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Van het Bestuur
Beste mensen, zoals u in het vorige Wavin 
Old Nieuws hebt kunnen lezen ben ik één 
van de nieuwe bestuursleden samen met 
Jan Lubbers. In het Wavin Old Nieuws 
van mei 2021 heb ik verteld wie ik ben en 
wat mijn werkzaamheden bij Wavin zijn 
geweest. Ik hoop dan ook dat ik in de ko-
mende periode als bestuurslid het nodige 
kan bijdragen. Helaas zijn we de afgelo-
pen maanden weer in een gedeeltelijke 
lock-down geweest i.v.m. de nog steeds 
heersende Corona. Dit heeft voor een he-
leboel ouderen onder ons vervelende con-
sequenties gehad zoals  minder je klein-
kinderen zien, zelf ziek zijn geweest als 
ook beperkt familiebezoek. Gelukkig zijn 
de beperkingen grotendeels opgeheven, 
maar het Corona-virus is nog niet uit de 
wereld. Laten we hopen dat het niet in 
een nog besmettelijker vorm in het najaar 
terug zal komen. Het is nu wel zo dat een 
groot percentage van de mensen ingeënt 
is en inmiddels hebben ze ook een booster 
gehad en daardoor beter beschermd tegen 
een nieuwe variant van Corona. Helaas, 
nu de Corona op de terugweg is, hebben 
we een nieuw probleem in onze wereld. 
Rusland is de Oekraïne binnengevallen 
met als gevolg dat onze economie en de 
wereldvrede onder spanning staan. De 
dreiging van niet voldoende gas in Eu-
ropa voor de komende winter door stop-
zetting van de aanvoer van olie en gas 
vanuit Rusland met als gevolg een tekort 
en hierdoor enorme prijsstijgingen in heel 
Europa. De economie staat al onder druk 
maar dat zal nog groter worden. De in-
flatie is al behoorlijk hoog maar zal dan 
nog verder stijgen. De prijzen voor de 
eerste levensbehoeften zijn in de porte-
monnee al duidelijk te merken. We hopen 
dat er mensen in Rusland zijn, die gaan 
inzien dat oorlog voeren niet de oplossing 
is. Deze oorlog heeft al zoveel onschul-
dige burgerslachtoffers, waaronder veel 
kinderen, geëist dat ze een eind willen 
maken aan deze situatie. De hang naar 
macht en geld is vaak groot. Maar om dit 
door oorlogsgeweld te bereiken is geen 

oplossing. Hopelijk worden de verant-
woordelijke mensen eindelijk verstan-
dig. Er is al zoveel honger en geweld in 
de wereld, maar laten de wereldleiders 
werken aan een wereld in vrede. Dit zal 
heel moeilijk worden. Kijk maar terug in 
de historie. Duizenden jaren terug werd er 
al gevochten om macht en bezit. Elk mens 
wil in vrede leven en laat dat ons doel 
zijn. Ondanks alle ellende in de wereld 
gaan we het voorjaar en de zomer in. Dit 
kunnen wij gelukkig niet beïnvloeden. We 
kunnen weer op vakantie, een dagje uit, 
weer lekker fietsen en wandelen, gezel-
lig een terrasje pakken en van de zomer 
genieten. Begin december vorig jaar heb-
ben een aantal bestuursleden, waaronder 
ondergetekende, een eerste uitleg gehad 
van Pensioenkring OWASE betreffende 
het nieuwe pensioenstelsel.
Er gaat nogal wat veranderen in het stel-
sel, maar we hebben er vertrouwen in dat 
Pensioenkring OWASE, Sociale partners 
en Het Nederlands Pensioenfonds in goed 
overleg voor iedereen een goed pensioen-
stelsel uitwerken. In december hebben 
diverse personen een vragenformulier via 
internet ontvangen om aan te geven hoe 
zij ons pensioen willen opbouwen. Deze 
meningen zullen worden mee genomen 
bij de uitwerking van het nieuwe pen-
sioenstelsel. Door de gunstige financiële 
resultaten in 2021, mede door de aandelen 
beurs, is onze pensioen uitkering in begin 
2022 geïndexeerd.
Zoals u weet wordt de jaarlijkse contribu-
tie nu via automatische incasso geïnd. 
Jammer genoeg hebben niet alle leden toe-
stemming gegeven voor een automatische 
incasso. Deze leden hebben een brief 
gekregen, om de contributie zelf over te 
maken naar de rekening van Wavin Old. 
Wanneer dit niet gebeurt, dan moeten wij 
helaas besluiten deze personen niet langer 
als lid van Wavin Old te beschouwen. 
Dit betekent dat u geen uitnodiging meer   
krijgt voor de jaarlijkse reünie en ook het 
Wavin Old Nieuws niet meer zult ont-
vangen. Het bestuur verzoekt u dan ook 

dringend om de contributie te betalen. U 
zult dan later nogmaals een formulier ont-
vangen met het verzoek om de volgende 
keren te betalen door middel van automa-
tische incasso. Elke andere manier brengt 
veel extra kosten met zich mee. Dus vul 
a.u.b. het dan te ontvangen formulier in en 
stuur het terug naar het aangegeven adres. 
Ondanks alle leed in de wereld hebben wij 
besloten dit jaar weer de bekende Wavin 
Old reünie en ledenvergadering te houden. 
Deze is gepland op dinsdag 4 oktober 
2022. Te zijner tijd ontvangt u hiervoor 
de uitnodiging, mits u de contributie heeft 
betaald. Hopelijk niet weer verstoord door 
Corona. We vertrouwen erop dat het weer 
een gezellige bijeenkomst zal worden en 
dat iedereen zijn oude collega’s weer kan 
ontmoeten en weer gezellig kan bijpraten. 

