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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
Op verzoek van Luuk Meijer ben ik vorig 
jaar toegetreden tot het bestuur van Wavin 
Old. Omdat Luuk eind van dit jaar af-
scheid van ons neemt had ik nog even de 
tijd om wegwijs te worden in de admini-
stratie van Wavin Old. Voor mij wordt dit 
dan ook het eerste stukje dat van mijn pen 
komt.

Om met de deur in huis te vallen. De      
energierekening loopt enorm op. Voor een 
groot deel te wijten aan de inval van Rus-
land in de Oekraïne. En niet te vergeten de 
hoge brandstof - en voedselprijzen.
En wat denk je van de discussies over 
stikstof en over de boeren protesten.

Ook hadden we een hete en droge zomer 
met een zeer lage grondwaterstand met 
gevolg verbod op sproeien etc.
Maar gelukkig konden we dankzij het 
teruglopende corona-virus wel weer op 
vakantie. Hopelijk hebben jullie genoten. 

Verder is het bestuur druk geweest met in-
nen van de contributie en konden de uit-
nodigingen voor de reünie van 4 oktober 
tijdig verstuurd worden. Meer daarover 
hebt u kunnen lezen in de vorige uitgave 
van Wavin Old Nieuws.

Daarnaast is het bestuur het afgelopen 
jaar meerdere malen bijeen geweest om 
de lopende zaken te bespreken. 
Vaste agendapunten waren: Wavin Old 
Nieuws, Reünie, Ledenbestand, Finan-
ciën, Nieuwe bestuursleden en Pensioen-
fonds. Voornamelijk de wijzigingen van 
het Pensioenfonds hebben momenteel 

onze grote aandacht. 
Zoals wellicht bekend is het OWASE-
pensioen overgegaan in “Het Nederlandse 
Pensioenfonds” (HNPF). Verder wil de 
Overheid dat het pensioen-stelsel wordt 
gewijzigd. Wet Toekomst Pensioenen 
(WTP). Zoals het nu lijkt zal dit per 1 
januari 2027 ingaan.
Dinsdag 4 oktober was het zover, onge-
veer 350 gasten hadden zich aangemeld 
voor de 25ste jaarlijkse ledenvergadering 
en reünie in de Evenementenhal. Al ruim 
voor 14.00 uur waren de eerste gasten, 
waarvan velen met hun partner, aanwezig. 
Klokslag 15.00 uur opende de voorzit-
ter van Wavin Old, Albert Jan Rosink, de 
ledenvergadering en heette iedereen wel-
kom. Vooraf werd vermeld dat, wie niet 
op de foto of film wilde, dit moest door-
geven. Dit in overeenstemming met de 
nieuwe wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming).

Een moment van stilte was er voor al 
diegenen die het afgelopen jaar zijn 
overleden. 

De beleidsdekkingsgraad van ons pen-
sioenfonds is in 2022 gestegen naar 
129,5% (oktober). De dekkingsgraad 
heeft zich dit jaar positief ontwikkeld. Of 
dit zo blijft is afwachten gezien de huidige 
toestand in de wereld. De aandelenmarkt 
is nu ook niet erg stabiel. We moeten maar 
afwachten wat de indexatie wordt. 

Bestuurswijzigingen: 
Ge Ringenier, Johan de Vries en Luuk 
Meijer zijn met applaus bedankt. 

Nieuwe leden zijn Jan van Coeverden 
en Jan Lubbers. Succes gewenst. 
De kascontrole over 2021 en 2022 is 
uitgevoerd door Jan Kremer en Thijs       
Zwiers. Eerstgenoemde deelde mee dat de 
jaarcijfers er prima uitzagen, waarna het 
bestuur en penningmeester Luuk Meijer 
gedechargeerd werd. Voor het volgend 
jaar bestaat de kascommissie uit Thijs 
Zwiers en Jan Lodewijk.

Na afloop van de ledenvergadering was 
het woord aan Gerrit Rekers voorzitter 
van WVO Owase. Hij gaf in vogelvlucht 
een toelichting op het wel en wee van de 
verschillende werkmaatschappijen. 

Na een moment van stilte werd om 17.45 
uur het warm en koud buffet geopend met 
een heerlijk ijsbuffet als “toetje”. “The 
Old Stars” hebben ons van een vrolijke 
noot voorzien. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan is er heel wat afgepraat 
en gelachen en was het weer ouderwets 
gezellig. 

De volgende reünie is op 
dinsdag 3 oktober 2023. 

Nogmaals een dringende oproep aan 
mensen die willen meewerken om ons 
blad Wavin Old Nieuws te behouden. Wij 
zijn daarvoor mensen nodig die redactio-
neel wat onderlegd zijn. Schroom niet en 
neem a.u.b. contact op met het bestuur of 
de redactie.

Jan Lubbers
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Terug in de tijd.
Mijn naam is Jan ten Brinke, geboren 
in 1951 aan de van Rooijenswijk te 
Bergentheim. De jeugd verder doorge-
bracht in het dorp Bergentheim zelf.

