar 45 % en is 
besloten om bij de vastrentende waarden 
een deel van de portefeuille te beleggen in 
hypotheken. Daarnaast werd besloten om 
de aandelen portefeuilles te verkopen en 
die opnieuw te beleggen in aandelenporte-
feuilles met een “maatschappelijk verant-
woord beleggen” label. 
In het najaar is besloten om het indexatie-
beleid iets aan te passen. Voor de actieven 
wordt in plaats van de loonindex de prijs- 
index toegepast. De periode waarover 
gekeken wordt of er indexatie toegekend 
kan worden per 1 januari van het nieuwe 
jaar, is vastgesteld op 1 oktober van jaar 
x-1 tot en met 30 september van jaar x. 
Tevens is het premiebeleid aangepast. De 
kostendekkende premie wordt vastgesteld 
gebruik makend van een bepaald rende-
ment in plaats van de rentecurve. 

Het eerste besluit is iets ongunstiger voor 
de actieve deelnemers (en gunstiger voor 
de gepensioneerden), het tweede besluit 
is iets gunstiger voor de actieve deelne-
mers (en dus iets ongunstiger voor de 
gepensioneerden). Al met al was het BO 
van mening dat als beide besluiten geza-
menlijk genomen zouden worden, dat dan 
de belangen van alle partijen evenwichtig 
behartigd waren.
Inmiddels heeft het bestuur van Hnpf 

besloten om een 
volgende stap in 
het maatschap-
pelijk verantwoord 
beleggingsbeleid 
te nemen en over 
te gaan op een 
zogenaamd “do 
better” beleggingsbeleid, waarbij er meer 
geïnvesteerd zal worden in fondsen die 
beleggen in bedrijven die aantoonbaar 
beter presteren op het gebied van milieu/
klimaat, sociale verhoudingen en goed 
bestuur.
Ook is het bestuur druk met het nieuwe 
pensioenakkoord dat de komende jaren 
gestalte zal krijgen en waarbij ook de soci-
ale partners allerlei keuzes moeten maken 
om aan te geven wat zij graag zouden wil-
len (o.a. de keuze tussen een zogenaamde 
wat meer solidaire regeling of een zoge-
naamde meer flexibele regeling). Tevens 
is het bestuur druk met de lange termijn 
visie ten aanzien van Hnpf als geheel.
Last but not least, de dekkingsgraad. Die 
is eind september 2021 gestegen naar    
123,5 %. De beleidsdekkingsgraad, die 
bepalend is voor de mate van indexatie, 
is gestegen naar 117,9 %. Dat is ruim 
meer dan het minimum van 110 % het-
geen betekent dat er per 1 januari 2022 
een gedeeltelijke indexatie van 1,65 % 
toegekend zal worden. In de begin no-
vember verschenen pensioenkrant kunt U 
hierover wat meer details lezen.
Het BO heeft onlangs haar eigen functio-
neren beoordeeld inclusief de samenwer-
king met het bestuur, het bestuursbureau, 
de Raad van Toezicht en de andere krin-
gen. Er zijn links en rechts nog wel wat 
verbeterpuntjes maar in het algemeen zijn 
we tevreden over hoe het loopt. Wel zijn 
er door het vertrek van enkele BO leden, 
vacatures voor BO leden die de actieve 
deelnemers vertegenwoordigen.
Al met al zijn we tevreden met de over-
gang naar Het nederlandse pensioenfonds.

Met vriendelijke groet,Henk Meijerink
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terwijl bodemverdichting bomen juist 
gevoelig maakt voor droogte. De nieuwe 
TreeTank® oplossing van Wavin laat bo-
men bloeien en voorkomt dat de boom-
wortels het wegdek beschadigen, omdat 
de ideale omstandigheden voor wortel-
groei worden bevorderd met de benodigde 
grond- en voedingsstoffen, zuurstof en 
water. Omdat de TreeTanks zijn gemaakt 
van onze Q-Bic Plus units betekent dit 
een zeer eenvoudige installatie en een 
stabiele ondergrondse constructie met de 
unieke zijpanelen, die de verdichte grond 
scheiden van de losse grond. 

Hoe werkt de TreeTank®?

Op de plek waar de boom komt te staan, 
wordt een holle ruimte gecreëerd waarin 
kunststof kratten worden geplaatst. De 
boom wordt in het midden geplaatst, de 
rest wordt opgevuld met substraat. Om 
de boom te stabiliseren, wordt deze ve-
rankerd. Naast substraat zijn ook water en 
zuurstof belangrijk voor de boom om te 
groeien: deze worden via drainageleiding-
en in het wortelvolume gebracht.

De blauwe kratten van de TreeTank® 
hebben sterke zijwanden en deksels. Deze 
zorgen ervoor dat de grond rondom het 
systeem volgens de geldende normen ver-
dicht kan worden. Op die manier is het 
niet alleen een ideale omgeving voor de 
boom om te groeien, maar blijft ook de 
verharding rondom de boom in goede staat 
en is er geen sprake van wortelopdruk.