Deze keer een verhaal van Jan gecom-
bineerd met mededelingen van het 
bestuur. Als laatste: Wij zijn op zoek 
naar personen die een beetje redactio-
neel onderlegd zijn om mee te werken 
aan de tweejaarlijkse uitgave van   
Wavin Old Nieuws. Meld je aan bij 
één van de bestuursleden. Het bestuur, 
maar ook alle leden zullen je dankbaar 
zijn.

Jan van Coeverden, bestuurslid
Albert Jan Rosink, voorzitter
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Dezer dagen is een bijeenkomst ge-
houden van technische topfunctionaris-
sen in het Wavin – concern. Tijdens de 
z.g. ‘Technical Meeting’ waren verteg-
enwoordigers aanwezig van alle bedrij-
ven uit de verschillende landen. Een 
van deze was de heer Ramabhadran 
directeur van Wavin India Limited en 
de meesten van ons welbekend. Tijdens 
de gesprekken met deze beminnelijke 
en enthousiaste medewerker van Wavin 
heeft hij ons vele interessante dingen 
verteld over ons nieuwe bedrijf in Ma-
dras.

In totaal werken bij Wavin India thans ca. 
7 personen. De lonen liggen in dit land 
wel een beetje anders dan bij ons. Men 
heeft in India alleen goede krachten in 
dienst genomen, wat in dit land wil zeg-
gen, dat de werknemers moeten kunnen 
lezen en schrijven en in staat moeten zijn 
bijvoorbeeld. temperatuurmeters af te 
lezen en eventuele onregelmatigheden te 
signaleren. De ongetrouwde medewerkers 
komen tot een loon van f 1,75 tot f 2,-- per 
dag. Bij gehuwden ligt dit op ongeveer      
f 2,50 tot f 3,-- per dag. Dit mag ons al-
lemaal wat vreemd in de oren klinken en 
zelfs een belachelijke beloning toeschij-

nen, de heer Ramabhadran heeft ons ver-
zekerd, dat deze bedragen voor Indiase 
begrippen zeer hoog zijn en de mensen in 
staat stellen een behoorlijk leven te leiden. 
Een moeilijk punt in dit land is de water-
voorziening waarmee de elektriciteits-
voorziening nauw samen hangt. In Ma-
dras wordt de stroom namelijk geleverd 
door een waterkrachtcentrale, die gevoed 
wordt via een stuwdam. Valt er lange tijd 
veel regen, dan is er een overvloed aan 
stroom. Blijft het maanden lang droog, 
dan ontstaan er moeilijkheden. Omdat dit 
laatste op het ogenblik het geval is heerst 
er een energie- tekort. Om van de be-
schikbare energie zoveel mogelijk profijt 
te trekken is men tot een eenvoudige en 
elegante oplossing gekomen. In plaats van 
op zondag sluiten de bedrijven in Madras 
op verschillende dagen in de week. 

Voor Wavin is dat bijvoorbeeld de woens-
dag. Aangezien in dit land geen religieuze 
bezwaren bestaan tegen het werken op 
zondag, kon men deze oplossing door-
voeren. Men heeft thans de beschikking 
over een stuk grond van 200x 300 meter 
= 60.000 m2. Dit stuk heeft men gekocht. 
Van de Indiase regering heeft Wavin 
voorts een optie gekregen op een terrein 

van nog eens 60.000 m2. Daarvoor be-
taalt men een jaarlijkse vergoeding van 
4,5 % van de waarde. Normaal zou dit 
9% moeten zijn, want de rentevoet is ook 
in India zeer hoog. Omdat men het ter-
rein koopt van de Indiase regering krijgt 
men 50% reductie. De leiding van Wavin 
India ziet in dit grote landgeweldige mo-
gelijkheden voor de pvc- buis. Men is er 
van overtuigd, dat he bedrijf een grote 
toekomst tegemoet gaat. De grondstoffen- 
prijs ligt weliswaar zeer hoog (ongeveer 
vijf maal de prijs in Europa) maar door-
dat in de komende jaren aantal grote pet-
rochemische industrieën zich in India zal 
vestigen, zal het pvc- aanbod toenemen 
en wordt een snellen en aanzienlijke da-
ling van de grondstoffen- prijs verwacht. 
Daardoor zal ook de concurrentie- positie 
van onze pijp ten opzichte van de thans 
in India gangbare materialen steeds gun-
stiger worden. Wij wensen onze jongste 
dochter met zijn bekwame en geestdrif-
tige leiders alle succes toe.

Bron: Speekbuis Sept./Okt. 1966 

Uit de oude doos: Wavin India gestart met produktie

Terug in de tijd
Deze keer een door Jan Compagne zelf 
opgetekend ‘levensverhaal’.

Geboren  op 24 september 1953 in de ge-
meente Hardenberg, gehuwd met Magda-
lena van de Ruit. Inmiddels zijn we al 46 
jaar samen.

Opleiding
Mijn schooltijd/ opleiding ziet er als volgt 
uit;
Lagere school, LTS, VAPRO, Organisatie 
en Management Opleiding TH Twente, 
Brandweer opleiding t/m bevelvoerder. 
Allen afgerond met een diploma. 

