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Aan alle acties van Wavin ligt ons doel  
– het bouwen van gezonde en duurzame  
omgevingen – ten grondslag. Onze reis richting  
duurzaamheid leverde ons prachtige projecten  
op met gelijkgestemde zakenpartners en  
non-gouvernementele organisaties.  
Graag delen we een selectie van het werk  
dat we gezamenlijk doen en vertellen wij hoe  
wij omgaan met duurzaamheid.

Waar staan we we nu?
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Mededeling van de CEO

   SDG 6: Waarborgen van beschikbaarheid en 
duurzaam beheer van water en riolering voor 
iedereen. 

   SDG 9: Bouwen van veerkrachtige infrastructuur, 
bevorderen van inclusieve en duurzame 
industrialisering en stimuleren van innovatie. 

   SDG 11: Inclusief, veerkrachtig en duurzaam  
maken van steden en menselijke nederzettingen.

   SDG13: Ondernemen van urgente actie om 
klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen  
te gaan.

ondergemiddelde toegang tot veilig beheerde sanitaire 
voorzieningen. Sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn 
van groot belang voor de gezondheid en economische 
groei, en voor de algehele productiviteit. Daarom is 
sanitatie in de stad een wereldwijde prioriteit geworden. 
Wavin is daarin wereldwijde koploper door duurzame 
leidingoplossingen voor sanitairinfrastructuur te leveren 
die toekomstbestendig transport van afvoerwater en 
toegankelijke sanitaire voorzieningen voor iedereen 
waarborgen.

3. Klimaatbestendige steden 

Naarmate steden dichter bevolkt raken, neemt de 
druk op steden door uitdagingen als gevolg van 
klimaatverandering zoals enorme regenval en extreme 
hitte en droogte, toe. Als leiders en innovators in deze 
branche moedigt Wavin klanten en belanghebbenden 
– van gemeenteraden, autoriteiten op het gebied van 
water en stedenplanners tot landschapsarchitecten, 
technici en burgers zelf – aan om nieuwe ideeën, 

Onze reis richting duurzaamheid begon in de jaren 90, 
toen we als eerste bedrijf in onze branche gerecyclede 
producten gingen gebruiken. Drie decennia later is er 
veel veranderd. We hebben het voorrecht gehad om te 
werken met klanten en partners die dezelfde passie voor 
innovatie en hun eigen rol bij het creëren van ‘leefbare 
en liefbare’ steden delen, en het leven wereldwijd willen 
verbeteren. Samen met andere bedrijfsgroepen die 
onderdeel zijn van ons moederbedrijf Orbia dragen we 
bij aan het grotere doel: de wereld gezonder, veiliger en 
comfortabeler maken. 

In 2030 zal meer dan 70% van de wereldbevolking in  
grote steden wonen. De wereldbevolking groeit 
exponentieel en dat brengt meerdere uitdagingen 
met zich mee. Steden moeten zich aanpassen om 
veilig en duurzaam te zijn, te midden van extreme 
weersomstandigheden en andere klimaatgevaren  
zo als enorme, intense regenbuien en ernstige 
droogten. In 2015 introduceerden de VN 17 duurzame 
ontwikkelings doelstellingen (SDG’s). Deze vormen een 
wereldwijd kompas voor uiteenlopende uitdagingen 
zoals armoede, gezondheid en klimaatveranderingen. 
Wavin onderschrijft alle SDG’s. Via onze duurzaam
heids strategie leveren we een rechtstreekse bijdrage 
aan 4 ervan. Deze vormen zelfs de 4 pijlers waarop we 
ons kerndoel – het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen – baseren. Zij zijn de aanjagers van onze 
reis richting duurzaamheid. 

1. Veilige en efficiënte watervoorziening 

Water is onmisbaar voor het leven – voor alle mensen, 
dieren en de natuur. En volgens de Verenigde Naties is 
toegang tot veilig en direct toegankelijk drinkwater een 
fundamenteel mensenrecht. Wavin richt zich op het 
ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen 
om verontreiniging en waterverlies als gevolg van 
lekkages in verouderende infrastructuren te voorkomen, 
en op het verbeteren van de kwaliteit en prestaties van 
netwerken voor waterdistributie. We hebben bovendien 
het voorrecht om allianties te vormen en ideeën uit te 
wisselen met gelijkgestemde belanghebbenden om 
veilige en efficiënte watervoorziening te waarborgen. 

