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Van het Bestuur
Voor U ligt de 2e editie van het WAVIN-
OLD-Nieuws van het jaar 2020, in een 
enigszins andere samenstelling dan we 
in vorige jaren gewend waren: In de 
eerste uitgave van 2020 van WAVIN-
OLD-Nieuws viel ondermeer al direct 
op dat het, veel gelezen, item ’Persona-
lia’ niet meer te vinden was! Dit stukje 
informatie zal in de toekomst ook niet 
meer verschijnen omdat de bron, waar-
uit deze informatie kwam, niet meer 
beschikbaar is.     

Dit is ontstaan, doordat de het OWASE-
Pensioenfonds, van waaruit deze infor-
matie kwam, per begin januari 2020 
opgegaan is in Het Nederlands Pensioen-
fonds. Die organisatie kan deze informa-
tie helaas niet verstrekken! Ook zal de 
rubriek ‘Van het pensioenfonds’ niet meer 
verschijnen omdat informatie betreffende 
de Pensioenkring OWASE, na 1 januari 
2020, rechtstreeks door Het Nederlands 

Pensioenfonds aan de belanghebbenden, 
via ‘Pensioennieuws voor Pensioenkring 
OWASE’ wordt gegeven.
Het bestuur van Wavin-Old heeft, helaas, 
de Wavin-Old-middag welke gepland was 
voor 6 oktober jl., moeten afzeggen omdat 
de Corona- richtlijnen van de Nederland-
se Overheid dit niet toelieten. Normaliter 
kwamen er steeds zo’n 500 genodigden 
bij dit festijn! Alle voorbereidingen en af-
spraken voor deze middag zijn daarom af-
gezegd. We hopen echter wel dat we vol-
gend jaar, begin oktober, weer allemaal 
present kunnen zijn in de Evenementhal 
in Hardenberg. De Kascontrolecom-
missie heeft de boeken van het boekjaar 
2019 van de penningmeester gecontro-
leerd en goedgekeurd. De goedkeurende 
verklaring vindt u in deze WAVIN-OLD-
Nieuws.
Het bestuur heeft gezocht naar nieuwe be-
stuursleden en is daarin geslaagd. Zie ver-
der hieronder bij de mededeling van het 

bestuur. Het Corona-virus heeft een ieder 
laten schrikken door de vele beperkin-
gen met de mogelijk medische en econo-       
mische gevolgen daarvan. Bovendien 
heeft het virus er voor gezorgd dat, net 
als voor het afblazen van de Wavin-Old-
middag, veel andere activiteiten niet door 
konden/mochten gaan. Denk hier o.a. aan 
de diverse jubilea en verjaardagsfeestjes. 
Al met al hebben veel bejaarde mensen 
daardoor een gevoel gekregen van onbe-
haaglijkheid en eenzaamheid met daar-
naast ook veel zorgen voor de komende 
tijd. 
Ondertussen zal het bestuur doorgaan 
met het regelen van de lopende en voor-
komende zaken en we hopen dat U allen 
de komende maanden zo gezond mogelijk 
zult beleven en dat het Corona-virus aan 
U voorbij zal gaan en het jaar 2021 weer 
een wat normaler beeld zal geven! 

Luuk Meijer

Mededeling van het bestuur
Ondanks dat er dit jaar geen ledenver-
gadering is geweest, moesten wij toch 
op zoek naar nieuwe bestuursleden.   
Johan de Vries was vorig jaar al aftre-
dend en niet herkiesbaar. 
Door de overgang naar Het Nederlands 
Pensioenfonds moest het bestuur een 
aantal problemen oplossen zoals leden-
administratie en inning contributie. Om 
hierin mee te denken heeft Johan er nog 
een jaar aan vast geknoopt. Dit jaar moest 
er wel een vervanger gevonden worden. 
Jan van Coeverden, voorheen werkzaam 
bij Wavin Nederland, heeft zich beschik-
baar gesteld voor een bestuursfunctie. Om 
in de toekomst voorbereid te zijn op nog 
een vervanging, hebben wij ook gezocht 