Maatschappelijke carrière
Ben 4 jaar beroepsmilitair geweest en    
hierna 30 jaar bij de Wavin werkzaam ge-
weest in diverse functies. 
Tot 2008 hebben we gewoond in Harden-

berg en zijn hierna verhuisd naar Perth en 
later Melbourne in Australië. Hier heb ik 
gewerkt bij Iplex Australië in de proces- 
engineering. 
Iplex Australië was een bedrijf waarin 
Wavin een minderheidsdeelneming heeft 
gehad. 
In 2011 zijn we verhuisd naar Jakarta     
Indonesië en kwam ik in dienst bij Wavin 
Indonesië (Wahana) als Technical Advi-
sor.
Mijn huidige parttime werkzaamheden als 
adviseur, betreffen Baerlocher Malaysia
voor wat betreft grondstoffen en Wavin 
T&I op het gebied van nieuwe Biax pro-
jecten.

Collega’s
Bij Wavin veel samen gewekt met Gerard 
Oldekotte, Peter Cupido, Henk Prenger,
Jan Visscher en alle ploegmedewerkers 
bij, toen nog, Wavin KLS B.V.
Bewaar hier prettige herinneringen aan! 

Nevenfuncties
Ben 30 jaar in dienst geweest bij de 

Brandweer in Hardenberg.

Hobby’s
Veel Reizen en andere culturen opdoen 
alsmede tuinieren en toen ik nog wat 
jonger was diepzeeduiken.

Pensionado
Heb altijd met plezier gewerkt en het be-
valt mij goed als parttime pensionado, 
gezien mijn eerder genoemde werkzaam-
heden.
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Bouwen aan veerkrachtige steden
Er wonen steeds meer mensen in onze 
steden. Tegelijk krijgen de stedelijke 
gebieden te maken met de gevolgen van 
de klimaatopwarming. Om steden leef-
baar te houden, moeten we oplossingen 
vinden voor 5 grote uitdagingen:

1. extreme droogte
2. Watervervuiling
3. uitputting van het grondwater
4. stijgende temperaturen en extreme hitte
5. toenemende overstromingen door he-
vige regen.
Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt 
Wavin samen met stedenbouwkundigen, 
architecten, ingenieurs en vele andere ex-
perts.

Onze visie
Samen pakken we de 5 uitdagingen van 
klimaatverandering in steden aan
Het beheer van regenwater gaat niet lan-
ger alleen over de afvoer van hemelwater. 
Met de klimaatopwarming is er meer aan 
de hand. Om in te spelen op grotere droog-
te en de schaarste van het grondwater zul-
len we ook manieren moeten vinden om 
regenwater op te slaan en te hergebruiken. 
Zo bouwen we aan groene steden, met 
voldoende water voor iedereen.

Regenwaterterugwinning
Als je een nieuwe woning bouwt, dan is 
een waterput of regenwaterreservoir in 
veel landen al wettelijk verplicht. Maar 
die regenwaterputten staan 95% van de 
tijd droog. En bij hevige regenval komt 
het meeste water toch in de riolering te-
recht. Met onze technologieën van van-
daag zijn we in staat om meer regenwater 
op te vangen en te hergebruiken. Bijvoor-
beeld om gras- of bloemperken te onder-
houden. Het water komt dan opnieuw in 
de bodem terecht. Zo gaan we de uitdro-
ging van de grond tegen.

Riool overstorten voorkomen bij hevige 
regenval
Als je rioleringen niet goed onderhoudt, is 
er een kans op verstoppingen. Bij hevige 
regen raakt het rioolsysteem dan over-
belast en kan vervuild afvalwater in het 
grondwater terechtkomen. Met sensoren 
kun je zulke overstorten voorkomen. De 
sensoren meten het waterpeil en geven 
aan waar er onderhoud of herstel nodig 
is. Overheden besparen er middelen mee, 
want ze voeren alleen onderhoud uit waar 
dat nodig is. Filters aan de straatkolken 
voorkomen dan weer verstoppingen. 
Zo behouden de riolen hun maximale    

capaciteit.

Bomen beschermen
Bij hittegolven en stijgende temperaturen 
krijgen steden het harder te verduren. De 
aanwezigheid van bomen zorgt voor scha-
duw en comfort in de stad. Alleen hebben 
die bomen het zwaar te verduren, door 
de toename van de verkeersdrukte en de 
beperkte open ruimte. Met boombunkers 
kun je boomgroeiplaatsen creëren in de 
stad. De boombunkers geven de bomen 
lucht om te ademen. Bovendien vangen 
en slaan ze regenwater op voor drogere 
periodes.

“We moeten de stad klaarmaken voor de 
toekomst en we mogen daarbij niet bang 
zijn om nieuwe standaarden te hanteren. 
De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat 
steden leefbaar blijven, ondanks de be-
volkingsgroei, grondstoffen schaarste, 
klimaatverandering en digitalisering? Dat 
gaat niet eens over de heel verre toekomst. 
Over 30 jaar zouden we in een totaal an-
dere maatschappij moeten leven, die aan-
gepast is aan het veranderende klimaat en 
die circulair, CO2-neutraal en slim is."

Bron: Wavin.nl

Nieuwe wasinstallatie kan bijdragen aan 
verbetering plasticrecycling

In Nederland kunnen we straks nog 
nauwkeuriger onderzoek doen naar 
hoe verschillende soorten plastics zich 
gedragen in het recyclingproces. Hier-
voor krijgt het Nationaal Testcentrum 
Circulaire Plastics (NTCP) in Heeren-
veen een wassysteem van Lindner 
Washtech. Het onderzoek dat ze hier-
mee doen draagt bij om het plasticrecy-
clingproces te verbeteren.