2.  Betere sanitaire voorzieningen  
en hygiëne 

Sanitaire voorzieningen vormen een dringend probleem, 
vooral vanwege de uitgestrekte en razendsnel 
groeiende stedelijke gebieden over de hele wereld. In 
2050 zullen circa 2,5 miljard burgers naar steden in de 
ontwikkelde wereld zijn gemigreerd. Vandaag de dag 
heeft 61% van de wereldbevolking ontoereikende en 
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Maarten Roef, CEO Wavin

innovaties en nieuwe (en betere) oplossingen voor 
het bouwen van gezonde en leefbare steden en 
gemeenschappen te omarmen. Een integraal onderdeel 
van deze transformatieve onderneming is de ontwik
keling van geïntegreerde stedelijke infrastructuur voor 
hemelwaterafvoer die bestand is tegen de uitdagingen 
van intense en overvloedige regenval, droogte en 
warmtestress als gevolg van klimaatverandering. Wavin 
blijft een toonaangevende rol spelen bij de ontwikkeling 
en productie van toekomstgerichte oplossingen, niet 
alleen om de uitdagingen van overstromingen in steden 
te verminderen, maar ook om zich aan te passen aan de 
realiteit van klimaatverandering. 

4. Betere bouwprestaties 

Betere bouwprestaties betekent voor Wavin dat we 
een efficiënt bouwproces mogelijk maken door middel 
van BIM (Bouwwerk Informatie Model) en prefabricatie. 
Bovendien verbeteren we het comfort door middel 
van energiezuinige verwarming, koeling, ventilatie en 
geluidsreductie. We moeten gezondere en efficiëntere 
gebouwen maken die de manier waarop we leven, 
werken en spelen, bepalen. Betere bouwprestaties zijn 
niet mogelijk zonder innovatie en samenwerking. Als 
toekomstgerichte bedrijven zoals Wavin samenwerken 
aan een betere en duurzamere toekomst voor gebouw
ontwerpen, zullen steden en gemeenschappen 
profiteren van toekomstbestendige gebouwen en nog 
vele jaren het dagelijkse leven verbeteren. 

Innovatie 

Als bedrijf moedigen we het delen van kennis en het 
hanteren van innovatieve denkwijzen aan. Ook zoeken 
we naar talent dat dezelfde vaardigheden bezit. Zij 
vormen namelijk een belangrijke aanjager in onze interne 
organisatie en in onze contacten en samenwerking 
met andere partijen –van gevestigde corporaties tot 
startups. We verbeteren onze innovatiekracht continu 
door geweldige ideeën samen te brengen – en daarmee 
slimme en duurzame oplossingen te creëren.

Transparantie 

Ik ben van mening dat transparantie een van de 
belangrijkste aanjagers is om als organisatie echt 
duurzaam te worden. In plaats van zelf het verhaal 
van Wavin te vertellen, laten we liever onze klanten, 
zakenpartners en gemeenschappen met wie we 
samenwerken aan het woord. Zij delen hún indruk 
van het werk dat we samen doen en hun visie op de 
uitdagingen waarmee we nog te maken krijgen. 

Het goede voorbeeld 

Al sinds onze oprichting in 1955 besteden we aandacht 
aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze productie
processen en waardeketen. Het meten van onze impact 
leverde duidelijke gegevens op, waarmee we ambitieuze 
doelen stelden om de koolstofuitstoot te verminderen, 
efficiëntie te verbeteren en duurzaamheid van onze  
producten een impuls te geven. 