naar een administratief en financieel on-
derlegde kandidaat. Hiervoor hebben wij 
Jan Lubbers benaderd en hij heeft zich 
beschikbaar gesteld. De komende paar 
jaren hebben wij zes bestuursleden i.p.v. 
vijf. Dit is bewust gedaan, zodat Jan Lub-
bers de komende jaren wegwijs gemaakt 
kan worden in de administratie van Wavin 
Old. Wij zijn erg blij dat wij deze men-
sen kunnen verwelkomen als bestuurslid. 
Door de Corona-pandemie is er helaas 
geen ledenvergadering en reünie. Wij ho-
pen desondanks dat de leden er mee ak-
koord gaan dat deze twee personen zitting 
nemen in het bestuur. Mochten er toch be-
zwaren zijn, dan kunt u per mail contact 
opnemen met onze secretaris. 

Het E-mail adres kunt u vinden in deze 
Wavin Old Nieuws. Ook is het niet moge-
lijk om op dit moment afscheid te nemen van 
Johan de Vries. Wij willen Johan bedan-
ken voor zijn inzet voor Wavin Old en wij 
zullen zeer zeker, wanneer het mogelijk 
is, als bestuur en leden afscheid nemen 
van Johan de Vries als bestuurslid. 

Albert Jan Rosink, voorzitter Wavin Old
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Terug in de tijd 
In de tweede wereldoorlog, in 1944 ben 
ik geboren te (Oud) Bergentheim.
Ook de eerste kinderjaren heb ik daar 
doorgebracht. Later toen ik 7 jaar was, 
verhuisden wij naar de andere kant van 
Bergentheim. Naar ’t Lijntje, bij ken-
ners van de omgeving welbekend. Tot 
aan het trouwen in 1968 met G.(Gé) 
Breukelman daar blijven wonen. 

Mijn vader werkte in mijn eerste kinder-

jaren als zelfstandige o.a. als melkrijder. 
Later werkte hij als heftruck chauffeur bij 
Dikkers in Hengelo. Vanaf 1963 tot 1979 
heeft hij ook voor Wavin gewerkt, meestal 
in de buitendienst bij het aanleggen van 
speciale leidingsystemen.
Ik was de oudste uit een rij van 9 kin-
deren. Na de Gereformeerde basisschool 
in Bergentheim vervolgde ik mijn scho-
ling in technische richting in Hardenberg 
en Coevorden, waarbij de kwaliteiten 

in technisch tekenen blijkbaar al vroeg 
opviel. Toen Wavin in 1960 informeerde 
naar een medewerker op de tekenkamer, 
viel meteen de naam van Henk Willems. 
Het was een periode dat de bedrijven erg 
verlegen zaten om personeel.
Zonder te solliciteren kreeg ik zomaar 3 
aanbiedingen van verschillende bedrijven 
om mijn loopbaan bij hen te beginnen. 
Mijn keuze is na enkele gesprekken met 
de heer Jansons gevallen op Wavin.

Wavin Old 25 jaar "jong"
Een citaat uit de traditionele jaarrede 
gehouden door A. van de Belt, directeur 
van Wavin Nederland, op 28 december 
1994.
“Hoe je het ook wendt of keert, het tijd-
stip van ieder bedrijf voor zich is aange-
broken. De Wavin die alles regelt bestaat 
langzamerhand niet meer. Ieder knokt 
voor zich, op zijn eigen terrein en zijn ei-
gen deskundigheden en talenten”.

Nog een citaat uit de jaarrede gehouden 
op 28 december 1995, ook door de heer 
Van de Belt.

“Veertig jaar Wavin. Dat is afgelopen 
jaar uitbundig gevierd. Maar naast festi-
viteiten hing er ook iets van dreiging in de 
lucht. Waar gaat het naar toe met Wavin? 
Vooral met Repox, de folie, de kratten?”