Met het legplan is de TreeTank® snel te 
monteren, plaatsen én demonteren. Het is 
een flexibel systeem: wanneer in een later 
stadium bijvoorbeeld kabels en leidingen 
in de grond moeten worden aangelegd, 
kan de tree tank eenvoudig worden uit-

gegraven en worden opengemaakt. Daar-
naast geeft de stabiliteitsberekening – die 
door ons kan worden uitgevoerd – zeker-
heid over de duurzaamheid van het sys-
teem op de lange termijn.

Installatie

De optimale oplossing, voor de stedelijke 
omgeving. Q-Bic Plus biedt eenvoudige 
en volledige toegang voor snelle, effec-
tieve inspectie en reiniging. Dit zorgt voor 
langdurige optimale prestaties van het 
regenwatersysteem. Deze infiltratieoplos-
sing versnelt de installatie aanzienlijk en 
zorgt gegarandeerd voor een veilige, be-
trouwbare en duurzame voorziening.

Aanplanten

De praktische oplossing, voor bedrijven-
terreinen. Op basis van vele gesprekken 
met aannemers is onze AquaCell unit 
op diverse punten verbeterd. De nieuwe 

AquaCell is drie keer sneller te instal-
leren dan zijn voorganger, stapelbaar en 
gemaakt van 100% gerecycled en 100% 
recyclebaar kunststof.

Eindresultaat

De simpele oplossing, voor groenzones 
en bij de woning. Wilt u een eenvoudige 
regenwateroplossing bij uw woning? Dan 
is AquaCell Lite de juiste keuze! Net als 
zijn grote broer, is AquaCell Lite gemaakt 
van gerecycled en recyclebaar kunststof. 
Het krat is kostenefficiënt, eenvoudig te 
installeren. Ideaal voor gebieden zonder 
zware verkeersbelasting zoals parken, 
tuinen en onder de oprit.

Project Hasselt

De TreeTanks zijn in verschillende fases 
door Willemen gemonteerd en geplaatst in 
de nieuwe Hasseltse wijk Quartier Blue. 
Vervolgens is de grond aangevuld en ver-
dicht, en is de bestrating aangelegd. Eind 
2019 zijn de bomen – met kluiten van 2 
tot 3 meter – in de TreeTanks aangelegd. 
Er is in totaal voor 2500 kubieke meter 
aan TreeTanks door Wavin geleverd aan 
de stad Hasselt, waarin 86 bomen kunnen 
groeien.

Bron: Wavin.nl
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Recyclebare verpakkingen in de voeding industrie
Dagelijks gooien we veel verpakkings-
materialen weg. Bijna tien procent van 
de klimaatbelasting, veroorzaakt door 
levensmiddelen, komt door de hoeveel-
heid plastic, glas, papier en blik die we 
verwerken in verpakkingen. Deze ver-
pakkingen vormen een groot deel van 
ons dagelijkse huishoudelijke afval. 
Consumenten zijn steeds bewuster be-
zig om het huishoudelijke afval te re-
duceren, maar kunnen bijna niet om 
de verpakkingen heen. Vanuit de markt 
groeit de behoefte om aan de slag te 

gaan met de drie r’s: reduce, reuse en 
recycle. Wat zijn de trends en hoe kun-
nen we inspelen op deze vraag?

Meer recyclen                                                  
De consument zoekt milieuvriendelijke 
opties, maar het gemak en de toeganke-
lijkheid hebben ook prioriteit. De be-
hoefte aan duurzame verpakkingen (of 
het voorkomen van verpakkingen) groeit 
en het belang van recyclen wordt ook gro-
ter. Veel plastic voor verpakkingen wordt 
slechts één keer gebruikt en dat is zonde. 

Door plastic efficiënter in te zetten, ont-
staat er minder verspilling (we kennen al-
lemaal de heftige beelden van plasticsoep: 
de opeenhoping van afval in oceanen en 
zeeën). Door daarnaast een goede recy-
clestroom op te zetten, zorgen we samen 
voor kansen om plastic vaker te benutten. 
We kunnen het plastic namelijk omsmel-
ten, zodat het opnieuw als verpakkings-
materiaal kan dienen.               

Een circulaire economie
Het scheiden van afval is een vanzelfspre-
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PlasticRoad maakt circulaire infrastructuur van 
plastic afval op grote schaal mogelijk

Vianen, 20 mei 2021 – De komende 
jaren verandert de traditionele wereld 
van wegenbouw naar een geautoma-
tiseerde, digitale bedrijfstak waarin 
nieuwe materialen gebruikt gaan wor-
den, blijkt uit onderzoek van McKinsey 
(2021). De veranderingen zijn zichtbaar 
in vier trends: autonoom rijden, geau-
tomatiseerde productie, digitalisering 
en vernieuwing van wegenbouwmate-
rialen. Hierdoor zien de wegen van de 
toekomst er niet alleen anders uit, ze 
worden ook sneller geproduceerd én 
aangelegd. Bijvoorbeeld door het ge-
bruik van nieuwe materialen, zoals ge-

recycled plastic. PlasticRoad schudt de 
traditionele markt van infrastructurele 
werken op. Met de marktintroductie 
van een vernieuwd, industrieel gepro-
duceerd product maakt het bedrijf cir-
culaire infrastructuur van plastic afval 
nu realiteit.