Na het doorlopen van de Mavo in Har-
denberg als zestienjarige in 1967 begon-
nen bij Wavin Ontwikkeling op het labo-
ratorium. Toen wist ik echt nog niet wat ik 
later zou worden, maar het laboratorium 
vroeg in die tijd naar een opleiding. Dus 
werd het 5 dagen in de week werken en 
dan nog 3 avonden in de week naar de 
laboratoriumschool in Emmen. Dat waren 
lange dagen van morgens 8 uur beginnen 
tot ’s avonds om 10 uur thuis. Na 5 jaar 
het diploma chemisch analist behaald. Dat 
gaf eindelijk wat meer tijd om wat andere 
dingen te gaan doen.

Als je terug denkt aan je eerste maand-
salaris van 150 gulden (omgerekend 68 
Euro in de maand) dan is er toch wel veel 
veranderd.

Gaandeweg tijdens de periode op het lab 
van Wavin Ontwikkeling leerde je steeds 
meer over de kunststoffen, materiaal-, 
sterkte- en temperatuureigenschappen…. 
wat kun je allemaal maken en doen met 
die thermoplasten, maar ook wat kun je er 
niet mee. Dit is mij in mijn latere loop-
baan heel vaak van pas gekomen.

In 1973 moest ik in militaire dienst, daar 
was geen ontkomen aan. Als dienstplich-
tig militair kreeg ik de opleiding bij de 
Kon. Marechaussee. Als Militaire Politie 
volgde je de opleiding van verkeersrege-
laar in Apeldoorn en als toetje als een van 
de oudsten in het peloton kreeg ik de rij-
opleiding op de 3 tonner (voor de kenners 
uit die tijd de YA 328). Dat resulteerde 
erin dat je tijdens oefeningen de pelotons 
vrachtwagen mocht rijden. Aan het eind 
van die opleiding kon ik het stempeltje 
vrachtwagen rijbewijs toevoegen op mijn 
burger rijbewijs. Al met al een leuke peri-
ode waarin je veel mensen leerde ken-
nen van Groningers, Zuid-Limburgers, 
Brabanders, Hagenezen en Amsterdam-
mers…….toch wel wat anders als alleen 
maar Overijsselaren.

Na mijn diensttijd en terug op het lab. 
van Wavin Ontwikkeling o.l.v. Jan Stof-
felsma kon ik overstappen naar het be-
drijfslaboratorium van Wavin KLS o.l.v. 
Teun Scholtens. Op die functie kwam ik 
in aanraking met een ander type kunst-

stofgroep nl de thermoharders zoals poly-
esters en epoxies. De GVK afdeling, zoals 
die destijds heette was in die tijd verhuisd 
van Bergentheim naar Hardenberg. Daar 
werd ik in 1978 in de gelegenheid gesteld 
om bij de daar aanwezige kwaliteitsdienst 
het chemisch lab op te starten. Er was 
vraag naar chemische testen op het gebied 
van de kwaliteit en de verwerkingseigen-
schappen van de grondstoffen epoxy- en 
polyester hars maar ook de glasvezels die 
de sterkte moeten geven aan de uitgeharde 
harsen. Er ging weer een wereld voor mij 
open. 

Begin jaren ’80 kreeg het bedrijf ver-
volgens de naam Wavin Repox die tot         
omstreeks 1995 werd aangehouden. 
Hoewel Wavin Repox een buizenbedrijf 
was moest men er toch aan geloven want 
het werd niet gezien als een hoofdactivi-
teit binnen de Wavin structuur. Er kwam 
een koper opdraven en Wavin Repox 
ging samen verder met het bedrijf Gulf 
Eternit in Dubai onder de naam Future 
Pipe Industries. Het hoofdkantoor bleef 
in Dubai en er werden diverse bedrijven 
opgericht in o.a. Abu Dhabi, Saudi Ara-
bië, Egypte, Qatar, Oman en in Missis-
sippi die allemaal naast polyesterbuizen 
de Wavi-strong buisproducten gingen 
produceren. Bij alle bedrijven mocht ik 
vanaf 1995 samen met collega Piet van 
der Linde de kennisoverdracht doen om 
die mooie Epoxy buizen op een hoog 
kwaliteits-niveau te produceren. Piet deed 
de CNC wikkelprogramma’s voor de bui-
zen en ikzelf de verwerkingseigenschap-
pen van de harsen en de glasvezels. Naast 
de verwerkingseigenschappen kregen de 
eindproducteigenschappen ook veel aan-
dacht in de trainingen. Eenmaal een goed 
buisproduct geproduceerd werd dit onder-
worpen aan een uitvoerig testprogramma 
onder het toeziende oog van keuringsin-
stanties zoals in Nederland het KIWA en 
in het  buitenland de TUV.

Tijdens die periode had je veel contact met 
mensen van hoog tot laag in de organisa-
tie. Vooral met de productiemedewerkers 
in het Midden Oosten was een goede en 
begrijpelijke verstandhouding uiterst be-
langrijk. 
Deze productiemedewerkers kwamen 
veelal uit India, Pakistan de Filipijnen 
enz. Weer was er een wereld voor mij 
opengegaan die niet of nauwelijks te 
vergelijken is met onze westerse samen-
leving. De cultuurverschillenen en ar-
beidsverhoudingen zijn in al die landen 

tot op de dag van vandaag groot in verge-
lijking met onze westerse samenleving.