Waarom terug gaan naar 1994 en 1995? 
In de voorgaande jaren werd er elk jaar 
een bijeenkomst georganiseerd door de 
directie van Wavin voor oud-Wavinisten. 
De directie gaf te kennen, nu een aantal 
bedrijven worden of al zijn verkocht, dit 
niet meer te organiseren. 
Om toch de bijeenkomsten voor oud-   
Wavinisten te behouden werd er besloten, 
in overleg met de directie van Wavin Ned-
erland, om een vereniging op te richten. 
Nu komen wij weer bij A. van de Belt 
terecht. Als directeur van Wavin Neder-
land heeft hij er zich sterk voor gemaakt 
dat Wavin de vereniging financieel onder-
steunde, zodat de jaarlijkse bijeenkomst 
in 1996 en in de toekomst weer gehouden 
kan worden. Maar dan wel onder de vlag 
van de vereniging Wavin Old. Een vereni-
ging kan niet zonder bestuur. Er werd 
een voorlopig bestuur samengesteld met 
als voorzitter Teun Scholtens, secretaris 

Henk Hofstede, penning-
meester Cor Terstal en 
als leden Anton de Mön-
nink, Gerard Hekman, 
Oebele de Boer, Koert 
van de Belt en Freek 
Hamberg. Het mooie 
van de bijeenkomsten 
is dat men collega’s van 
vroeger ontmoet en her-
inneringen op kan halen 
hoe het vroeger was. Van 
begin af aan werden ook 
de partners uitgenodigd. 
Dat werd erg gewaar-
deerd. Voor hen is het 
ook leuk om de partners van de oud-colle-
ga’s te ontmoeten. De eerste bijeenkomst 
als vereniging was op 9 oktober 1996. Een 
aantal citaten uit de krant.

“Feest van herkenning in Slagharen. 
De Spoelenzaal van de Bonte Wever in 
Slagharen was tijdens de eerste bijeen-
komst van Wavin Old afgeladen” 
Het voorlopige bestuur werd voor vast 
aangesteld door de voorzitter Teun Schol-
tens. Daarna was het woord aan Ab van 
de Belt, directeur Wavin Nederland en 
initiatiefnemer voor de oprichting van de 
vereniging.
”Hij vond het ‘fantastisch’ dat er zovele 
Wavinisten waren gekomen. Hij bena-
drukte dat bij de overname van Wavin-  
onderdelen elk bedrijf zich minimaal         
3 jaar moet verbinden met de Sociale 
Eenheid van alle Wavin-onderdelen. Onze 
CAO en Arbeidsvoorwaarden zijn een bik-
kelharde voorwaarde”.
Er waren ook gepensioneerden die geen 
lid wilden worden van Wavin Old. Zij 
vonden de naam niet bij hen passen, want 
ze voelden zich nog jong.                    
Wij zijn nu 25 jaar later. Door de over-

gang van het Owase-pensioenfonds naar 
Het Nederlands Pensioenfonds begin dit 
jaar ontstonden er voor onze vereniging 
een aantal problemen. De inning van de 
contributie moest veranderd worden en 
degene die lid wilde blijven moest een 
machtigingsformulier invullen zodat wij 
de contributie per automatische incasso’s 
kunnen innen. Ook hier kwamen wij als 
bestuur veel problemen tegen. De wet op 
de privacy speelde ons parten. De leden-
administratie en de inning van contributie 
zou uitgevoerd worden door Dion. Zoals 
het er nu uitziet kunnen wij volgend voor-
jaar de contributie van uw bankrekening 
afschrijven. Wij hebben besloten, zoals 
per brief meegedeeld, dat wij in 2020 
geen contributie innen. Dit omdat door het 
corona-virus de reünie in oktober helaas 
niet kon doorgaan. 
In deze moeilijke tijden wensen wij ieder-
een veel sterkte toe. Blijf gezond en wij 
hopen dat we snel weer op een normale 
manier met elkaar kunnen omgaan.

Albert Jan Rosink, voorzitter Wavin Old.
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Bestuur in oprichting: Onder vlnr.: Dick Meier, Oebele de Boer, Freek Ham-
berg en Gerard Hekman. Boven vlnr: Anton de Mönnink, Koert van de Belt,          
Teun Scholtens en Henk Hofstede
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Werkzaamheden in meerdere Wavin    
bedrijven.

Op 1 augustus 1960 ben ik mijn loop-
baan begonnen als tekenaar bij Wavin.
Een afdeling met zo’n 8 tekenaars en con-
structeurs met Dhr. Leloux als chef.