Ik voel me bevoorrecht leiding te mogen geven aan een 
bedrijf met zulke gemotiveerde professionals: wereld
wijd 10.500. Samen willen we als wereldwijde speler 
het verschil maken en brancheleider op het gebied van 
duurzaamheid worden, die het goede voorbeeld geeft  
in zijn bedrijfsactiviteiten en waardeketen én in de  
omgeving waarin we actief zijn. De nadruk op diversiteit 
en sociale inclusie blijft een belangrijke prioriteit, vooral in  
een organisatie die actief is in meer dan 40 landen. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat onze huidige acties –  
en de doelen die we als onderdeel van onze strategie 
formuleren – onze impact op het milieu zullen vermin
deren en zullen bijdragen aan een betere wereld.
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bouwen aan 
gezonde en 
duurzame 
omgevingen
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Wavin in cijfers 

Productielocaties Mondiaal innovatiecentrum 

>40

45 1

Omzet 
2.3 mld

Medewerkers
10,500

Wavin in één oogopslag 

Over ons 

Wavin ontwerpt en bouwt duurzame omgevingen en 
draagt bij aan technische oplossingen voor waterwegen, 
veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en aan 
optimalisatie van het binnenklimaat. We zijn actief op 
meerdere continenten. Met meer dan 60 jaar kennis 
en expertise bieden we innovatieve oplossingen voor 
de bouw en infrastructuursector, samen met onze 
leveranciers, klanten en zakenpartners. 

We zijn onderdeel van Orbia, een groep bedrijven die 
samenwerken om een aantal van de meest urgente 
problemen ter wereld op te lossen. We delen een 
gemeenschappelijk doel: We willen het leven wereldwijd 
verbeteren en onze impact op het milieu effectief 
verminderen en bijdragen aan een betere wereld.

Ons doel 

Onze wereld draait om bouwen. Dat vormt de kern 
van ons bestaan. De bouwsector vormt ons speelveld. 
Als bedrijf en als individuen willen we verblijven in én 
deel uitmaken van gezonde, toekomstbestendige 
omgevingen waarin we veilig kunnen wonen, spelen en 
werken. Het doel van Wavin is kristalhelder: we willen 
gezonde, duurzame omgevingen bouwen. 

Terwijl we bouwen en waarde creëren, zijn we ons ook 
bewust van de manier waarop we dat samen doen: 
we gebruiken zo veel mogelijk gerecyclede materialen, 
verminderen het energieverbruik en afval, en houden 
onze voetafdruk nauwlettend in de gaten. Met andere 
woorden: we doen ons uiterste best om een duurzame 
toekomst te creëren. 

Actief 
        in
        landen

(Jaarverslag Orbia 2019)

(ondersteund door lokale implementatieteams) 
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Wavin is een internationaal toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen voor de  
bouw en infrastructuursector. Dankzij jarenlange ervaring zijn wij in staat om een aantal van de 
grootste uitdagingen ter wereld op het gebied van watervoorziening, sanitair, klimaatbestendige 
steden en gebouwprestaties het hoofd te bieden. Ondertussen blijven we gericht op waar we het  
best in zijn: het intelligent oplossen van problemen, toegewijde technische  
ondersteuning en actieve betrokkenheid bij het creëren van  
positieve impact op maatschappij en milieu. 

Al in de jaren 90 startten we als een 
van de eersten in onze branche 
met het gebruik van recyclaat 
(gerecyclede materialen).

In 2011 brachten we ons eerste 
duurzaamheidsrapport uit om 
onze duurzaamheidsprestaties en 
doelstellingen openbaar te maken.

We hebben trainingsprogramma’s 
voor lokale loodgieters, waarmee we 
economische kansen willen creëren 
voor lokale gemeenschappen in 
LatijnsAmerika.

We hebben zonnepanelen 
geïnstalleerd op productielocaties en 
kopen hernieuwbare elektriciteit in.

Hernieuwbare energie

Recyclinginstallatie

Trainingen voor  
belanghebbenden

Ondersteuning van  
gemeenschappen

Circulaire economie 

Duurzaamheidsrapport

We realiseerden een gezamenlijke 
recyclinginstallatie om de 
beschikbaarheid en kwaliteit van 
recyclaat te verbeteren.