Hoe meer plastic er in de juiste sorteer-
stroom terechtkomt en vervolgens de 
juiste route aflegt naar de recyclers, hoe 
meer kunststoffen in de kringloop blijven 
en niet verloren gaan in bijvoorbeeld ver-
brandingsovens. Onderzoek naar hoe plas-
tics zich gedragen in het recyclingproces 
helpt daarin mee. Dit onderzoek wordt on-
der andere gedaan door het NTCP in Hee-
renveen. Voor het onderzoek krijgen ze dit 
jaar een Modulair Wassysteem van Lind-
ner Washtech, waarmee ze elk onderdeel 

van het wasproces apart kunnen 
onderzoeken. “Met zijn modu-
laire opzet zal de medio 2022 te 
installeren kunststofwasinstal-
latie van Lindner Washtech een 
belangrijke bijdrage leveren aan 
ons onderzoek en de optimali-
satie van diverse kunststofstro-
men”, vertelt Martine Brands-
ma, directeur van het NTCP.

Elke stap in proces beter bekeken
Het NTCP bekijkt dus elke stap die plastic 
aflegt, van afval tot gerecycled materiaal.  
Het testcentrum beschikt hiervoor over 
een 25 bij 20 meter lang en 9 meter hoog 
industrieel sorteersysteem waarmee ze 
het onderzoek uitvoeren. “Met de nieuwe 
installatie kunnen we straks het hele was-
proces voor alle materialen simuleren en 
optimaliseren. Van versnipperen, droog 
wassen, koud en warm wassen, densi-
teitsscheiding, mechanisch en thermisch 

drogen, tot en met het scheiden met een 
vlokkensorteerder”, zegt Freek Van Rhijn, 
technisch directeur van het NTCP. Van 
Rhijn heeft een aantal maanden samen-
gewerkt met de ingenieurs van Lindner 
Washtech om het nieuwe plasticwassys-
teem te ontwikkelen. In augustus 2022 
hoopt het testcentrum de installatie in ge-
bruik te nemen.

Bron: Plastic recycling magazine

Het nieuwe wassysteem van Lindner 
Washtech voor het NTCP. 
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Gezond binnenklimaat. Zo geregeld.
Comfort in huis. Dát is wat belangrijk 
is voor mensen. Het juiste binnenkli-
maat helpt ons productief en gelukkig 
te zijn in de ruimtes waar wij het meest 
vertoeven. Zeker in deze tijd. Met scho-
ne lucht, aangename warmte of juist 
prettige verkoeling. Tegelijkertijd wil-
len we geen concessies doen. Niet in ef-
ficiëntie, niet in kosten, niet in ruimte 
en aanzicht.  Én moet alles ook nog eens 
eenvoudig te bedienen zijn.

Verwarmen, verkoelen, ventileren
Met de binnenklimaatoplossing van Wa-
vin speelt u exact in op deze behoeftes. 
Een compleet assortiment voor kwalita-
tief ventileren en duurzaam verwarmen & 
verkoelen. Met ons lucht verdeel systeem 
haalt u het beste uit ieder binnenvertrek 
door frisse lucht naar binnen te halen. Ook 
de temperatuur in huis reguleren was nog 
nooit zo gemakkelijk dankzij vloerver-
warming- en koeling mét zoneregeling. 

En niet onbelangrijk: met logische instal-
latie, eenvoudige configuratie en zeer ge-
bruiksvriendelijke bediening – via de sim-
plistische regelunit of in de app. Kortom: 
de binnenklimaatoplossing van Wavin 
kent alle ingrediënten voor een fijn en 
gezond binnenklimaat. Op zoek naar dé 
oplossing voor comfortabel wonen voor 
uw klanten? Met Wavin is het zo geregeld.

Bron: Wavin.nl

Oldenzaal realiseert waterberging winkelcentrum met 
infiltratiekratten

Schoon regenwater zoveel mogelijk 
van afvalwater scheiden. Dat is een 
van de belangrijkste uitgangspunten 
in het waterbeleid van de gemeente 
Oldenzaal. Zo ook bij de omvangrijke 
renovatie van winkelcentrum de Thij 
in het centrum. Daar wordt een water-
berging gerealiseerd met de Q-Bic Plus 
Infiltratiekratten van Wavin. Tegra 
Kolken zorgen daarnaast voor de opti-
male afvoer van het regenwater vanaf 
de straat.

“Hier in Oldenzaal hebben we iets meer 
hobbels te nemen in regenwatermanage-
ment dan de gemiddelde Nederlandse 
stad. Letterlijk,” stelt Gerard Vos. Hij is 
bij de gemeente Oldenzaal betrokken bij 
het stedelijk watermanagement. “Olden-
zaal is een heel compacte stad, maar het 
hoogteverschil tussen het noordoosten en 
het zuidwesten is ruim 40 meter doordat 
we ons op een stuwwal bevinden. Door de 
85 meter hoge Tankerberg aan de noord-
oostzijde van de stad, ervaren we relatief 
veel wateroverlast bij hevige regenval 
omdat water nou eenmaal naar het laagste 
punt stroomt.”