Vanaf 2016 ging mijn pensioen in. Toch 
kreeg ik de gelegenheid om nog 2,5 jaar 
door te gaan met trainingen/opleidingen 
en support binnen de bedrijven. Vanaf 
2019 ben ik mij volledig gaan richten op 
mijn vrije tijd waarin sport en fotografie 
een zeer belangrijke factor is.

Vanaf 1973 was volleybal de sport die ik 
beoefende. Op de vrijdagavond had je de 
bedrijfscompetitie waarin ik meespeelde 
in het Wavin volleybalteam. Prachtige 
tijden waren dat met volle tribunes in 
Sporthal de Meet. Van 1973 tot 1986 heb 
ik in het eerste team van volleybal vereni-
ging Kangeroe gespeeld waarvan de 
laatste 2 jaren in 3de divisie op landelijk 
niveau.
Schaatsen vond ik in die tijd een leuke 
bezigheid en toen de Elfstedentocht in 
1985 kwam sloeg de koorts toe bij 3 van 
onze volleybal teamleden en hebben we 
De Tocht der Tochten gereden in 12 uur 
tijd met slechts 2 kleine toertochtjes als 
voorbereiding. Het is één van de ervarin-
gen die je altijd als de dag van vandaag 
bijblijven. 
In 1987 definitief overgestapt naar de 
schaatssport bij Hou Streek in Harden-
berg. Schaatsen is een kunst zei onze 
trainer Tinus de Lange (Wavin collega). Je 
doet er 4 jaar over om het balanceren op 
die kleine ijzertjes onder de knie te krij-
gen….en hij had gelijk. Als je de techniek 
onder controle hebt komt de snelheid van-
zelf….het lijkt wel op de Wavin tijd: Als 
je het product en het proces goed kent en 
geen geheimen meer voor je heeft komt 
de kwaliteit vanzelf.

Naast het schaatsen zijn hardlopen en fiet-
sen een uitstekende manier om je conditie 
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op peil te houden. En van het een komt 
het ander; hardlopen, fietsen en schaatsen 
en dan heb je het over de wintertriatlon 
in de jaren 90 rondom de ijsbaan in 
Assen waarvoor je 20 km moest hardlo-
pen, gevolgd door 100 km fietsen en ver-
volgens nog 40 km (108 rondjes) moest 
schaatsen. Het kostte de nodige inspan-
ning maar uiteindelijk lukte het allemaal 
in 6 uur en 45 min. 

Tijdens de vakanties met vrouw en kin-
deren ging de racefiets meestal mee naar 
de Franse Alpen waarbij de Alpe d’Huez, 
de Mont Ventoux en de Galibier vaak op 
het programma stonden. Tijdens de mooie 
bergwandelingen met het gezin en naaste 
familie stond ontspannen genieten voor- 
op. De Stelvio met een hoogte van 2750 
in Italië was mijn laatste berg op de fiets in 
2019…..daarna gooide corona een rem op 
die mooie buitenlandse vakanties, maar 
Nederland met de caravan is ook fantas-
tisch mooi.
Op dit moment mag ik genieten van mijn 
pensioen en is fotografie (naast het fietsen 

bij toerclub HWV en het schaatsen bij 
Hou Streek) een van de grootste hobby’s. 
Vooral de natuur met alles er om heen 
is schitterend als je het maar wilt zien. 
Middels natuurfotografie zijn de mooiste 
vogels vast te leggen. En dit alles kun je 
delen met de liefhebbers op Facebook in 
een groep zoals “Natuur in Hardenberg” 
waarbij iedereen kan meegenieten van 
onze wonderlijk mooie wereld waarin wij 
leven en waarop je nooit uitgekeken raakt. 

Desondanks is er de laatste tijd veel te 
doen over die schitterende natuur in     
Nederland omdat Nederland een dis-
cussieland is geworden waarin iedereen 
zijn woordje denkt te moeten doen.
Ik denk dan altijd aan de oud Hollandse 
spreuk die Jan Stoffelsma aan de muur 
van zijn kantoor had hangen:

Men can ‘t so niet maeken of d’ een sal 
’t prijsen of d’ ander ‘t laecken.

O ja een anekdote van en over mijzelf.
In de beginjaren van Wavin deed de Heer 

Geertjes als directeur van Wavin vaak een 
rondje langs de verschillende Wavin on-
derdelen.

Zo stond ik als jong broekie van 16 achter 
de laboratoriumwals bij Wavin Ontwik-
keling een pvc receptuur te verwerken. 
De deur gaat open en een statige man (die 
ik van naam kende) in witte laboratorium-
jas, een stokje onder de arm en een bruin 
hoedje op, gaat naast mij staan en begon 
een gesprek met mij:
- Meneer Geertjes: Zo jongeman waar  
 ben jij mee bezig.
- Antw.: Ik ben aan het walsen meneer  
 Geertjes. 
- Meneer Geertjes: ·En waarom doe je  
 dat?
- Antw.: Omdat mijn baas dat zegt.
Ik weet nog precies wat meneer Geertjes 
toen dacht maar hij glimlachte kort en 
vervolgde zijn ronde….

Zelf bleef me dit altijd bij: Begrijp goed 
het hoe en het waarom waar je mee bezig 
bent. 
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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.