Om goed onderwijs in lokale 
gemeenschappen te waarborgen, 
bouwde Wavin 7 scholen in de 
buurt van zijn productievestigingen 
in LatijnsAmerika.

Onze route naar duurzaamheid

90s

00s 10s
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We maken modulaire, duurzame, 
circulaire wegen van gerecycled 
plastic.

We ontwikkelen huizen die waterdichte oplossingen voor het milieu en de 
maatschappij bieden (zoals geïntegreerde veilige en hygiënische waterloop, 
betaalbaarheid, zonnepanelen voor continue elektriciteit, enz.) voor de meest 
hulpbehoevenden in CentraalAmerika.

Ambitieus wereldwijd auto beleid 
om auto’s op fossiele brandstoffen 
binnen Wavin EMEA al in 2025 
geleidelijk uit te bannen.

We hanteren een duurzaamheids
strategie op basis van zes wereldwijde 
duurzaamheidsprogramma met 
duidelijke kwantitatieve doelen  
voor 2025. 

Duurzaamheidsstrategie

Auto beleid

Plastic wegen

Zelfvoorzienende huizen

20s

toekomst
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TreeTanks® 
voor groenere steden

Bomen zorgen voor schaduw, absorberen 
koolstofdioxide, produceren zuurstof en 
frisse lucht en zorgen voor een verkoelend 
effect. Wavin ontwikkelde de TreeTank® om 
de groei van bomen in stedelijke omgevingen 
te ondersteunen en steden te vergroenen 
én af te koelen. Hierdoor hebben bomen in 
stedelijke gebieden meer kans om te overleven 
en groeien ze sneller dankzij ongehinderde 
wortelgroei in stedelijke gebieden. Bovendien 
wordt voorkomen dat boomwortels het wegdek 
beschadigen. En doordat de grond niet wordt 
verdicht, kan er meer regenwater worden 
opgenomen.

Een greep uit de duurzame  
oplossingen in ons productportfolio 

Tweedehands plastic,  
eersteklas wegen

In een jointventure met Volker Wessels ont
wikkelde Wavin een weg van kunststof dat werd 
gewonnen uit gebruikte consumenten goederen: 
de PlasticRoad. Deze bestaat uit circulaire 
en modulaire elementen die zijn gemaakt van 
gerecycled plastic. Elk element is zo ontworpen 
dat het volledig circulair is. Dankzij het slimme 
ontwerp kan water snel worden afgevoerd. Ook 
is er een oplossing voor leidingen en kabels 
ingebouwd. De weg kan in een paar dagen 
worden aangelegd en gaat drie keer langer mee 
dan een traditioneel wegdek. Daarnaast kan 
het overstappen van asfalt op plastic wegen de 
koolstofemissies tot wel 70% verminderen ten 
opzichte van traditionele wegenbouw. Er wordt 
nu opgeschaald naar commerciële productie, 
maar inmiddels worden er proefprojecten 
uitgevoerd om verschillende soorten gebruikers 
te testen in Nederland en Mexico.
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Onzichtbaar 
verschil maken 

De Tegrakolk van Wavin is een slimme en 
gemakkelijke oplossing voor rioleringen. Via 
de kolk kunnen snel grote hoeveelheden water 
worden afgevoerd, waarbij zo veel mogelijk 
vuil wordt opgevangen. Een innovatief filter 
voorkomt dat afval en vuil in open water 
terechtkomen. Het intelligente ontwerp 
zorgt er ook nog eens voor dat tijdens een 
schoonmaakbeurt in één keer meer dan 95% 
wordt meegenomen. De kolk is gemaakt van 
100% gerecycled plastic en kan dankzij het 
ergonomische ontwerp snel, kostenefficiënt 
en door één persoon worden aangelegd. Door 
de lage ECIwaarde (‘Environmental Cost 
Indicator’) past de volledig recyclebare kolk in 
elk duurzaam afwateringsproject.