Schoon hemelwater afvoeren  
Om die wateroverlast te verminderen, 
leidt de gemeente overtollig water zo-
veel mogelijk naar buiten de stad. Dat 
doet ze met de aanleg van zeven zoge-
noemde ‘blauwe aders’; op verschillende 
tracés worden grote buizen aangelegd die 
schoon hemelwater naar een nabijgelegen 
slotenstelsel leiden. Vos vertelt: “Inmid-
dels zijn drie van deze tracés al helemaal 
gereed, de rest is deels aangelegd, en vol-

tooiing volgt in de komende jaren. Naast 
het afvoeren van hemelwater kijken we 
met het oog op de klimaatverandering ook 
naar het vasthouden van hemelwater. Zo 
willen we de overlast tijdens hevige re-
genval op lagergelegen plaatsen vermin-
deren. Hier wordt dan een waterberging 
aangelegd, daar waar mogelijk in combi-
natie met waterinfiltratie. Dus ook bij de 
renovatie van winkelcentrum de Thij.” Bij 
de herinrichting wordt de supermarkt flink 
uitgebreid en krijgt de jaren 60 wijk nieu-
we riolering, extra parkeergelegenheid en 
een groenere inrichting. 

Waterberging in zandgrond
“In openbaar gebied leggen we onszelf 
de eis op om 40 mm neerslag op het ge-
harde oppervlak te bergen of te infiltre-

ren,” Door de aanwezige zandgrond bij 
winkelcentrum de Thij leent het gebied 
zich goed voor waterinfiltratie. “Op een 
inbreidingsplek elders in de stad hebben 
we ook gebruik gemaakt van Q-Bic krat-
ten van Wavin. Daar is echter sprake van 
kleigrond, waardoor water moeilijk te in-
filtreren is. De kratten fungeren daar pri-
mair als opvang en zijn met waterdichte 
folie omhuld. Bij de Thij hebben we ge-
kozen voor Q-Bic Plus infiltratiekratten, 
die het water tijdelijk vasthouden en laten 
infiltreren in de bodem. 

Q-Bic Plus kratten voor optimale wa-
terberging
De Q-Bic Plus kratten worden op vier 
plekken aangebracht. “De eerste kratten 
zijn aangelegd. Dat gaat heel eenvoudig. 

vervolg pagina 5
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Met de openingshandeling kon je de krat-
ten mooi zien liggen en werd de werking 
duidelijk, “Bij hevige stortbuien voeren de 
Tegra kolken het water snel af. Bij over-
loop wordt het water naar het rioolstelsel 
geleid. Is het een paar dagen droog? Dan 
houden de kratten het water tot 24 uur vast 
en infiltreert het water langzaam in de bo-
dem.” “Dat is het grote voordeel van deze 
kratten. Als we in een droge periode zo-
als de zomers van 2018 en 2019 nog wat 
water kunnen infiltreren in de bodem, dan 
zijn we goed bezig.” 

Bron: Wavin.nl 

Oerlemans Packaging ondersteunt ambitieus 
scenario van CO2-reductie

Terwijl in Glasgow de wereldleiders 
vergaderen over concrete doelen om 
de opwarming van de aarde tegen te 
gaan, presenteerde onderzoeksinstituut 
CE Delft deze week een ambitieus rap-
port waarin de kunststofindustrie een 
realistisch routepad kan volgen naar 
vijftig procent CO2-reductie in het jaar 
2030. Theo Stijnen (directeur Plastics 
Europe) en Harold de Graaf (directeur 
Nederlandse Rubber- en Kunststofin-
dustrie) namen het rapport van onder-
zoeksleider Geert Bergsma tijdens de 
jaarlijkse Future Proof Plastics-confe-
rentie in ontvangst.

In het rapport wordt er uitgegaan van 
twee scenario’s; reductie via autonome 
doorontwikkeling en een via de ambi-
tieuze transitieagenda. In deze transitie 
agenda zijn – onder regie van de kunst-
stofindustrie – doelen opgesteld voor inzet 
van duurzame grondstoffen als recyclaat 
en biobased, maar ook voor een verbete-

ring van de kwaliteit. Tastbare routekaar-
ten, zoals die voor de inzet van recyclaat, 
maken de transitieagenda toepasbaar. Dit 
laatste scenario biedt de grootste reductie 
van CO2-emissie met een halvering van 
de uitstoot. Dat scenario gaat niet vanzelf, 
er moet aan een aantal flinke voorwaarden 
worden voldaan.

Gelijk speelveld
Het ambitieuze nieuws uit het rapport 
geeft een kapstok voor de sector om snel 
aan de slag te gaan. Maar wat heeft het 
meeste impact? Na de presentatie van 
het rapport gingen betrokken partijen in 
discussie over hoe deze doelstelling ge-
haald kan worden. Namens de kunststof-
industrie was Rob Verhagen, directeur 
duurzaamheid van de Oerlemans Packa-
ging Group, panellid. “Om de circulaire 
doelen te kunnen halen, is het belangrijk 
dat er een gelijk speelveld is voor álle be-
drijven,” bepleit Verhagen. “De circulaire 
economie geeft ons voordelen op de CO2 

voetafdruk, zorgt ervoor dat afval waarde 
krijgt en zorgt voor een reductie in het ge-
bruik van grondstoffen.”