Het tekenwerk bestond uit gereedschap-
pen zoals spuitkoppen, kalibreerbussen, 
matrijzen, maar ook de eerste extruders, 
want Rollepaal was er nog niet. Ook ande-
re machines en constructiewerken werden 
getekend. Veel van mijn vroegere tekenin-
gen bevinden zich nog in de tekeningkas-
ten bij Wavin Nederland.

Zoals in die tijd gebruikelijk was, gin-
gen we ’s avonds verder naar school. Via 
avondcursussen en/of schriftelijke cursus-
sen ontwikkelden wij ons kennisniveau.

In het begin van de 70er jaren stonden 
we voor een enorme uitdaging. Er moest 
een nieuwe buizenfabriek komen. Veel 
nieuwe mensen met ervaring op diverse 
terreinen werden aangetrokken. Ook werd 
extra tekencapaciteit ingehuurd. Voor die 
jaren was het een enorme klus waar ik een 
flinke bijdrage aan heb geleverd. Ook heb 
ik er veel van geleerd.

Met de opgedane kennis en ervaring 
mocht ik mij daarna gaan toeleggen op het 
begeleiden van projecten op het terrein 
van werktuigbouwkundige infrastruc-
tuur en grondstofvoorzieningen, zowel 
de voorbereiding als ook de begeleiding 
van de uitvoering. Zo heb ik mee mogen 
werken aan meerdere uitbreidingspro-
jecten in o.a. Hardenberg, Dedemsvaart, 
Oldenzaal, Goor en Lichtenvoorde.

Toen we als CTA (centrale technische af-
deling) eind 1983 werden ingeschakeld 
bij de voorbereidingen om de brede fo-
lieafdeling uit Hardenberg over te plaat-
sen naar Roeselare in België, begon er 
weer een nieuwe uitdaging. In dezelfde 
periode was er ook een grote reorganisa-

tie binnen Wavin. Alle centrale afdelingen 
moesten zoveel mogelijk gedecentrali-
seerd worden. Mede doordat ik bezig was 
met het project van de brede folie, lag het 
voor de hand dat ik werd overgeplaatst 
naar Wavin PFP.

Dit was voor mij echt een geheel nieuwe 
levensfase. Een nieuwe baas, Jo Ooykaas, 
een andere bedrijfscultuur met meer zelf-
standigheid. Een periode met veel kansen 
en uitdagingen. Hoewel de afstand tot de 
andere collega’s en vakspecialisten van de 
CTA hierdoor groter werd, kon ik indien 
nodig altijd nog een beroep op hen doen. 

In de 80er jaren ben ik voor meerdere pro-
jecten actief geweest in Roeselare te Bel-
gië. Verdeeld over meerdere jaren, hebben 
we hieraan vorm gegeven door verbou-
wing en uitbreiding van productieafdelin-
gen en kantoren. Het waren mooie pro-
jecten waar ik fijne herinneringen aan 
heb overgehouden. Tussendoor mocht ik 
diverse andere projecten ontwikkelen en 
begeleiden in Hardenberg, Lichtenvoorde 
en Helmond. Dat deed ik met veel plezier 
en voor zover ik heb gehoord tot tevre-
denheid van de opdrachtgevers.

In de 90er jaren ontstond er weer een nieu-
we situatie. Wavin kreeg het voornemen 
om de niet- buis- activiteiten af te stoten, 
waardoor het investeringsklimaat minder 
werd. Dus ook mijn werkzaamheden 
werden minder. In een gesprek met mijn 
baas Jo Ooykaas heb ik dit aan de orde 
gesteld. Afgesproken is dat hij in het di-
recteurenoverleg zou zoeken naar moge-
lijkheden. Daarna kwamen de werkzaam-
heden in Hongarije al snel ter sprake. Ik 
ben toen veelvuldig en langdurig ingezet 
voor meerdere projecten van Wavin in 
Hongarije.