Impact dankzij  
innovatieve technologie

De pvcleidingen met Recycore®technologie 
vormen een prominent onderdeel van het 
productassortiment. De leidingen hebben 
drie lagen die uit minstens 40% recyclaat 
bestaan. De buitenlagen zijn (in lijn met huidige 
wetgeving) gemaakt van nieuwe materialen. 
Daardoor is de Recycore® geschikt voor afvoer 
van afvalwater en regenwater én voor afval/
afvoerwater. Het opvangsysteem met leidingen 
van Wavin bestaat voor een belangrijk deel uit 
afvalmateriaal, dat kan worden gebruikt als 
basis voor Recycore®leidingen. De optimale 
hoeveelheid gerecycled plastic in combinatie 
met bewezen voordelen voor het milieu maken 
van de leidingen een uitstekende keuze voor 
iedereen die milieuwinst wil boeken door 
duurzaam in te kopen. 

Een greep uit de duurzame  
oplossingen in ons productportfolio 
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De duurzaamheidsstrategie voor 2025 
van Wavin bestaat uit zes wereldwijde 
duurzaamheidsprogramma’s. Voor elk 
programma zijn ambitieuze doelen 
geformuleerd. Ze zijn er allemaal op gericht 
om in 2025 marktleider op het gebied van 
duurzaamheid te zijn. Lees op de volgende 
pagina’s meer over onze inzet en hoe we 
voortgang boeken.

Onze duurzaamheidsprogramma’s
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Onze duurzaamheidsprogramma’s
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De zes wereldwijde  
duurzaamheidsprogramma’s 
van Wavin 

Innovatie 

We bieden innovatieve oplossingen om een bijdrage te leveren aan de aanpassing  
van klimaatverandering door onze klanten en: 

•  Gebruiken zo veel mogelijk recyclaatmaterialen en verminderen, waar mogelijk, de hoeveelheid 
gebruikte materialen om de invloed op het milieu te minimaliseren (zoals door CO2emissies tijdens het 
vervoer te verminderen); 

•  Vergroten het aantal innovatieve oplossingen voor aanpassing aan klimaatverandering (CCA)  
zoals oplossingen voor binnenklimaat en TreeTanks®; 

• Integreren in de gehele organisatie een beoordelingsframework voor de duurzaamheid.

Circulaire economie 

We dragen bij aan het toegenomen gebruik van recyclaat en aan de recyclebaarheid van producten. 

• We vergroten het wereldwijde gebruik van recyclaat tot 25% (2025).
• We verbeteren de recyclebaarheid van onze producten verder tot 90% (2025). 
• We verminderen de afvoer van afval naar stortplaatsen tot 100% (2025). 

Impact op het milieu 

We verminderen de invloed van onze klanten op het milieu. 

•  We vergroten het gebruik van duurzame energie (zoals zonnepanelen) in onze wereldwijde locaties.  
In 2025 moeten dat er 15 zijn. 

•  We experimenteren met slimme oplossingen voor de toeleveringsketen om onze broeikasgasuitstoot te 
verminderen in lijn met de eisen van de markt. 

•  We optimaliseren onze activiteiten zo veel mogelijk, zoals door middel van een duurzaam wagenpark  
en vermindering van energie door slimme ledverlichting te gebruiken. 

Orbia heeft duidelijke en ambitieuze doelen gesteld voor alle bedrijfsgroepen: in 2025 heeft 100% van de vestigingen 
een gecertificeerd milieubeheersysteem, in 2050 wordt er netto nul procent koolstof uitgestoten en in 2025 produceert 
100% van alle installaties geen afval meer. De bovenstaande programma’s ondersteunen deze ambities. 

Alle doelen van onze 6 wereldwijde duurzaamheidsprogramma’s zijn te vinden op wavin.com.
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Een overzicht van de duurzaamheidsprogramma’s van Wavin.

Sociale inclusie 

We zorgen voor een positieve impact op (lokale) gemeenschappen en omarmen diversiteit.

•  We breiden de ‘Water fund’projecten uit* – van de distributie en installatie van irrigatiesystemen  
tot 9 vestigingen (2025).