Om in te kunnen spelen op de mark-
tontwikkelingen en te voldoen aan een 
meer diverse klantvraag, presenteert 
PlasticRoad een vernieuwd productport-
folio. Dit duurzame portfolio biedt infra-
structurele oplossingen voor de effecten 
van klimaatverandering, de circulaire 

economie en actuele infrastructurele en 
maatschappelijke uitdagingen, zoals CO₂-
uitstoot en beperkte tijd en ruimte in de 
stad voor aanleg en onderhoud van infra-
structuur en de hoge kosten die daarmee 
gemoeid gaan. “Sinds de eerste pilots 
met het product in 2018 heeft Plastic-
Road een flinke reis afgelegd. Vandaag 
presenteren we de circular, climate adap-
tive, lightweight (CCL) producten aan de 
markt. Deze industrieel geproduceerde 
producten van gerecycled afval zijn vanaf 
nu commercieel verkrijgbaar, wij zijn er 
klaar voor. Met de CCL200 en CCL300 
werken we samen met onze partners aan 
het behalen van hun én onze duurzaam-
heidsambities”, vertelt Eric Kievit, Man-
aging Director bij PlasticRoad.

Nieuwe samenwerkingspartners

Dat de vernieuwde producten nóg beter 
helpen om duurzaamheidsambities te ver-
wezenlijken is niet onopgemerkt geble-
ven. Verschillende nieuwe partners sluiten 
zich aan. Zo heeft PlasticRoad een deel 
van het voetpad naar de hoofdingang van 
de Efteling voorzien van het nieuwe pro-
duct de CCL300. “Wij hebben als Efteling 
de ambitie om klimaatneutraal te worden, 
afvalpreventie en hergebruik spelen daar-
in een belangrijke rol. Met die gedachte 
omarmen wij dit initiatief en werken we 
graag samen met PlasticRoad. Het is heel 

kendheid geworden, maar het minderen 
van afval blijkt lastig als bijna elk product 
erdoor wordt omringd. We streven naar 
een circulaire economie, zodat verpak-
kingsmateriaal hergebruikt kan worden 
en er minder nieuwe grondstoffen nodig 
zijn om de verpakkingen te produceren. 
Op deze manier verkleinen we met el-
kaar de negatieve impact op het milieu en 
speelt de voedingsindustrie beter in op de 
behoefte van de markt om te verduurza-
men. Ook bij Onlineprinters houden ze de 
nieuwe trends en ontwikkelingen op het 
gebied van levensmiddelverpakkingen in 
de gaten om aan de vraag van de markt 
te kunnen voldoen. Van vrolijke punt-
zakjes tot lunchdozen met handgreep en 
verschillende bakjes; je kunt de verpak-
kingen bedrukken met logo’s, pakkende 
teksten en mooie beelden, om de uitstra-
ling aan te laten sluiten bij de huisstijl van 

de organisatie.
Verduurzamen van verpakkingen door an-
dere grondstoffen te gebruiken
Folie om groentes en plastic bakjes voor 
fruit; de consument begrijpt het belang 
van verpakkingen, omdat het verschil-
lende functies heeft. Zo beschermt de 
verpakking het voedsel, waardoor het 
bijvoorbeeld beter getransporteerd kan 
worden. Ook blijft het langer houdbaar 
met als gevolg dat we voedselverspilling 
kunnen minderen. Verpakkingen garan-
deren ook hygiënische omstandigheden, 
maar alternatieven blijken meer dan wel-
kom. De consument is zoekende hoe het 
huishoudelijke afval met de hoeveelheid 
aan verpakkingen gereduceerd kan wor-
den, waardoor de verpakkingswereld mee 
moet bewegen om aan deze (kritische) 
vraag te voldoen.
Misschien heb je wel gehoord van           

Het Zero Waste Project? Het begon als 
een challenge en werd een lifestyle;                  
leven zonder afval, waarbij comfort, stijl 
en  leuke dingen doen toch mogelijk blijft. 
Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen 
gaande, zo worden er bijvoorbeeld andere 
grondstoffen gebruikt in verpakkingen, 
die minder belastend zijn voor het milieu. 
Het maakt de afvalstroom een stuk com-
plexer en het vraagt om innovaties van 
de recyclingbranche om de vernieuwde 
verpakkingsmaterialen goed te kunnen re-
cyclen. Deze trend maakt de afvalstroom 
een stuk uitdagender, maar we zijn blij 
dat we met elkaar positieve impact kun-
nen creëren om de klimaatbelasting van 
levensmiddelen te kunnen verkleinen.  
Samen maken we het verschil!