We zijn begonnen met het ontwikkelen 
van plannen voor een joint venture van 
Wavin Pemu. Pemu was een bestaand 
bedrijf dat diverse kunststofproducten 
maakte waaronder PE leidingsystemen. 
In de eerste fase moest deze PE buizen 
productie verhuisd worden. Daarvoor 
hebben we een bestaande hal aangepast 
en uitgebreid (verdubbeld) in Zsámbék. 
Alle extruderlijnen zijn gereviseerd, en 
alle aanpassingen en uitbreidingen zijn in 
een razend tempo uitgevoerd. Meerdere    
Nederlandse firma’s vroegen zich af hoe 
dit mogelijk was in Hongarije! In mei 
1993 is deze fabriek in gebruik genomen. 

In 1993 ben ik ook verhuisd van Wavin 
PFP naar Wavin Nederland (was toen nog 
Wavin KLS). Waar ik weer aan diverse 

projecten heb mogen bijdragen, Inmiddels 
heeft Wavin ook de aandelen van Pemu 
overgenomen en heet nu Wavin Hun-
gary. Tijdens mijn werk heb ik meerdere 
vriendschappelijke contacten opgebouwd, 
waardoor ik ook na mijn werkzame leven 
de fabriek in Hongarije nog meerdere 
keren heb bezocht.

Afscheid uit actieve dienst van Wavin.

I.v.m. reorganisaties kreeg ik in 2003 
het verzoek om vervroegd uit te treden.
Dit kwam mij wel goed uit omdat ik juist 
voorzitter/projectleider was geworden 
voor de bouw van een nieuwe kerk in de 
wijk Marslanden. Dit sloot mooi aan bij 
mijn Wavin werkzaamheden. Al met al 
een klus van ca. 4 jaar inclusief de voor-
bereidingen. Na voltooiing van deze klus 
belde DION mij, met de vraag of ik ook 
voor hen nog een aantal projecten voor 
uitbreiding van scholen wilde begeleiden. 
Na ca. 1,5 jaar maakte de financiële crisis 
in 2009 daar een eind aan.

Al met al zie ik met veel dankbaarheid 
terug op een mooie periode bij meerdere 
Wavin bedrijven. Ook bedrijven die hier 
niet met naam zijn genoemd. Na mijn 
VUT werd ik ook al snel benaderd om 
zitting te nemen in de redactie van Wavin 
OLD Nieuws. Dat heb ik tot heden met 
veel plezier gedaan. Hierdoor blijf je toch 
betrokken bij Wavin, het bedrijf waar ik 
mij m’n hele leven voor heb ingezet.

Andere Activiteiten.

Naast de Wavin activiteiten heb ik ook 
meerdere bestuurlijke en maatschappe-
lijke taken vervuld, op het gebied van o.a. 
kerken, scholen en vakbeweging. Deze 
taken kostten ook veel tijd, maar geluk-
kig kreeg ik daarvoor alle ruimte van mijn 
vrouw Gé. Samen met Gé heb ik 3 kin-
deren gekregen en 8 kleinkinderen.

In 2012 kwam zij helaas te overlijden aan 
de gevolgen van borstkanker. In 2014 ben 
ik gelukkig weer getrouwd en wij hopen 
nog vele jaren samen te krijgen. Roelie 
was weduwe en gelukkige moeder van 4 
kinderen en inmiddels 10 kleinkinderen.
We proberen samen mee te leven met alle 
verjaardagen en andere feestdagen van 
alle familieleden.

Hobby.

Zoals velen wel weten heb ik een grote 
passie voor motorrijden en het organiseren 
van buitenlandse motorreizen. Inmiddels 
ben ik in vrijwel alle Europese landen 
geweest, daarvan zal ik enkele grote 
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grote reizen noemen: Spanje en Portugal, 
Noordkaap Noorwegen, Sint Petersburg 
Rusland, Griekenland en Corsica. Maar 
ook naar Amerika en Canada. Daarnaast 
heb ik jaarlijks vele reizen georganiseerd 
en begeleid (het leek wel op werken) 

naar Oostenrijk, Italië (Dolomieten), 
Zwitserland, Franse Alpen en Pyreneeën 
(Spanje). Dit was werkelijk elke reis weer 
genieten van de prachtige omgeving en 
van de altijd goed gestemde reisgenoten. 
Helaas stuurde de Corona crisis het laatste 

jaar behoorlijk in de war. Hopelijk komen 
er nog weer betere tijden.