Volgens Verhagen wil de kunststofindus-
trie meer recyclaat en biobased materiaal 
inzetten. Daarom moet er significant wor-
den geïnvesteerd. “We vragen de overheid 
om meer regie te pakken, om die circu-
laire grondstoffen beschikbaar te krijgen 
en een gelijk speelveld te krijgen voor alle 
partijen in de markt. Het rapport laat ook 
mooi zien dat er, naast een directe CO2-
reductie, ook indirect veel voordelen zijn 
aan de toepassing van kunststof. Denk 
aan lagere logistieke kosten, reductie van 
voedselverspilling of betere isolatie. Laat 
dat besef in de héle keten meewegen om 
de CO2-reductie te halen!

Bron: Recycling magazine

Turbulentie op de kunststoffenmarkt
De Europese markt voor polymeren 
staat al enkele maanden onder druk 
en de negatieve gevolgen van de grond-
stoffentekorten en de prijsstijgingen 
hebben ernstige gevolgen voor de pro-
ductie van kunststofproducten in de 
EU. Kunststofverwerkende bedrijven 
in heel Europa melden moeilijkhe-
den bij het verkrijgen van de nodige 
grondstoffen om productie draaiende te 
houden en zien alarmerend lage voor-

raden. Ook Wavin heeft te maken met 
deze zeer uitdagende en onvoorziene 
omstandigheden.
Op deze pagina vindt u artikelen die 
meer achtergrond geven over de situ-
atie.

NRK nieuwsbericht
Nederlandse ondernemers in de rubber- 
en kunststofindustrie signaleren net als 
elders in Europa vele force majeure ver-

klaringen van grondstofleveranciers. Toe-
gezegde leveringen worden geannuleerd. 
Als er wel wordt geleverd, is dat tegen 
steeds weer hogere prijzen. 

Turbulentie op de kunststoffenmarkt:   
materialen schaars en duur - Vraag & 
Aanbod.  
De turbulentie op de Europese polymeer-
markten treft de Europese kunststofver-
werkers sterk. Voldoende hoeveelheden 
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granulaat zijn niet beschikbaar en de 
prijzen zijn sinds het begin van het jaar 
aanzienlijk gestegen, waarbij sommige de 
absolute hoogterecords benaderen.

Raw Material Shortages in Europe Im-
pact Production of Plastic Products in 
Europe 

De vraag naar polymeren had zich in de 
tweede helft van 2020 in Europa hersteld 
na een sterke daling van de productie als 
gevolg van de COVID-19-pandemie en de 
daarmee gepaard gaande lockdown-maat-
regelen. Maar terwijl de kunststofverwer-
kers hun productie weer begonnen op te 
voeren, groeide het aanbod van grondstof-
fen niet navenant.

Bron: Wavin.nl

Uniek biogas-
netwerk met 
Wavin PE100
Koeien leveren ons melk, vlees en… 
energie? Jazeker! Het is voor het eerst dat 
biogas op deze wijze wordt ingezet als 
energiebron. Het initiatief voor dit unieke 
project komt van 7 boeren in Noord 
Deurningen, een dorp in Overijssel. Co-
gas leverde het benodigde gasnetwerk en 
gebruikte daarbij ruim 10 kilometer Wa-
vin PE 100 drukleiding. 

Bron: Wavin.nl

Nieuwe notenbakjes gemaakt uit 
huisvuil

Verpakkingsfabrikant Hordijk ge-
bruikt gerecycled PET uit huisvuil om 
voedselveilige en transparante plastic 
trays te maken. Dit doen ze in samen-
werking met plastic recycler Umincorp. 
Met deze tray to tray recycling is Hor-
dijk naar eigen zeggen een van de eer-
sten in de branche. 
De grondstoffen voor de gerecyclede trays 
komen onder andere uit gerecy-
cled PET-plastic van statiegeld-
flessen, maar ook uit huisvuil. 
Hierin werken ze samen met 
Umincorp om weggegooide 
plastic verpakkingen weer tot 
nieuwe verpakkingen te ma-
ken. “Als we naar een circulaire 
economie toe willen, moeten er 
gesloten kringlopen ontstaan 
waarin grondstoffen hun waar-
de zo min mogelijk verliezen. 
Dit kan alleen wanneer we ook 
ons huisvuil als bron voor gere-
cycled plastic gaan gebruiken.
De kwaliteit van het gerecyclede plastic is 
vergelijkbaar met de kwaliteit van nieuw 
plastic, maar in vergelijking met virgin 
plastic kost de productie 80 procent min-
der CO2.

Sorteerproces
Umincorp maakt gebruik van MDS 
(Magnetic Density Separation). Daarmee 
scheiden ze met behulp van magneten en 

procesvloeistof gemengde plastic afval-
stromen. Elke soort plastic heeft een eigen 
dichtheid. Doordat plastic deeltjes met 
verschillende dichtheden op verschillende 
hoogtes in de vloeistof blijven drijven, is 
het mogelijk om de meest voorkomende 
soorten plastic uit de afvalstroom precies 
te sorteren. Zo worden zuivere grondstof-
fen voor PP, HDPE en PET gesorteerd.

Hordijk Groep
De Hordijk Groep is een familiebedrijf en 
vooraanstaande toeleverancier van pro-
ducten en diensten voor de food- en agri-
sector. In Zaandam heeft het bedrijf twee 
thermoforming-locaties waar ze de plastic 
grondstoffen omvormen naar verpakkin-
gen voor versproducten zoals noten, sala-
des en snoeptomaatjes.