Bron: Nieuwsbrief recycling magazine
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Toepassen kunststof recyclaat biedt heldere koers 
Nederland heeft de ambitie om in 2030 
de helft minder primaire grondstoffen 
te gebruiken. Voor de rubber- en kunst-
stofindustrie betekent dit concreet de 
inzet van duizend kton gerecyclede 
kunststoffen, waarvan 750 kton uit 
mechanische recycling en 250 kiloton 
uit chemische recycling. Het Actieplan 
Toepassen Kunststof Recyclaat bevat 
de maatregelen die moeten worden ge-
nomen om deze doelstelling te halen.

Op 6 september is het plan tijdens een 
digitale bijeenkomst aangeboden aan de-
missionair staatssecretaris Steven van 
Weyenberg van Infrastructuur en Water-
staat. Het actieplan is opgesteld door een 
team van deskundigen en met ondersteun-
ing van Partners for Innovation, onder 

regie van het Transitieteam Kunststoffen. 
Daarnaast was er de inbreng van zo’n 150 
stakeholders, waaronder bedrijven uit de 
kunststofketen, ngo’s, kennisinstelling-
en en overheden. In het Transitieteam is 
een groot aantal partijen vertegenwoor-
digd, waaronder de NRK, PlasticsEurope    
Nederland, het Polymer Science Park en 
Rijkswaterstaat.

Het plan richt zich op een groot aantal ge-
bieden waar de markt voor recyclaat op 
dit moment stagneert. Acties om de be-
lemmeringen weg te nemen en de markt 
vlot te trekken, zijn direct nodig, vindt 
Jos Keurentjes, voorzitter van het Transi-
tieteam. “Om de tussentijdse doelstelling 
van 2030 en uiteindelijk ook de volledig 
gesloten kunststofketen in 2050 te berei-

ken, moeten we echt tempo gaan maken. 
Het gaat niet alleen om de grondstoffen. 
We moeten ons realiseren dat we met re-
cyclaat ook een enorme winst pakken in 
de CO2-footprint. Wanneer de doelstel-
ling van 2030 wordt gehaald, betekent dit 
een potentiële jaarlijkse CO2-reductie van 
1525 kiloton.”

Een miljard kilo

Staatssecretaris Van Weyenberg zegt blij 
te zijn met het initiatief en de grote ambi-
ties vanuit de industrie. “Duizend kiloton 
recyclaat klinkt overzichtelijk, totdat je 
doorhebt hoeveel nullen er staan als het 
over kilo’s gaat. Een miljard kilo, 26 dui-
zend volle vrachtwagens.” Van Weyenberg 
is voorstander van meer zekerheid voor de 
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bijzonder dat we nu beschikken over een 
deel circulair en innovatief looppad naar 
onze hoofdentree”, aldus Wyke Smit, 
Team Lead Bestuurlijke Zaken, Efteling.

Ook de volgende commerciële samen-
werkingen krijgen inmiddels vorm:

• Gemeente Almere: aanleg eerste par- 
 keerplaatsen en woonstraat (juni 2021)

• Provincie Overijssel & gemeente  
 Hardenberg: aanleg carpoolplaats  
 (verwacht: na de zomer 2021)

• TU Delft: aanleg fietspad om gezame- 
 lijk sensoren door te ontwikkelen  
 (zomer 2021)

• ProRail: verkenning CCL-product  
 als schouwpad (pad direct langs  
 het spoor) om vanuit duurzaamheids- 
 ambitie wateroverlast aan te pakken  
 en te experimenteren met modulair en  
 circulair bouwen.

• Vernieuwd productportfolio

 Met de introductie van de CCL-vari- 
 ant en komt het productaanbod  
 van PlasticRoad in een volgende  
 fase. Zo worden de kunststof weg- 
 elementen inmiddels industrieel ge- 
 produceerd, met VolkerWessels en  
 Wavin als aandeelhouders. Daar- 
 naast bestaat het gerecycled kunst- 
 stof  dat wordt verwerkt in de weg- 
 elementen voor 100% uit gerecycled  
 huishoudelijk afvalplastic. Ook is  
 de meest lichte verhardingsconstruc- 

 tie ter wereld sterker en nóg lich- 
 ter geworden – van 48 naar grof 
 weg 40 kg/m2. Het geïntroduceerde  
 CCL300 product biedt een filter- 
 systeem dat het hemelwaterriool  
 volledig uitspaart. Bovendien bieden  
 de vernieuwde sensoren nieuwe    
 mogelijkheden tot het modulair  
 opschalen in functionaliteit en de  
 koppeling aan bestaande verkeers- 
 managementsystemen. Tot slot is  
 zowel de klikverbinding tussen weg- 
 elementen als de totale constructie  
 versterkt. Beide CCL-varianten bie 
 den de volgende voordelen:

• Klimaatadaptief: substantiële verla-    
 ging van wateroverlast en effecten  
 van droogte

• Duurzaam en circulair: van plastic af- 
 val naar toegevoegde waarde én  
 minder emissies

• Multifunctioneel gebruik van be- 
 schikbare ruimte: wegverharding,  
 waterberging- en afvoer, kabelberging  
 en mogelijkheden voor verkeers- 
 monitoring met SMART-sensoren

• Eenvoudig aanleg, beheer en onder- 
 houd – met een gunstige total cost of  
 ownership

In de komende periode sluiten niet alleen 
meer organisaties zich aan als samen-
werkingspartner, er wordt daadwerkelijk 
gestart met de aanlegwerkzaamheden. 
Ook partners in omringende landen tonen 

al interesse, waarvan de aanleg van de 
eerste pilot in Mexico een voorbeeld is. 
PlasticRoad heeft uiteindelijk de ambitie 
om ook internationaal haar productport-
folio uit te rollen.