Henk Willems

De Tegra kolk als oplossing voor klimaatbestendige 
straten

Veel gemeenten werken al actief aan het 
klimaatbestendig maken van straten. 
Wavin heeft een straatkolk ontwikkeld 
die een effectief startpunt vormt voor 
een goede doorstroming van hemelwa-
ter. Door de combinatie van een grote 
zandvang en een zelfreinigend, conisch 
filter hoog in de kolk is de ronde Tegra 
kolk in staat om regenwaterpieken snel 
af te voeren en zoveel mogelijk vuil vast 
te houden.
Wavin introduceerde de kolk eind 2018. 
De prestaties zijn dusdanig dat hij vorig 
jaar werd toegevoegd aan de Tegra fami-
lie, de premium productlijn van Wavin 
voor inspectieputten. “Een sterk product 
verdient een sterke naam, was onze ge-
dachte,”.  “Deze kolk is samen met onze 
klanten ontwikkeld. De duurzame ken-
merken en het slimme filter zijn daar con-
crete resultaten van.”

Een sterk product verdient een sterke 
naam.
Goede combinatie met infiltratiesystemen

Het filter van de Tegra kolk heeft een zeer 
groot contactoppervlak. Daardoor worden 
bladeren en ander vuil slim afgevangen. 
De vorm en de positie van het filter waar-
borgen de werking van de kolk en zorgen 
dat er nauwelijks vuil in het achterliggen-
de stelsel terecht komt. 
De gemeente Garderen is een van de 
gemeenten waar de Tegra kolk zijn nut 
bewijst. Om regenwateroverlast te voor-
komen is een rioolrenovatie gerealiseerd, 
met onder meer Tegra kolken en een In-
filtratie Transport riool van Wavin: “De 
Tegra kolk is in alle stelsels toepasbaar, 
maar zeker in combinatie met infiltratie-
systemen werkt hij perfect. Doordat de 
kolk zoveel vuil afvangt, blijft de func-
tionaliteit en infiltratiecapaciteit van het 
IT-riool namelijk gewaarborgd. Ook voor-
komt de kolk dat er straatvuil in het milieu 
terechtkomt.”

100% gerecycled kunststof.
De Tegra kolk voorziet ook in een an-

dere behoefte van opdrachtgevers. Nu 
circulariteit een steeds grotere rol speelt 
in het beleid van veel gemeenten, is ook 
de vraag naar gerecycled materiaal steeds 
groter. De Tegra kolk is van 100% gere-
cycled kunststof. “Onlangs vertelde een 
beleidsmedewerker van een gemeente dat 
dat de doorslag had gegeven om te kiezen 
voor deze kolk,”

Bestand tegen een stootje.Denk niet dat 
het gerecycled materiaal ten koste gaat 
van de kwaliteit. Want dat de Tegra kolk 
tegen hoge verkeerslasten kan, is geble-
ken in een pilot van de gemeente Zwolle 
bij de productielocatie van vrachtwagen-
fabrikant Scania.
 
“In deze pilot hebben we meerdere Tegra 
kolken geïnstalleerd, om te testen hoe 
goed ze bestand zijn tegen het vele vracht-

verkeer. Waar de betonnen voorgangers 
jaarlijks kapotgingen en moesten worden 
vervangen, bleek aan het eind van de pi-
lot dat de kunststof Tegra kolken intact 
blijven. De flexibiliteit van kunststof en 
het robuuste ontwerp, met ribben aan de 
buitenkant maken dat de Tegra kolk goed 
bestand is tegen hoge wiellasten.”

Installatie en reiniging.
De ergonomische kenmerken van de Te-
gra kolk zorgen voor een eenvoudige in-
stallatie en ook de kolkreiniging kan zeer 
snel en effectief plaatsvinden. “Dit komt 
doordat de binnenzijde van de kolk glad 
is, de bodem komvormig is en de kolken-
reiniger geen obstakels in de kolk tegen-
komt. De kolk is na reiniging dan ook écht 
schoon. Een groot voordeel.” 