Bron: Recycling magazine

Decom North gaat windturbinebladen recyclen in de 
Eemshaven

De Eemshaven in Groningen krijgt een 
fabriek voor de recycling van windtur-
binebladen. Een aantal bedrijven heeft 
hiervoor een convenant gesloten onder 
de naam Decom North, met de bedoe-
ling een gesloten keten van levering, 
demontage en recycling van windtur-
binebladen op te tuigen. Het ultieme 
doel: de grondstoffen weer gebruiken in 
nieuwe windturbinebladen.

Binnen enkele jaren zijn honderden wind-
turbines op zee ten noorden van de Eems-
haven toe aan recycling. De recycling van 
windturbinebladen werd tot nu toe nauwe-
lijks gedaan. De bladen zijn namelijk niet 
zomaar te recyclen omdat ze zijn gemaakt 

van composiet. Steeds meer bedrijven kij-
ken nu naar de mogelijkheden de bladen 
toch te recyclen. In het Groningse Eems-
haven is hiervoor het consortium (tijdelijk 
samenwerkingsverband) Decom North 
gevormd, dat de recycling van de bladen 
wil realiseren.

Nieuwe fabriek
In de nieuwe recyclingfabriek die in of na-
bij de Eemshaven komt, worden wieken 
tot korrels afgebroken. De korrels worden 
de grondstof voor nieuwe producten zo-
als oeverbekledingen, mallen en bruggen. 
Volgens de deelnemende bedrijven is het 
ultieme streven de oude windmolenbla-
den te recyclen in nieuwe windmolenbla

den. De proeffabriek biedt ruimte om dit 
te onderzoeken.

Tot er een (proef)fabriek staat die de 
windturbinebladen kan recyclen, maakt 
het consortium gebruik van het in Bre-
men gevestigde bedrijf Neocomp. Daar 
verwerken ze glasvezel en kunsthars van 
gesneden rotorbladen tot cement.

Complete keten
Onderzoeksbureau HorYzon en Ho-
geschool Windesheim stelden de busi-
nesscase op voor de recycling van de 
windturbinebladen in de Eemshaven. Be-
drijven als Chemport Europe, Groningen 
Seaports en het Offshore Wind Innovation 
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Windturbinebladen, vermalen tot kleine snippers. Foto: Decom North

Centre maken deel uit van het samenwer-
kingsverband. Ze willen gezamenlijk de 
volledige keten van demontage tot nieuw 
product neerzetten.

Steeds meer initiatieven
Een samenwerking tussen bedrijven zoals 
nu gebeurt in Groningen is niet helemaal 
nieuw. Een jaar geleden werd bijvoorbeeld 
in Denemarken het project DecomBlades 
gestart. Ook een consortium, net als De-
com North, dat een duurzame en com-
mercieel haalbare oplossingen wil vinden 
voor het recyclen van de turbinebladen.

Bron: Recycling magazine

“Een verbod op niet-recyclebare producten is nodig”
Als we in Nederland echt circulair wil-
len worden, dan zou een verbod op niet 
recyclebare producten moeten komen. 
Zo zegt Dion van Steensel, algemeen 
directeur van energie- en afvalbedrijf 
HVC, in het voorwoord van het jaar-
verslag van het bedrijf. Daarbij is vol-
gens hem de mate waarin de rijksover-
heid haar rol pakt om tot een circulaire 
economie te komen nog teleurstellend.

Volgens Van Steensel is de overheid te 
weinig betrokken bij het terugdringen van 
onnodig afval: “Onze inspanningen op het 
gebied van hergebruik hadden een grotere 
impact kunnen en moeten hebben. Het is 
hard nodig dat producenten, afvalverwer-
kende sector, wetenschap en rijksoverheid 
écht gaan samenwerken. Alleen die laatste 
partij ontbreekt vrijwel geheel. Dat is jam-
mer, want er is veel meer beleid, aandacht 
en sturing nodig.”

Minder restafval
Om mensen te stimuleren thuis al zo veel 
en zo goed mogelijk afval te laten schei-
den, voerde de Gemeente Noordoostpol-
der als eerste inzamel-gemeente het re-
cycletarief in. Dit wordt ingezameld door 
HVC. Met dit recycletarief betalen bewo-
ners een vast deel afvalstoffenheffing, en 
een variabel deel dat wordt bepaald door 
het aantal keer dat de restafvalbak aan de 
weg wordt gezet of hoe vaak de onder-
grondse container voor restafval wordt 
gebruikt. Dit zorgde in 2021 voor een af-
name van 142,3 kilo restafval per inwoner 
naar 102,6 kilo. Daarnaast introduceerde 

HVC app voor inwoners van de gemeente 
Noordoostpolder. Deze geeft informatie 
over het op een juiste manier scheiden 
van afval en geeft tips door te laten zien 
hoeveel restafval ze hebben aangeleverd.

Niet genoeg
Toch is dit volgens Van Steensel nog niet 
genoeg. Als we in Nederland volledig cir-
culair willen worden, dan moeten we vol-
gens hem veel meer doen. “Wat al zou 
helpen, is een verbod op producten die 
niet te repareren of recyclen zijn, naast 
een vergaande stimulering (met juridische 
en financiële instrumenten) van de van 
herbruikbare materialen.” De rijksover-
heid zou een grote rol kunnen spelen om 
een volledig circulaire economie verder te 

helpen, maar die rol pakt zij op het gebied 
van afval en recycling nog onvoldoende. 
Tegelijkertijd is het ontzettend moeizaam 
samenwerken met diezelfde rijksover-
heid op het gebied van afval en het herge-
bruik hiervan. Er worden grote ambities 
uitgesproken, zoals “volledig circulair in 
2050”. Dat is mooi en ook nodig. Maar 
wanneer we zien wat daar in de praktijk 
aan gedaan wordt om dit werkelijkheid te 
laten worden, dan is dat teleurstellend”, 
aldus Van Steensel

Bron: Recycling magazine
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Uit de oude doos: Belgisch bezoek 
aan Nederland

Na de 32 Deense grondboorders, over 
welke excursie wij U in de vorige 
Spreekbuis berichtten, hebben thans 
8 Vlaamse electrogrossiers een bezoek 
gebracht aan ons land. 