Over PlasticRoad

PlasticRoad verandert met haar CCL-
productportfolio van wegelementen van 
gerecycled plastic de traditionele markt 
van infrastructurele werken. De produc-
ten van PlasticRoad bieden oplossingen 
voor de effecten van klimaatverande-
ring, de circulaire economie en ‘actuele 
infrastructurele uitdagingen, zoals CO₂-
uitstoot en beperkte tijd en ruimte in de 
stad voor aanleg en onderhoud van infra-
structuur en de hoge kosten die daarmee 
gemoeid gaan. Na einde levensduur kun-
nen de elementen hergebruikt worden tot 
nieuwe CCL-elementen. De lichtgewicht 
elementen zijn eenvoudig te installeren en 
vervangen, met sterke reductie van hinder 
en uitstoot tijdens de werkzaamheden. In 
september 2018 werd de eerste plastic 
weg ter wereld in Zwolle geïnstalleerd. 
Op 20 mei 2021 was de officiële commer-
ciële marktintroductie van PlasticRoad 
en introduceerde het bedrijf de eerste in-
dustrieel geproduceerde CCL-elementen. 
PlasticRoad is opgericht vanuit Volker-
Wessels en Wavin. Dankzij het vertrou-
wen in de toekomstpotentie is het project 
uitgegroeid en sinds 2020 opgeschaald tot 
een zelfstandig bedrijf. 

Bron: Wavin.nl 
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bedrijven die recyclaat in hun producten 
verwerken. Daarmee werken zij per slot 
van rekening ook mee aan de doelen uit 
het Klimaatakkoord van Parijs. Het mag 
niet blijven hangen op enthousiasme, 
meent hij. “Het moet een economisch 
draaiend model zijn. En dat de partijen 
die geen recyclaat toepassen, daar ook 
de prijs voor betalen die het gebruik van 
grondstoffen voor onze samenleving en 
het klimaat met zich meebrengt.”

Vraag jaagt aanbod aan
In het actieplan ligt de focus in eerste in-

stantie op het stimuleren van de vraag. 
Een grotere vraag betekent automatisch 
dat inzamelaars en recyclers meer moge-
lijkheden krijgen om te investeren in een 
hogere capaciteit. Dit is op de middellange 
termijn noodzakelijk om de markt goed te 
laten functioneren. “We zullen in de toe-
komst veel méér recyclaat nodig hebben”, 
zegt Erik de Ruijter, directeur Beleid en 
advies van de NRK. “We moeten dus van 
meer afval recyclaat maken, terwijl we nu 
nog veel afval aan het verbranden zijn.
Om continuïteit en groei mogelijk te ma-
ken, moet daar in elk geval mee worden 

gestopt, zegt De Ruijter. “Om de transitie 
goed door te maken, is het ook van belang 
dat chemisch en mechanisch gerecycled 
materiaal op een eerlijke manier concurre-
ren.” De Ruijter is blij dat de staatssecre-
taris het actieplan zo welwillend ontvangt. 
“Als partner blijft de NRK zich voor het 
actieplan bij de volgende bewindspersoon 
inzetten, zodat de adviezen succesvol op-
gepakt en in praktijk gebracht gaan wor-
den.”

Bron: Nieuwsbrief recycling magazine

Inventief klimaatadaptief systeem voor regenwater-
afvoer wordt de nieuwe standaard in Heemskerk

Gedwongen door klimaatverandering 
zijn gemeentes in Nederland druk bezig 
hun systemen rondom het bergen en in-
filtreren van regenwater te verbeteren. 
Op zich al uitdagend genoeg, maar in 
Heemskerk geldt nog een extra factor 
om rekeningmee te houden. Door de 
hoge grondwaterstand in de gemeente 
moet het bergen en infiltreren vlak 
onder de oppervlakte plaatsvinden en 
komen de meeste systemen niet in aan-
merking. Samen met Wavin kwam de 
gemeente tot een nieuw ontwikkelde, 
inventieve oplossing. De Maerten van 
Heemskerckstraat is de eerste straat in 
Heemskerk waar het nieuwe concept 
wordt toegepast.

Bestaande systemen
Door klimaatverandering hebben we 
steeds vaker te maken met hevige neer-
slag, langdurige droogte en extreme hitte. 
Het bergen van regenwater in de bodem, 
op de plek waar de regen valt, is een van 
de manieren om hier beter mee om te 
gaan. In Heemskerk maakt men gebruik 
van een stenen fundering onder de weg, 
waar het water in holle ruimtes wordt vast-
gehouden voordat het vertraagd de grond 
in zakt. Om het water in dat hardstenen 
pakket te laten terechtkomen, is een infil-
tratiesysteem nodig. Bestaande systemen 
blijken echter gevoelig voor vervuiling en 
kunnen nauwelijks worden gereinigd.