Hoe gaat het met de OWASE-bedrijven?
Vervolgens geeft Gerrit Rekers per OWASE-bedrijf, door middel van een aantal overhead sheets, een overzicht.

Orbia.
Ook gaat Gerrit Rekers uitvoerig in over de moeder van de Wavin bedrijven.
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 vervangingsinvesteringen komen aan bod. 

Dhr. Rekers sluit ermee af dat dankzij de inzet van alle OWASE medewerkers de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en dat 
we ervan uitgaan dat we dit volgend jaar een positief vervolg kunnen geven!
De voordracht is ook te zien in een kort filmpje op: https://youtu.be/ZdF-a6Pc0_k
Denk eraan dat tussen de 0 en de k een onderliggend streepje staat.
Mocht het niet lukken dan een berichtje naar: wimherbert@hotmail.com voor de digitale link.

Energiecrisis: Europese recyclers schreeuwen om hulp.

De dramatische stijging van de energie-
prijzen dwingt steeds meer Europese 
recyclingbedrijven de productie te ver-
minderen of zelfs geheel stop te zetten, 
meldt de European Recycling Indus-

tries Confederation (EuRIC). De or-
ganisatie vraagt beleidsmakers ‘onmid-
dellijke financiële steun te verlenen’, en 
zo de schade voor de sector enigszins te 
verzachten.

‘Recycling is een ingewikkeld proces dat 
zeven dagen per week ononderbroken 
doorgaat’, zegt Olivier François, voorzit-
ter van EuRIC. ‘We kunnen onze produc-
tie niet zomaar aan- en uitzetten.
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Flexbedraad van Wavin.
Wavin Flexbedraad bestaat uit een uit-
gebreid en compleet assortiment flexi-
bele voorbedrade buizen dat voorzien 
is van het KEMA Keurmerk. Wavin 
Flexbedraad heeft vele voordelen. Het 
is makkelijk te installeren, het is tijdbe-
sparend en het is veilig. 

Installatiegemak: tijd en geld besparen
De voorbedrade buizen maken draden 
trekken overbodig. De flexibele buizen 
zijn makkelijk hanteerbaar en er is geen 
extra gereedschap nodig om de buizen te 
buigen. Per toepassing van de buis een    

eigen kleur met maatvoering. Wavin Flex-
bedraad is verkrijgbaar op rollen van 100 
meter.

Veilig: Verzekerd van kwaliteit
De voorbedrade buizen van Wavin be-
staan uit halogeenvrije flexibele buis. Ze 
zijn verkrijgbaar met VD installatiedraad, 
datacommunicatie- of signaalkabel. Flex-
bedraad kan gemakkelijk en veilig ver- 
voerd worden. De flexibele buizen wor-
den op rol geleverd. Daarnaast voldoet 
Wavin Flexbedraad aan alle hygiënefac-
toren en Europese normen, waaronder het 

KEMA keurmerk.

Wavin totaalleverancier
Wavin is een totaalleverancier voor het 
complete elektra-assortiment. Installa-
teurs die graag zowel starre als flexibele 
elektrabuizen gebruiken, kunnen voor 
beide buizen bij Wavin terecht. Wavin 
is hét adres voor totale projectrealisatie 
op het gebied van leidingsystemen. Eén 
merk, één leverancier en altijd verzekerd 
van de hoogste kwaliteit en service.

Bron: Wavin.nl 

Nieuwe recyclinginstallatie biedt oplossing voor 
slecht recyclebaar plasticfolie.

Start-up Obbotec heeft een innovatieve 
demonstratie installatie voor plasticre-
cyling gebouwd in Rotterdam. In de 
zogenaamde Selectieve Plastic Extrac-
tie (SPEX) worden gebruikte plastics, 
waaronder plasticfolies, met behulp 
van oplosmiddel verwerkt tot nieuwe 
zuivere grondstof.

De plastic grondstof die overblijft uit de 
nieuwe installatie is volgens de start-up 
zo zuiver dat het weer ingezet kan wor-
den voor verpakkingen. Plasticfolies wa-
ren altijd slecht recyclebaar en konden 
vaak alleen laagwaardig worden verwerkt 
tot bijvoorbeeld bermpaaltjes. Het ren-
dement van dit nieuwe recycleproces is  
bijna 100%, omdat de verontreinigingen 
en andere plastics eruit gehaald worden. 
Wouter van Neerbos en Diederik Jaspers, 
grondleggers van de installatie: “Selec-
tieve Plastic Extractie (Spex) is een in-
novatieve chemische kunststof recycling 

technologie gebaseerd op solvolyse (met 
oplosmiddel). Spex kan een mix van af-
valplastics omzetten in (bijna) ‘virgin’ 
granulaat, omdat het alle verontreinigin-
gen zoals geur- en kleurstoffen, coatings 
en weekmakers uit plastic verwijdert. Dit 
in tegenstelling tot de huidige mechani-
sche recycling waarbij de verontreiniging 
niet wordt verwijderd.”

Testen en investeren
De installatie wordt het komende half jaar 
getest door verschillende bedrijven en met 
verschillende soorten plastics. Hiermee 
wordt de werking getest, maar ook of en 
hoe deze op grote schaal in te zetten is. 
Begin 2023 hopen de grondleggers een in-
vestering te hebben voor een eerste com-
merciële installatie waar 5.000 tot 10.000 
ton afvalplastics per jaar verwerkt kan 
worden. Feedstock is hiervoor genoeg. 
Volgens de initiatiefnemers is er 300.000 
ton onverwerkte afvalplastics beschikbaar 

voor deze vorm van recycling.