Bron: website Wavin
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Flexbedraad in 1200 nieuwe woningen in Hoofddorp
In de nieuwe wijk TudorPark in Hoofd-
dorp worden 1200 nieuwbouwwonin-
gen gerealiseerd door Dura Vermeer. 
Boxum Installatiegroep is verantwoor-
delijk voor de installatiewerkzaamhe-
den bij dit nieuwbouwproject en heeft 
voor het elektrotechnisch materiaal 
technisch groothandel Van Triest inge-
schakeld. 
Met het oog op efficiëntie, installatiege-
mak en leverbetrouwbaarheid hebben 
deze partijen ervoor gekozen om in dit 
project gebruik te maken van een nieuwe 
toepassing van Wavin: Flexbedraad, een 
flexibele voorbedrade buis.4
“Sinds de lancering van Flexbedraad – 
eind 2018 – is het product opgenomen in 
het assortiment van TGH van Triest en 
is Boxum er proefinstallaties mee gaan 
doen”. “Boxum maakte al gebruik van 
onze starre PVC buizen en is daar tevreden 
over, daarom heeft het installatiebedrijf 
ervoor gekozen om ook de voorbedrade 
buizen bij de monteurs neer te leggen. Zij 
moeten er immers mee werken.” 

Combinatie van starre en flexibele 
buizen. 
Na enkele kleinere proefprojecten besloot 
Boxum om de halogeenvrije flexibele 
voorbedrade buis van Wavin ook in een 
aantal woningen van het nieuwbouwpro-
ject in Hoofddorp toe te passen. “De mon-
teurs waren er tevreden over”, “De buis 
is sterk en soepel tegelijk, de maatvoering 
staat erop, iedere toepassing heeft een 
eigen kleur buis, je hoeft geen draden te 

trekken en kunt er snel mee werken. Ook 
kun je in één keer een grotere lengte dan 4 
meter afrollen, omdat Wavin Flexbedraad 

op een rol van 100 meter of haspel wordt 
geleverd.” 
Dat alles heeft ertoe geleid dat de mon-
teurs nu Flexbedraad toepassen in alle 
1200 woningen van het nieuwbouwpro-
ject. “Ze combineren onze producten in 
dit project: de voorbedrade buizen worden 
gebruikt voor het doorlussen en de starre 
PVC low friction buizen voor de centraal-
dozen. Voor de installateurs werkt deze 
combinatie bij dit project het beste en het 
snelste. En het fijne is nu dat ze voor beide 
toepassingen bij één leverancier terecht-
kunnen.” 

Totaalleverancier mét Revit-bestanden 
voor BIM-software. 
Met de introductie van Flexbedraad is het 
elektra-assortiment van Wavin dan ook 
compleet: “We kunnen nu een totaalpak-
ket aanbieden. Alles is op één adres te 

verkrijgen en de producten passen naad-
loos bij elkaar. Daarnaast spelen we ook 
in op het versnellen en vergemakkelijken 

van het voortraject. Zo hebben we voor dit 
volledige assortiment de Revit-bestanden 
voor BIM-software gereed, gratis. Ook de 
centraal- en inbouwdozen van Attema zijn 
hierin opgenomen.”  

Hiermee wordt het voorbereidend werk 
voor dit soort installaties een stuk een-
voudiger. “Verder zit er intelligentie in-
gebouwd in het systeem. Een voorbeeld: 
wanneer er 10 meter tussen 2 installatie-
punten zit, kan het systeem zelf bereke-
nen dat het 30 centimeter buis extra no-
dig heeft, 15 centimeter aan weerszijden. 
Hierdoor komen de VD-draden vrij voor 
montage. Al met al wordt het teken- én re-
kenwerk veel makkelijker en wordt er tijd 
bespaard in de werkvoorbereiding.”

Bron: website Wavin

Ondergrondse afwatering voor CêlaVíta een eitje 
door Wavin Q-Bic Plus

Wavin Spotlight - Na een flinke bui 
komt regenwater meestal gewoon in de 
rioolafvoer terecht. Maar in de gemeen-
te Oldebroek kon het riool al het regen-
water geregeld niet meer aan. Daarom 
zocht de gemeente naar een oplossing 
om de afvoer van het regenwater af te 
koppelen van de riolering. Het doel is 
uiteindelijk om 21 hectare af te koppe-
len. Met de 7 hectare van de daken van 
CêlaVíta en Plukon is de eerste grote 
stap gezet.