Jacco de Wit, specialist Riolering en Water 
bij gemeente Heemskerk, legt uit hoe dat 
zit: ‘We maken op veel plekken in de ge-
meente gebruik van kunststof funderings-
vervangers die infiltreren. Die worden in 
een doek gewikkeld, om te voorkomen dat 

er steentjes in de kratten komen. Maar de 
doeken slaan dicht door vuil. We hebben 
een aantal doeken opengesneden om dit 
nader te onderzoeken. Toen bleek dat niet 
alleen zandkorrels, maar ook zaden van 
planten en bomen het doek ‘vervuilden’. 
Aan de binnenkant van de doeken waren 
talloze worteltjes gegroeid.
In aanraking met het water kregen ze vol-
doende kiemkracht en de doeken bleken 
als prima kweekbodem te fungeren.’

Een nieuwe infiltratiebuis
Tijd om op zoek te gaan naar een andere 
oplossing. Jacco: ‘Het idee dat we hadden 
was om kolken te combineren met sterke, 
geperforeerde infiltratiebuizen. Maar zo’n 
systeem bestond nog niet. Daarbij zijn dit 
dunne buizen, die je zo met de hand fijn-
knijpt. Niet geschikt dus om vlak onder de 
weg te leggen. 
We hebben dit vraagstuk neergelegd bij 
Ernst Klaver, adviseur duurzaam waterbe-
heer van Wavin. Kunnen jullie een sterke 
infiltratiebuis maken, waar vrachtwagens 
overheen kunnen rijden?
We dachten zelf aan een PE-buis, maar 
dan van 100% gerecycled materiaal.’
 
Tegra kolk en WaviCore
Wavin ging meteen met het idee aan de 
slag en maakte een testopstelling in het 
laboratorium. De gemeente liet zelfs een 
halve kuub hardsteen bezorgen, zodat 
de tests met de daadwerkelijke materi-
alen konden worden uitgevoerd. Ook de 
beperkt beschikbare diepte werd nauw-
keurig nagebootst. De resultaten waren 
meteen heel goed en bovendien verliep 
de samenwerking prettig, vertelt Jacco: 
‘De communicatie met Wavin gaat heel 

makkelijk. Met korte lijntjes, iedereen is 
altijd bereikbaar via mail en telefoon. Er 
wordt prettig meegedacht, Ik heb echt het 
gevoel dat we dit product samen gemaakt 
hebben.’

De Tegra kolken van Wavin maken ook 
deel uit van het nieuwe systeem: ‘Een 
mooi product, met een grote zandvang 
en een groot zelfreinigend filter,’ vertelt 
Jacco enthousiast. De Tegra kolk vormde 
zelfs de aanleiding om voor dit project 
contact te zoeken met Wavin: ‘We wilden 
graag met de Tegra kolk werken, omdat 
we er zo over te spreken zijn. Het voelde 
daarom logisch om Wavin ook voor de 
rest van het systeem in te schakelen.’
De Tegra kolken worden nu gecombineerd 
met een geperforeerde PE-buis die spe-
ciaal voor dit project werd ontwikkeld. De 
buis is tot WaviCore gedoopt, de naam ver-
wijst naar ‘CO2 reduction’. De WaviCore 
is gemaakt van 100% gerecycled materiaal 
en kan gemakkelijk worden schoongespo-
ten. De buis bevat gleuven waar het water 
uit stroomt, het stenen pakket in. De kans 
is nu veel kleiner, maar mocht het systeem 
in de toekomst ooit verstopt raken, dan is 
hier al een extra voorziening voor aange-
bracht, vertelt Jacco: ‘In dat geval kun-
nen we water rechtstreeks afvoeren naar 
de infiltratieput. Deze zit standaard dicht, 
maar als er problemen ontstaan is dat de 
noodafvoer.’ 

Klimaatbestendig, duurzaam en sterk
Het nieuwe systeem is een ideale oplos-
sing, vertelt Jacco: ‘Het is klimaatbe-
stendig, duurzaam en sterk. De natuur-
lijke situatie wordt nagebootst. Het water 
stroomt langzaam de grond in en vult het 
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grondwater aan. Dit is het meest ideale 
scenario en wordt in Heemskerk dan ook 
de nieuwe standaard.’ Ook andere ge-
meenten hebben al interesse getoond.  
 Toch betekent het niet dat er geen uitda-
gingen meer zijn als het gaat om regen-
waterafvoer. Jacco: ‘De kolk en de leidin-
gen van Wavin zijn duurzaam, maar het 
steenachtig materiaal wordt nog uit Bel-

gische bergen weggehaald. Daar zit nog 
ruimte voor verbetering, en daar zijn we 
nu mee bezig. Ook voeren we het water 
nog steeds relatief snel af. Het liefst zou-
den we het nog wat langer vasthouden, 
om te gebruiken met droogte.’ Daarnaast 
is het een belangrijke uitdaging om meer 
aandacht te genereren voor het probleem 
van hittestress en verdroging: ‘Een dicht-

getegelde straat of tuin kan heel praktisch 
zijn, maar het is niet goed voor de water-
huishouding in de stad. Het zorgt ervoor 
dat het nog warmer wordt en dat de bo-
dem verdroogt. 