• We breiden de vrijwilligers en donatieprojecten in LatijnsAmerika en EMEA uit tot 52 vestigingen (2025). 
• We verbeteren de diversiteit in ons benoemingsbeleid in de gehele organisatie tot 40% (2025). 
• We vergroten het aantal WASH’Nvestigingen (‘Water, Sanitation, Hygiene & Nutrition’) tot 16 (2025). 
•  We introduceren de implementatie van gestandaardiseerde gegevensverzameling en voeren 

impactbeoordelingen uit. 
 
*  ‘Water fund’: Organisaties die wereldwijd financiële mechanismen en toezichtsmechanismen ontwerpen en verbeteren 

waarin verschillende belanghebbenden worden samengebracht om een bijdrage te leveren aan waterzekerheid,  
distributie en installatie van irrigatiesystemen of ondersteuning van het herstel en behoud van waterkeringen.

Rapportage 

We rapporteren de prestaties van duurzaamheidsprogramma’s aan belanghebbenden. 

•  We blijven onder medewerkers bewustwording creëren voor de relevantie van het verzamelen van 
kwalitatief hoogwaardige gegevens en bieden hen daarvoor de benodigde hulpmiddelen en vaardigheden. 

•  We integreren en combineren duurzaamheidsrapporten verder in bestaande processen om volledige 
transparantie te bieden. 

Publieke zaken 

We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van beleid om de impact van onze 
duurzaamheidsactiviteiten te vergroten. 

•  We bundelen krachten en zorgen voor actieve samenwerking in sectoren om duurzaamheid te 
bevorderen, daarnaar te handelen en de bewustwording verder te vergroten. 

•  Als koploper op het gebied van duurzaamheid delen we onze ervaringen en kennis om ontwikkelingen 
op het gebied van duurzaamheid een impuls te geven.

15



Male’ Water  
en Riolering 
bedrijf

Altijd veilig water voor iedereen 

De Maldiven bestaan uit eilanden en hebben de 
beschikking over maar heel weinig zoetwater. Het land 
telt meer dan duizend laaggelegen eilanden en bijna een 
derde van de bevolking leeft op Malé, het hoofdeiland. 
Het grootste deel van de bevolking heeft toegang tot 
ontzilt water. In sommige landelijke gebieden wordt 
regenwater gebruikt. De toegang tot water en sanitair 
is hoog, maar verslechtering van het water als gevolg 
van het hoge zoutgehalte en/of verontreinigd water 
vormen serieuze uitdagingen voor de watersector op de 
Maldiven. 

Ibrahim Akram, assistentmanager Business Develop
ment bij MWSC: “Het aanleggen van water en 
rioleringsinfrastructuur op eilanden zoals de Maldiven 
brengt veel uitdagingen met zich mee. Door de zachte 
bodem en corrosieve omgeving is het gebruik van 
metalen leidingen of betonnen buizen geen optie. 

We werken al vele jaren samen met Wavin. In de 
afgelopen 12 jaar ondersteunde het bedrijf ons bij de 
aanleg van kunststof leidingen en kunststof mangaten 
op de Maldiven. Door de bijdrage van de expertise van 
Wavin en hun brede productassortiment konden we 
de overheid van de Maldiven optimaal adviseren en 
ondersteunen bij het verstrekken van veilig water en 
rioleringen die duurzaam, betaalbaar en milieuvriendelijk 
zijn. 

Het vervoeren van leidingen en fittingen wordt afgehan
deld met behulp van kleine schepen tussen de eilanden. 
Om de distributie efficiënter te maken, besloten we 
in 2014 om een lokale fabriek voor de productie van 
leidingen te starten met een technologische licentie 
van Wavin. We produceren nu lokaal PEleidingen en 
drukloze leidingen en rioolbuizen van uPVC. Dat levert 
aanzienlijk minder logistieke vertragingen op in projecten 
en heeft een positieve invloed op het milieu doordat er 
minder kilometers hoeven te worden afgelegd.”

Innovation

Oplossingen voor duurzaam 
watergebruik  

Het gebrek aan schone en veilige watervoor
zieningen vormt een groot risico voor het welzijn 
van burgers over de hele wereld. Dit is een  
dringend probleem en een van de gevolgen van 
klimaatverandering waarmee we vandaag de dag 
al te maken hebben. Wavin blijft innovatieve 
oplossingen ontwikkelen om deze gevolgen te  
verminderen. 