Niet zichtbaar, wél ontzettend effectief.
Michael Bosman, uitvoerder bij Schagen 
Infra, vertelt: "Voor Plukon hebben we 

een afwateringsin-
stallatie aangelegd 
waarbij het regen-
water in een wadi 
in een naastgelegen 
weiland terecht-
komt. Maar voor 
CêlaVíta was het 
wat ingewikkelder. 
Het regenwater 
moest daar afge-
voerd worden naar het laagste punt van 
het terrein, waardoor alles onder de par-
keerplaats aan is gelegd. Maar dat heeft 
ook juist voordelen. Doordat het afwate-
ringssysteem onder de grond ligt is het 

onzichtbaar en heeft het geen extra ruimte 
bovengronds nodig. Zonder dat je het ziet 
wordt het regenwater na een flinke bui 
moeiteloos afgevoerd.”

Regenwater snel en effectief afvoeren, zonder dat je het ziet
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Q-Bic Plus. 
Voor de infiltratie en berging van het re-
genwater is er gebruikgemaakt van Wavin 
Q-Bic Plus, een modulair systeem speci-
aal ontworpen voor dit soort projecten. 
Paul Meijer, adviseur Duurzaam Waterbe-
heer bij Wavin: "Het systeem van Q-Bic 
Plus bestaat uit kratten zonder zijwanden, 
waardoor je uiteindelijk één grote open 
buis aanlegt die via alle kanten water 
doorlaat. Het systeem is razend snel ge-
installeerd, en is heel gemakkelijk schoon 
te maken en te inspecteren. Ook nemen de 
kratten veel minder ruimte in met vervoe-
ren. Doordat ze geen zijwanden hebben, 
zijn ze heel gemakkelijk op elkaar te sta-
pelen. Zo kun je twee keer meer kratten 
vervoeren. Dat scheelt vervoerskosten én 
is daardoor beter voor het milieu."
 
De installatie van Q-Bic Plus gaat zo 
makkelijk dat je het eigenlijk niet ver-
keerd kan doen.
Michael Bosman was onder de indruk van 
het ongekende installatiegemak van Q-Bic 
Plus: "Dit is in feite het ideale infiltratie-
systeem. De installatie gaat zo makkelijk, 
je kunt het eigenlijk niet verkeerd doen. 
Eén keer een korte uitleg van Wavin en we 
konden meteen moeiteloos aan de slag. 
Dat er veel minder opslagruimte nodig 
is voor de kratten is ook echt ontzettend 

handig. De werkruimte is vaak beperkt, 
dus je wilt zo weinig mogelijk in de weg 
hebben staan. En als dan ook nog eens dit 
systeem gemakkelijk schoon te maken en 
te inspecteren is, dan heb je er niet alleen 
met de installatie maar ook in de toekomst 
ontzettend profijt van."
 
100% zekerheid.
Wavin geeft altijd garantie op haar gele-
verde producten, maar in dit geval wordt 
er nóg een stap verder gegaan. Paul Meijer 
legt uit: “Als het regenwater op welke ma-
nier dan ook niet af kan worden gevoerd, 
komt de productie stil te liggen. Dat heeft 
voor CêlaVíta enorme gevolgen: duizen-
den aardappels kunnen niet worden ver-
werkt en de kosten worden razendsnel 
torenhoog. Maar wij zijn zó zeker van ons 
systeem, dat CêlaVíta een hydraulische 
garantie is gegeven. Dat betekent dat we 
garanderen dat voor een periode van 15 
jaar alle systemen optimaal zullen wer-
ken. Zo niet, dan zijn wij aansprakelijk 
voor de kosten. Niet alleen voor de kosten 
van het vervangen van het systeem, maar 
óók voor de schade die CêlaVíta in zo’n 
geval lijdt. We beloven niet alleen dat we 
een perfect systeem leveren, we garande-
ren het ook.”

Bron: website Wavin
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