Bron: Wavin.nl 

Tegra kolk doorstaat test op probleemlocatie in 
Zwolle

Tegra kolk doorstaat test op probleem-
locatie in Zwolle
Zwaar vrachtverkeer vormt wellicht 
het grootste risico voor de levensduur 
van straatkolken. In samenwerking 
met de gemeente Zwolle deed Wavin 
een pilot met de Tegra kolk op een 
probleemlocatie in de omgeving van 
vrachtwagenproducent Scania. De re-
sultaten spreken voor zich. Waar de ge-
meente voorheen een betonnen kolk na 
drie maanden moest vervangen, gaat de 
Tegra kolk al zeker een jaar mee. 

Mark Heideveld is Beheermanager Stede-
lijk Water binnen Zwolle. In die rol onder-
houdt hij contacten met de politiek, zet hij 
beleidslijnen uit en zorgt dat er uitvoering 
wordt gegeven aan het gemeentelijk be-
leidsplan op het gebied van riolering en 
oppervlaktewater. Wavin bracht hem een 
bezoek tijdens de Kolkentour. 

“Daar kwamen ze: twee man sterk, met 
een kar achter de auto,” vertelt Heideveld 
geamuseerd. “Met een aantal collega’s 
van ontwerp en beheer kregen we een 
video te zien en we konden de kolk zelf 
van dichtbij bekijken en vasthouden. Ik 
was vooral gecharmeerd van het lichte ge-
wicht. Arbo technisch geeft dat veel voor-
delen ten opzichte van betonnen kolken. 
Niet zozeer voor onszelf, maar zeker voor 
de aannemer. En wanneer een aannemer 
sneller productie kan draaien, zullen we 
dat als gemeente te zijner tijd ook terug-
zien in de aanneemsommen.”

Zwaar vrachtverkeer 
Tijdens het bezoek kwam de Russenweg 
ter sprake, waar de productielocatie van 
vrachtwagenproducent Scania is geves-
tigd. Heideveld: “Op die locatie sneuvelt 
elke drie maanden wel een betonnen kolk. 
Niet vreemd, omdat zwaar vrachtverkeer 
er af en aan rijdt. Regelmatig staan ze 
met een wiel bovenop een kolkendeksel, 

dan krijg je behoorlijk wat krachten op 
de kolk.” In overleg met Wavin wordt be-
sloten er een pilot uit te voeren met twee 
Tegra kolken. 

Nog intact na een jaar

Tijdens de pilot controleren Wavin en 
Dick Greven, toezichthouder riolering 
bij de gemeente, de kolken regelmatig. 
Waar oorspronkelijk het idee was om de 
kolken na drie maanden te verwijderen, 
blijven ze bijna een jaar zitten. Wanneer 
Wavin en gemeente Zwolle de kolken er 
uithalen voor onderzoek blijkt dat ze nog 
steeds intact en functioneel zijn. Heide-
veld had niet anders verwacht: “Mijn ver-
wachtingen waren hooggespannen, omdat 
de kolken van relatief elastisch materiaal 
zijn gemaakt. Als de kolken van dat starre, 
harde plastic waren gemaakt, waren ze al-
lang uit elkaar geknald.” Inmiddels zijn 
de plekken opnieuw voorzien van Tegra 
kolken.

Gerecycled materiaal grote pre
Waar Zwolle duurzaamheid hoog op de 

agenda heeft staan, is het gebruik van ge-
recycled materiaal een belangrijk speer-
punt. “Ik moet zeggen, ik vind het knap 
dat Wavin erin is geslaagd om een product 
te maken van 100% gerecycled materiaal, 
dat ook nog eens resulteert in een lichtge-

wicht kolk.

Mark Heideveld, Beheermanager Stede-
lijk Water - gemeente Zwolle
Naar aanleiding van de resultaten van 
de pilot, ziet Heideveld niet alleen grote 
voordelen voor gemeenten: “Dit product 
is bij uitstek geschikt gebleken voor loca-
ties waar de kolken grote krachten onder-
vinden. Dus ik zie zeker kansen voor de 
Tegra kolk op bedrijventerreinen.” 

Bron: Wavin.nl
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“De Champions League binnen ons 
vakgebied”, noemt Matthijs Peele het 
project Nieuwe Sluis in Terneuzen. Hier 
is een van de grootste sluizen ter wereld 
in de maak: dieper, breder en langer 
dan de bestaande sluizen in het nu al in-
drukwekkende complex. Matthijs is als 
Manager Inkoop bij BAM verantwoor-
delijk voor o.a. de inkoop van materia-
len en mankracht. Hij neemt ons mee in 
dit unieke project.