Zondag, 7 oktober om één uur ’s middags 
arriveerden zij met 2 grote autobussen 
in Rotterdam, waar zij werden opgevan-
gen door de heer Koreman en een aantal 
andere medewerkers van onze afdeling 
Verkoop. Van de rondvaart door de Rot-
terdamse haven en het uitzicht vanaf het 
restaurant op de Euromast, waar de thee 
werd gebruikt, hebben alle bijzonder ge-
noten. Hoogtepunt van de dag was echter 
ongetwijfeld het bezoek aan de muzikale 
comedie ‘My Fair Lady’ in de avonduren. 
Wim Sonneveld, Johan Kaart en de ande-
re medewerkers en medewerksters aan dit 
flitsende programma hebben onze zuider-
buren laten genieten van hun spel. 
Maandag, 8 oktober was gereserveerd 
voor de meer zakelijke kant van het be-
zoek. De rit van Rotterdam naar Harden-
berg werd in Arnhem even onderbroken 
voor een kopje koffie, waarna het gezel-
schap te 10.30 uur bij Wavin aankwam. 
Ir. Keller hield een korte begroetingstoe-
spraak in de kantine, waar de heren van 
koffie en gebak werden voorzien. Uit de 
Wavin- film kreeg een ieder vervolgens 
een goede indruk van de gang van zaken 
in ons bedrijf, zodat de daarop volgende 
excursie een vlot verloop had. De orga-
nisatie was ditmaal trouwens anders dan 
anders. Doorgaans wordt een groot gezel-
schap in groepen van 15 à 20 personen ge-
splitst. Elke groep krijgt een Wavin - me-
dewerker als rondleider; de eerste groep 
start b.v. in de Hulpstukkenafdeling, de 
tweede bij de silo, de derde in ’t labora-
torium enz. Dit keer werd de omgekeerde 
gedragslijn gevormd. De rondleiders pos-
teerden zich in de verschillende afdelin-
gen en bleven daar ook. Het gezelschap 
stapte uit de kantine en splitste zich in 
verschillende richtingen. Eén groep inte-
resseerde zich het meest voor de hulpstuk-
ken, een andere voor de werkplaats, een 
derde voor het laboratorium enz. Op die 
wijze schonk men de gasten een gevoel 
van vrijheid: iedereen kon gaan en staan 
waar hij wilde en zodra hij zich ergens 

vertoonde was daar een Wavin – mede-
werker om hem op te vangen en zijn vra-
gen te beantwoorden. 

De kans, dat er ergens een opeenhoping 
ontstaat, blijft bij dit systeem altijd aan-
wezig, doch dat is ook bij het vroegere 
systeem het geval. De ervaringen waren 
niet ongunstig, al is het nog te vroeg om 
een oordeel te vellen. De proefneming 
leent zich in ieder geval voor herhaling. 
Precies op tijd keerden alle bezoekers 
terug in de kantine, waar de heer Liefers 
voorbereidingen had getroffen voor een 
demonstratie. Uiteraard met electrobuis 
in verschillende maten, maar ook van ver-
schillend fabricaat, om een vergelijking te 
kunnen maken. Zonder overdrijving kan 
worden gezegd, dat de Wavin- buis zowel 
bij koud als warm buigen een goed figuur 
sloeg, ook al zou de voorkeur, die de heer 
Liefers aan ons materiaal geeft, goeddeels 
op rekening van zijn grotere ervaring met 
onze buis kunnen worden geschreven. 
Het was een zeer geanimeerde demonstra-
tie, die meer dan eens door heftige dispu-
ten werd doorkruist. Onze zuiderburen 
met hun snel ontvlambare gemoederen 
plegen goed- of afkeuring niet onder stoe-
len of banken te steken en dit, gevoegd bij 
hun onvervalst Vlaamse tongval, maakte 
het demonstratie- uurtje in de kantine tot 
een pittige discussie, tijdens welke menig 
harde noot werd gekraakt.
De laatste dag, 9 oktober, was bestemd 
voor een winkel-bezoek aan Zwolle in 
de eerste helft van de voormiddag en een   
causerie met aansluitende filmvertoning 
over Vigla en Griekenland daarna. Te 
ruim 10 uur waren allen weer aanwezig, 
ditmaal in een klein, intiem zaaltje van 
hotel Van Gijtenbeek. Onder het genot 
van een kop koffie werd naar de lezing ge-
luisterd; de film kreeg en enthousiast ap-
plaus. De koffiemaaltijd in hetzelfde hotel 
- de laatste op Nederlandse bodem – liet 
zich goed smaken, waarna op de meest 
hartelijke wijze afscheid werd genomen 
van mej. Breunis en een aantal heren van 
de afdeling verkoop, die zich deze drie 
dagen hadden beijverd om het hun gasten 
naar de zin te maken.
 

Bron: Spreekbuis Oktober 1962           
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