We dragen bij aan de bouw van gezonde en  
duurzame omgevingen en ontwikkelen toekomst
bestendige steden.

Doelen 

   We gebruiken zo veel mogelijk recyclaat
materialen en verminderen, waar mogelijk, de 
hoeveelheid gebruikte materialen om de invloed 
op het milieu te minimaliseren (zoals door CO2
emissies tijdens het vervoer te verminderen). 

   We vergroten het aantal innovatieve oplossingen 
voor aanpassing aan klimaatveranderingen 
(CCA), zoals oplossingen voor binnenklimaat  
en TreeTanks®.

   We integreren in de gehele organisatie een 
beoordelingsframework voor de duurzaamheid 
van het portfolio dat innovatieve oplossingen 
stimuleert en de impact van onze klanten 
vermindert.

 

Innovatie
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Male’ – Hulhumale’  
waterpijpleiding brug

Een belangrijk project waaraan we met Wavin 
samenwerkten was het Male’ – Hulhumale’ Bridge 
Water Pipelineproject. Wavin ondersteunde ons daarbij 
door tijdig PEleidingen en fittingen met een grote 
diameter te leveren. Op de Maldiven – en vooral in de 
hoofdstad Malé – zijn de voorzieningen om water op te 
slaan beperkt. 

Er is simpelweg niet genoeg ruimte in de hoofdstad –en 
het nabijgelegen eiland Hulhumale’ heeft onvoldoende 
land om opslagfaciliteiten te bouwen. Om de veiligheid 
van water voor alle inwoners te waarborgen, verbonden 
we Malé en Hulhumale’ door middel van een grote leiding 
voor de aanvoer van drinkwater. Sinds 2018 worden 
beide eilanden met elkaar verbonden door een brug met 
een lengte van 2,1 km. Parallel aan de brug installeerden 
we een watertoevoerleiding met een geschatte lengte 
van 6 km. 

Momenteel bouwen we pompstations die nodig zijn om 
het water tussen de beide eilanden op druk te brengen.”

“Door de zachte bodem en 
corrosieve omgeving brengt 
het aanleggen van water 
en rioleringsinfrastructuur 

op eilanden zoals de 
Maldiven veel uitdagingen 

met zich mee.””
Ibrahim Akram, assistentmanager 
Business Development bij MWSC 

Sinds de oprichting in 1995 concentreert Male’ Water 
& Sewerage Company Pvt. Ltd. (MWSC) zich op het 
aanbieden van drinkwater en het beheren van de 
duurzaamheid van afvoerwater voor de bevolking van 
de Maldiven. MWSC is inmiddels een multidisciplinaire 
organisatie die zich richt op techniek en productie 
en innovatieve nutsoplossingen biedt voor water, 
afvoerwater en energie voor resorts, de overheid en 
contractklanten.

De samenwerking met Wavin was door de jaren heen 
heel succesvol. Met hun hulp konden we onze diensten 
ook naar een hoger niveau brengen. De overheid van de 
Maldiven heeft het ambitieuze doel gesteld dat in 2023 
de meeste bewoonde eilanden moeten zijn aangesloten 
op een waternet. MWSC en Wavin vormen samen een 
team dat de voorkeursleverancier voor de realisatie 
hiervan is.

Bouw van water en rioleringsnetwerk, Maldiven
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Toekomstbestendige  
woningen
Woningen in Şanliurfa Naturel Park

Naturel Incorporated heeft een duidelijke visie op de 
ontwikkeling van toekomstbestendige woningen. 
Men wilde dan ook een baanbrekend en duurzaam 
huisvestingsproject ontwikkelen in de stad Şanliurfa, 
in het zuidoosten van Turkije. Dat is een uitdagende 
omgeving doordat het klimaat in de stad extreem hete 
en droge zomers en koele, vochtige winters kent. 