Toegangspoort
Het sluizencomplex in Terneuzen vormt 
met drie sluizen en zes bruggen dé toe-
gangspoort van de Westerschelde naar 
het kanaal van Gent tot Terneuzen. Deze 
scheepvaartverbinding tussen Nederland, 
België en Frankrijk is van levensbelang 
voor de havens en belangrijk voor de in-
dustrie langs het kanaal. De oudste van de 
drie sluizen, de zogenoemde Middensluis, 
stamt uit 1910 en is aan vervanging toe. 
Bovendien is er momenteel slechts een 
sluis voor zeevaart beschikbaar, terwijl 
het scheepvaartverkeer blijft toenemen en 
schepen steeds groter worden. Daardoor 
is de doorstroming niet optimaal, lopen de 
wachttijden op en biedt het complex niet 
genoeg ruimte voor schepen van nieuwe 
industrieën. 
De bouw van de Nieuwe Sluis is eind 
2017 gestart. Een gezamenlijk project 
van de Vlaamse en Nederlandse overheid. 
Matthijs: “Na vijf jaar planuitwerking zijn 
we begonnen aan vijf jaar bouwen. Een 
project van deze omvang is voor ons niet 
nieuw, maar het kent uiteraard wel unieke 
uitdagingen.” Uniek is bijvoorbeeld de 
focus op duurzaamheid: “Dat zit in al-
lerlei aspecten. Van het vermalen en her-
gebruiken van steen- en betonpuin tot het 
vergroenen met drie hectare grasland en 
rekening houden met nestmogelijkheden 
voor vogels en vleermuizen. En wat heel 
bijzonder is, de sluis gaat draaien op zon-
nepanelen.” Het project wordt uitgevoerd 
door aannemerscombinatie Sassevaart, 
waar BAM onderdeel van uitmaakt. In 
2023 moet het eerste schip door de Nieu-
we Sluis varen.

Hollands glorie 
BAM heeft het complete leidingwerk-
segment voor het project uitbesteed aan 
Wavin. Matthijs: “We werken al jaren 
veel met Wavin samen. Ook bij multidis-
ciplinaire projecten, zoals bijvoorbeeld de 
vernieuwing van de Afsluitdijk. Het is een 
mooi bedrijf, echt Hollands glorie, en je 
kan van ze op aan. 
Dat geldt voor het assortiment, maar ook 
voor het meedenken over specifieke pro-
jecten.”

Matthijs en zijn team besloten daarom al 
vroeg om Wavin aan te haken: “Wavin is 
echt als partner betrokken.
We nemen producten af uit het bestaande 
assortiment, maar hebben regelmatig con-
tact over materiaalkeuze, innovatie en 
duurzaamheid."

Complexe gebiedsontwikkeling
Er wordt gewerkt met bestaande en be-
wezen bouwtechnieken. Toch ligt het 
ontwerp bij een project van deze omvang 
vooraf nog niet helemaal vast, maar wordt 
stap voor stap gekeken naar de beste op-
lossing.
Matthijs legt uit waarom: “Die werkwijze 
heeft alles met de complexiteit van dit 
werk te maken.
Het project is veel omvangrijker dan al-
leen de sluis in het water, het gaat om ge-
biedsontwikkeling met grond-,
weg- en waterbouw. Een herculeswerk 
waarbij we frontmuren en tijdelijke dam-
wanden bouwen, 22 meter onder NAP be-
reiken, duizenden kilometers kabels aan-
leggen en zo’n 350.000 kuub betonmortel 
nodig hebben.“  
Voor Wavin betekent de samenwerking 
dat er snel geschakeld moet worden. Her-
man van Tholen, verkoopleider GWW bij 
Wavin: “Bij een klus als deze ligt de na-
druk niet op onze producten. Dat betekent 
dat je snel moet kunnen schakelen zodra 
het leidingwerk wél in beeld komt. Be-
trouwbaar zijn en zekerheid bieden, dat is 
onze rol.
Want ook al ligt de focus op de sluis, het 
leidingwerk moet goed zijn en geen gedoe 
opleveren. Gelukkig is dat een rol die ons 
goed past.” 

Hulp uit België
Wat daarbij van pas komt, is dat Wavin 
ook een productielocatie in het Vlaamse 
Sint-Niklaas heeft.
Aanzienlijk dichterbij Terneuzen dan de 
Nederlandse vestiging. Van dit voordeel is 
al een paar keer gebruikgemaakt. Bijvoor-
beeld toen er grote inspectieputten gepro-
duceerd en geleverd moesten worden, die 
vanuit België een minder lange weg hoef-
den af te leggen. Ook Wavins accountma-
nager uit Goes kan steeds snel ter plaatse 
zijn. Herman: “Dat maakt het zo’n mooie 
klus. Wij knopen de lijntjes aan elkaar 
zodat de klant optimaal bediend wordt.” 
Matthijs sluit zich hierbij aan: “Juist alle 
uitdagingen die we tegenkomen en samen 
oplossen maken het zo gaaf. Je werkt geen 
moment op de automatische piloot.”

Bron: Wavin.nl

Project Nieuwe Sluis Terneuzen: 
een wereldwijd toonaangevend 
herculeswerk
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