Subsidie
De demonstratie installatie werd finan-
cieel mede mogelijk door budget uit het 
Rotterdams Energie Transitie Budget en 
subsidie van EU React (Herstelbijstand 
voor cohesie en de regio’s van Europa).

Volgens François zijn recyclers in       
Europa niet opgewassen tegen de stijgen-
de energiekosten, die volgens hem circu-
laire economie afremmen.
EuRIC benadrukt dat hoewel de recycling-
industrie in Europa gestaag is gegroeid, 
grotendeels gedreven door ondernemer-
schap en prikkels om meer gerecyclede 
materialen in producten te gebruiken, 
slechts 12% van de materialen die in de 
EU bij de productie worden gebruikt, af-
komstig is van recycling. De vrees bestaat 

dat stijgende energieprijzen groei van dat 
percentage nog wel eens flink in de weg 
kan staan.
EuRIC benadrukt dat recycling niet alleen 
aanzienlijke CO2-emissies bespaart, maar 
ook energie in vergelijking met gewon-
nen grondstoffen. ‘Daarom dringen we 
er bij Europese beleidsmakers op aan om 
coherent te handelen om het gebruik van 
gerecyclede materialen te stimuleren door 
middel van koolstofkredieten, groene 
overheidsopdrachten en bindende doel-

stellingen voor gerecycleerd materiaal.’

Bron: Plastic recycling magazine.

Bron: Obbotec en Gemeente Rotterdam
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Onzichtbaar, maar o zo belangrijk.
Niets is irritanter dan een tikkende wa-
terleiding. ‘Vandaar dat we bij Wavin 
producten ontwikkelen die niet alleen 
handzaam en duurzaam zijn, maar ook 
het comfort verhogen en de gezondheid 
bevorderen’.

Het leukste is producten ontwikkelen met 
eigenschappen die de gebruiker zelf niet 
had kunnen bedenken, maar wel super re-
levant voor hem automatisch regelt wat de 
gebruiker wil. ‘Alleen als hij zelf iets wil 
aanpassen, moet hij het toestel bedienen. 
In tegenstelling tot de gebruikelijke ther-
mostaten met grote schermen die voort-
durend informatie spuien en om interactie 
schreeuwen.’ 

Extra comfort voor bewoners 
Zeg maar alle leidingwerk dat boven-
gronds in en onder het huis loopt, maar 
waarvan je je alleen bewust bent dat het er 
zit als iets fout loopt. Dat kunnen techni-
sche defecten zijn, maar, vaak veel erger-
lijker: storende geluiden. Als dat geluid 
te hard of te langdurig op je inwerkt, kan 
het je welzijn en je gezondheid aantasten, 
denk maar aan stress of slecht slapen. Die 
klachten kunnen op hun beurt een ver-
hoogde bloeddruk of uiteindelijk zelfs 
het risico op psychische aandoeningen of 
hart- en vaatziekten verhogen. 

Om zulke situaties te vermijden, kunnen 
we bij Wavin allround oplossingen aabie-
den doordat verschillende businessunits 
samenwerken. Idealiter komen wij in de 
ontwerpfase waarbij we de projectont-
wikkelaars en architecten adviseren met 
concrete technische mogelijkheden. Dat 
levert toegevoegde waarde op die uitein-
delijk ook de eindgebruiker, de bewoner 
dus, extra comfort oplevert – en dat voor 
de tientallen jaren dat hij er blijft wonen. 
Dat gezamenlijke is inderdaad erg be-
langrijk. Als je niet van bij het begin kan 
adviseren, wordt er eenvoudig voor de 
goedkoopste oplossing gekozen zonder 
de effecten op de bewoner voldoende mee 
te wegen.’

En zelfs buizen blijken een stuk techno-
logischer te zijn dan je op het eerste ge-
zicht zou denken. ‘Een binnenriolerings-
systeem bestaat traditioneel uit leidingen 
in PVC, Polypropyleen of Polyethyleen. 
Om die geluidsarm te maken, moet je ze 
isoleren door er loodslabben op aan te 
brengen. Met de extra massa kan je het 
geluid dempen – eigenlijk werken buizen 

zoals de klankkast van een gitaar. Voor 
het AS+-systeem van Wavin hebben we 
ook zwaardere buizen ontwikkeld, maar 
dan door er mineralen aan toe te voegen. 
Bovendien ontwierpen we ze zodanig dat 
de installateurs ze makkelijker kunnen as-
sembleren, bijvoorbeeld omdat ze geen 
glijmiddel meer nodig hebben om ze in 
elkaar te steken.' “Uit onderzoek is geble-
ken dat woningeigenaren bereid zijn een 
meerprijs te betalen, tot enkele honderden 
euro's, voor extra wooncomfort''.

Ongezonde luchtstromen
Je leefomgeving heeft enorme invloed op 
je gezondheid. ‘We brengen tot 90 pro-
cent van onze tijd binnen door. Een ge-
zond binnenklimaat is dus erg belangrijk, 
daar zijn we ons door corona nog meer 
van bewust geworden. Bovendien zijn er 
nog altijd de klimaatuitdagingen waar-
door we niet alleen goed moeten isoleren, 
maar ook efficiënter moeten verwarmen, 
koelen en ventileren. En die zaken han-
gen allemaal samen, ook hier is het weer 
belangrijk dat je een geïntegreerde oplos-
sing uitwerkt. We geven een voorbeeld. 
Radiatoren produceren – in tegenstelling 
tot wat je uit hun naam zou afleiden – 
hoofdzakelijk convectiewarmte. Ze pro-
duceren luchtstromen naar het plafond toe 
en nemen ook stof mee, wat niet prettig is 
en huisstofmijt oplevert. We dragen graag 
bij aan oplossingen voor astma en long-
aandoeningen die inmiddels epidemische 
vormen aan hebben genomen.’

Je mag je er eigenlijk nooit van bewust 
worden dat je te warm of te koud hebt. 
Het moet gewoon altijd aangenaam zijn.

Hoe kan je zulke ‘ongezonde’ luchtstro-
men dan vermijden? ‘Vloerverwarming 
produceert wel stralingswarmte, vermin-
dert het risico op huisstofmijt met 90 
procent en is bovendien een stuk energie-
efficiënter. De kostprijs bij installatie is 
wellicht wat hoger, maar die snel terug-
verdiend. En daarboven op heb je met 
zonesturing een zeer comfortabel woon-
genot. Bovendien heeft de Europese Unie 
ook de groene kaart getrokken en kan je 
makkelijker subsidies krijgen om bijvoor-
beeld warmtepompen te installeren die 
heel prettig samenwerken met vloerver-
warming.’

De hoge gasprijzen bevestigen de nood 
aan energie-efficiëntie. Het komt steeds 
vaker voor dat mensen hun energiefac-
tuur niet meer kunnen betalen of moeten 
accepteren in een te koud huis te wonen. 
De luchtvochtigheid wordt dan te hoog, 
wat uiteindelijk leidt tot schimmelgroei, 
wat een groot gevaar kan betekenen voor 
de gezondheid van de bewoners. Geïn-
tegreerde oplossingen van vloerverwar-
ming, -koeling en ventilatie gekoppeld 
met slimme sturing vanuit één systeem 
dragen substantieel bij aan het wooncom-
fort en gezondheid van de bewoners met 
hoge energie-efficiëntie. Nu, voor al die 
systemen - warmte of koeling – geldt één 
regel: je mag je er eigenlijk nooit van be-
wust worden dat je het te warm of te koud 
hebt. Het moet gewoon altijd lekker zijn.’

Bron: Wavin.nl
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Plastic-etend enzym maakt korte metten met PET-
verpakkingen.

Het is Amerikaanse wetenschappers ge-
lukt om een enzym te maken dat PET 
afbreekt binnen enkele uren tot dagen. 
Met behulp van kunstmatige intelligen-
tie is een verbeterd enzym gemaakt dat 
plastic eet bij lage temperaturen. 
En dat is nieuw.

Het plastic etende enzym kreeg de naam 
FAST-PETase (functioneel, actief, stabiel 
en tolerant PETase) en kan zelfs binnen 24 
uur polyethyleentereftalaat (PET) afbre-
ken. Dat afbreekproces doet er in de na-
tuur eeuwen over. Het nieuwe enzym was 
in staat om het plastic binnen enkele uren 
tot dagen in kleinere delen af te breken en 
deze vervolgens weer chemisch samen 
te voegen. Het resultaat is een opnieuw 
bruikbare grondstof. Wat dit enzym nog 
meer bijzonder maakt, is dat het werkt bij 
lagere temperaturen. Dat is anders dan bij 
eerdere onderzoeken naar het gebruik van 
enzymen om plastic af te breken, waar-

bij hogere temperaturen nodig waren. Dat 
maakte de toepassing op stortplaatsen lastig.

Opschalen
Nu de onderzoekers hebben aangetoond 
dat het enzym werkt, willen ze de pro-
ductie opschalen. Daarna kan het gebruikt 
worden om bijvoorbeeld stortplaatsen op 

te ruimen of om met plastic vervuilde ter-
reinen aan te pakken.

Bron: Plastic recycling magazine

Het nieuwe enzym kan helpen 
om stortplaatsen op te ruimen.

Regen wordt een zegen.
Alweer een droogtecrisis, een water-
tekort en een verdeelplan. Waar is het 
trotse ’Nederland Waterland’ gebleven 
dat zulke problemen kan oplossen? „In 
te veel water afvoeren zijn we kampi-
oen. Maar perioden van droogte goed 
doorkomen is de volgende uitdaging.”

Schade door droogte
De gevolgen van de droogte waar Neder-
land middenin zit, worden steeds duide-
lijker. Boeren zijn bezorgd over slechte 
oogsten, dijken lopen verhoogd risico op 
scheuren, blauwalg rukt op en vissterfte 
neemt toe. Schepen kunnen niet zwaar be-
laden door de laagstaande rivieren en tal 
van veerponten staakten hun diensten.

„De IJssel staat lager dan ik ooit gezien 
heb. Nog lager en de rivier stroomt am-
per meer”, zegt Ted Hoogers van de vaar-
dienst tussen het Overijsselse Fortmond 
en het Gelderse Veessen. „Het lukt ons 
niet meer om met een gevuld pontje aan 
wal te komen, dus staat ie stil. Voor nu zit 
er niets anders op dan goed de weersvoor-
spellingen en de  waterstanden te volgen.”

Er is weinig goed nieuws op komst. Vol-
gens het KNMI is 2022 voorlopig een van 

de droogste jaren die ze hebben gemeten, 
met een neerslagtekort van 224 millime-
ter. De verwachting is dat het tekort de 
komende twee weken zal oplopen naar 
261 millimeter. Omdat het elders in Eu-
ropa ook weinig regende, is de aanvoer 
van zoetwater vanuit het buitenland even-
eens minder. „We zijn als land ingericht 
op waterafvoer, de vraag wat je moet 
doen als het opeens veel regent. En daar 
zijn we kampioen in”, zegt Dirk-Siert 
Schoonman, dijkgraaf van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. Jarenlang was 
hoogwater de grootste tegenstander voor 
regenachtig Nederland. „Maar water be-
ter vasthouden om periodes van droogte 
goed door te komen, dat is de volgende 
uitdaging.”

Wateroverlast is acuut, droogte is een 
sluipmoordenaar
„Het besef begint te landen dat de schade 
van droogte vaak groter is dan die van 
wateroverlast”, denkt Schoonman. „Wa-
teroverlast is acuut, droogte is meer een 
sluipmoordenaar. Maar het leidt wel tot 
enorme schade aan gewassen, natuur en 
funderingen. Dat maakt het essentieel om 
gebruik te maken van dit moment.”

De dijkgraaf heeft ideeën om Nederland 
beter voor te bereiden op langdurige 
droogte. „Elke vierkante meter in Neder-
land moet water kunnen opnemen, zodat 
als er regen valt, het ook echt in de bodem 
zakt. Van het erf van de boer tot aan de 
tuin van de gemiddelde Nederlander, die 
momenteel nog vol stenen ligt.”

„Er is niet zozeer sprake van minder        
regen, maar het komt minder vaak voor en 
in heftigere hoeveelheden naar beneden. 
We moeten die extremen zien te balance-
ren”, vertelt Geertjo van Dijk, expert kli-
maatbestendige steden bij Wavin.
Hij is voorstander van het opslaan van wa-
ter tijdens natte periodes, om te gebruiken 
als het een tijdlang niet regent. In sloten, 
beekjes en overstromingsgebieden, maar 
ook in steden. „Regenwater kan je bij-
voorbeeld op je dak opvangen en naar een 
tank in de tuin laten lopen. Dat water zou 
je kunnen gebruiken om de wc te spoelen, 
je wasmachine te laten draaien. In theorie 
kan je 80 procent van het huidige water-
verbruik vervangen door regenwater.” 
Hoe ver weg is zo’n scenario?
„In België gebeurt het al, daar wordt bij 
ieder nieuw huis een regenwaterbuffer in 
de tuin geplaatst.” In Nederland bestaan 
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dat soort regels nog niet en de prijs van 
drinkwater is dermate laag dat mensen 
niet echt worden gestimuleerd om over 
hun watertoevoer na te denken, schetst 
Van Dijk. „Als je nu een kuub water in de 
tuin sproeit, kost je dat anderhalve euro. 
Daar liggen weinig mensen wakker van.” 

Om het hergebruik van regenwater op gro-
te schaal te stimuleren zou de overheid in 
actie moeten komen. „Stel het bijvoorbeeld 
als voorwaarde bij bouwvergunningen.”
Langere termijn
Hij onderstreept de noodzaak om snel 
actie te ondernemen. „Iedereen zegt van-

daag heel hard: ons drinkwater komt niet 
in gevaar. En dat geloof ik wel voor nu. 
Maar op de langere termijn ben ik daar 
niet zo zeker van. Er zijn al steden in 
Europa waar ze over 20 jaar vrezen niet 
meer voldoende drinkwater te hebben. 
En waterbedrijf Vitens zei in 2018 ook 
al eens dat we niet meer de tuin mochten 
sproeien. We moeten toch echt over zo’n 
toekomst nadenken.”

Duurzaam regenwaterbeheer
Wavin heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van duurzaam regenwater beheer 
en hergebruik. Wil jij weten wat we voor 
je kunnen betekenen op het gebied van 
watermanagement? Neem dan contact 
met ons op.

Bron: Wavin.nl 

Ventileren in huis. Zo geregeld. 
Frisse lucht in huis is belangrijk voor 
iedereen. Zeker in deze tijd waarin 
onze woon- en werkomgeving steeds 
vaker samenkomt. Dat vraagt om meer 
comfort en welzijn op de plek waar we 
het meest zijn. Gelukkig is het binnen-
klimaat goed te beïnvloeden ten gunste 
van onze gezondheid.

Met het Ventiza Luchtverdeelsysteem ha-
len we het beste uit ieder binnenvertrek 
door frisse lucht naar binnen te halen. De 
toepassing van een uniek slagvast PVC 
Ventilatie distributiekanaalsysteem maakt 
het mogelijk de juiste luchtkwaliteit en 
luchtvochtigheid in huis te creëren. Dit 
helpt ademhalingsaandoeningen, allergie-

en, astma en problemen met het immuun-
systeem voorkomen. 

Een gezond binnenhuisklimaat? 
Regel het met Wavin Ventiza. 

Bron: Wavin.nl 
  

Wavin bundelt krachten met innovatieve Nederlandse 
start-up MetroPolder.

Wavin is verheugd met de overna-
me van de de Nederlandse start-up            
MetroPolder. Hiermee groeit de kennis 
en expertise van Wavin op het gebied 
van stedelijk regenwaterbeheer, met 
name door middel van slimme, blauw-
groene daken.
Dit brengt Wavin dichterbij haar doel 
om waterkringlopen in steden toe te 
passen en steden toekomstbestendig te 
maken. Met steeds extremere weers-
omstandigheden is deze overname voor 
beide partijen een goede voorbereiding 
op deze druk op de steden over de hele 
wereld.

Water opslaan op het dak
Regenwater wordt in veel stedelijke ge-
bieden gezien als afval. Dit komt omdat 
steden voornamelijk ontworpen zijn om 
zo snel mogelijk water af te voeren. Door 
klimaatverandering dreigt het water in de 

steden op te raken. Als er geen verande-
ring plaatsvindt in de waterkringloop, is 
de kans groot dat tegen 2050 grote steden 
zonder water komen te zitten.
De Nederlandse start-up MetroPolder 
is een pionier in wateropslag op groene, 
platte daken. De start-up heeft een techno-
logie ontwikkeld om water op te vangen 
en herbruikbaar te maken voor koelingen, 
recycling en irrigatie.
Wavin ziet regenwater als hulpbron en 
niet als een probleem. Daar hebben we  
elkaar volledig in gevonden. We willen 
steden toekomstbestendig maken door 
slim waterbeheer te gaan uitvoeren. Zoals 
door het hergebruiken van regenwater of 
het verkoelen van steden om hittestress 
tegen te gaan. 

De dynamische opslag van water op het 
dak
De blauw-groene daken zijn voorzien van 

een buffersysteem, een slimme dakstuw 
en een online dashboard. De dakstuw 
meet en regelt het waterpeil en lost deze 
op het juiste moment af. Dit systeem zorgt 
voor de dynamische wateropslag. Dit is 
een effectieve technologie die op diverse 
locaties wereldwijd is geïmplementeerd, 
zoals in Nederland, Guatemala, Verenigde 
Staten, Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk. 

vervolg pagina 8



8

De merken Albert Heijn, Jumbo, Coca-
Cola en frisdrankfabrikant Vrumona stop-
pen met het gebruik van plastic draag-
lussen op multiverpakkingen. Dit zijn 
bijvoorbeeld verpakkingen met vier of zes 
flessen frisdrank of water. Het weglaten 
van de lussen bespaart 40.000 kilo plastic.
De draaglussen zijn gemaakt van een ste-
viger plastic dan de rest van de verpak-
king. Door het weglaten van de lussen 
wordt de rest van de verpakking ook mak-
kelijker recyclebaar. Dit gaat om 550.000 
kilo plastic. Niels van Marle van het ken-
nisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) 
legt uit: “Het weglaten van de handgreep 
komt de recyclebaarheid van bundelver-
pakkingen ten goede. De omverpakking 
zelf wordt namelijk gemaakt van het 
flexibele kunststof materiaal LDPE en de 
handgrepen van het materiaal PET. Als je 
deze omverpakking als consument in één 
keer weggooit, dus zonder de handgrepen 
van de omverpakking te scheiden, dan 
komen de twee verschillende materialen 
bij elkaar in de recyclestroom terecht. Dit 
kan de recycling belemmeren, omdat PET 

hele andere recycle-eigenschappen heeft 
dan LDPE, zoals een andere smelttem-
peratuur. De nieuwe verpakking zonder 
handgreep komt daarom ook beter uit de 
recyclecheck van het KIDV dan die mét 
handgreep. Daarnaast levert het weglaten 
van de handvatten natuurlijk een mate-
riaalbesparing op.”
Op een aantal verpakkingen was het weg-
laten van de lussen al doorgevoerd en het 
ontbreken ervan bleek geen probleem 
voor consumenten. Nu voeren de merken 
de wijziging door op alle multiverpakkin-
gen.

Bron: Plastic recycling magazine 

Agenda PV Owase
13-01 koppelkaarten

06-02 jaarvergadering

24-02 komp. kaarten

10-03 dart toernooi

20-03 komp. kaarten

01-04 paasbingo

21-04 komp. kaarten

28-04 koppelkaarten

12-05 forel vissen

22-05 komp. kaarten

10-06 toertocht

Weglaten draaglussen op multiver-
pakkingen bespaart tonnen plastic.

Maarten Roef, CEO van Wavin: “De 
blauw-groene daken van MetroPolder 
zijn bewezen succesvol. Deze internatio-
nale toepassing biedt Wavin meer kansen 
om steden klimaatbestendiger te maken. 
Aangevuld met kennis en expertise van       

MetroPolder zijn wij ervan overtuigd dat 
we erin zullen slagen om steeds meer ste-
den anders te laten kijken naar de toepas-
sing van water. De kansen zijn namelijk 
ontelbaar.”

Bron: Wavin.nl
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