Het bedrijf hecht veel belang aan de milieuvriendelijkheid 
van het project: er mogen geen fossiele brandstoffen 
worden gebruikt en alles moet zo klimaatneutraal 
mogelijk. Wavin kreeg de vraag om een duurzaam 
binnenklimaat te creëren en daarbij rekening te houden 
met de extreme weersomstandigheden. Als een van de 
toonaangevende bedrijven op het gebied van kunststof 
leidingen in het land, bekend om zijn oplossingen voor 
vloerverwarming en koeling, kon Wavin een bijdrage 
leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en 
comfortabele woonomgeving.

Innovatie

Het Naturel Park in vogelperspectief.

Sentio regelsysteem

Wavin Sentio regelsysteem

De appartementen werden zo gebouwd dat ze warmte 
veel beter vasthouden en daarvoor minder energie 
gebruiken. Hoewel de buitentemperaturen in de zomer 
in Şanliurfa tot wel 40 graden Celsius stijgen, biedt 
het Sentio regelsysteem van Wavin een comfortabel 
binnenklimaat van 20 graden. Koeling wordt geleverd 
door een warmtepomp die hernieuwbare energie omzet 
in thermische energie.

Het vloerverwarmings en koelingssysteem zorgt voor 
een veel comfortabelere en gezondere koeling van het 
gebouw en is heel energiezuinig. Dankzij een draadloze 
buitentemperatuursensor kan automatisch worden 
geschakeld tussen de winter en zomermodus.

Bewoners kunnen met een afzonderlijke warmtepomp 
voor elk appartement eenvoudig de temperatuur van 
elke ruimte regelen via een mobiele app op hun telefoon. 
Zo besparen ze gemiddeld 2030% elektriciteit met 
het Sentio regelsysteem. Door een allesomvattende 
oplossing voor het regelen van het binnenklimaat te 
bieden, draagt Wavin bij aan een koolstofarme en een 
gezondere en comfortabelere woonomgeving.
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Aziz Olağan, partner bij  
Naturel Incorporated 

“Ik ben mechanicus en milieudeskundige. Het idee om 
het meest milieuvriendelijke huisvestingsproject van 
Turkije te realiseren, werd door mijn partners gesteund. 
Omdat we voor de allereerste keer zelf vastgoed ontwik
kelden, moesten we echte deskundigen op dat gebied 
erbij betrekken. We selecteerden Wavin vanwege hun 
expertise, kennis en capaciteit. Tijdens het ontwikke
lings en bouwproces bleek Wavin een partner met ver
stand van zaken die praktisch was ingesteld en nooit de 
duurzaamheidsdoelstellingen uit het oog verloor.”

Energiezuinig 

De combinatie van kennis en inzichten van alle betrokken 
partners resulteerde in een energiezuinig ontwerp voor 
het huisvestingsproject. De appartementen zijn gebouwd 
zonder airconditioning; – een belangrijk element bij het 
verminderen van de grote vraag naar energie. Omdat 
er geen aardgastoevoer is, werken de meeste verwar
mings en koelsystemen, de warmwatertoevoer en de 
ovens op elektriciteit. Meer dan 60% van de energie die 
jaarlijks wordt gebruikt, bestaat uit hernieuwbare energie. 
Op de daken is 1600 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd, 

waardoor jaarlijks 480.000 kWh aan elektriciteit wordt 
opgewekt.

Europese steun 

Door de aandacht voor energiezuinigheid wist het 
project internationaal faam te verwerven. Het project 
ontving daarbij een schenking van de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO). De EBWO 
is onderdeel van de Europese Unie en streeft naar de 
ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat en 
het promoten van milieuvriendelijke en maatschappelijk 
verantwoorde duurzame ontwikkeling. 

Meer milieuvriendelijke projecten  
opstarten

Aziz Olağan, partner bij Naturel Incorporated: “Het project 
werd in mei 2020 opgeleverd. Ik ben er trots op dat we 
onze ambitieuze doelstellingen hebben verwezenlijkt. Alle 
bewoners zijn blij dat ze een bijdrage aan energiebesparing 
kunnen leveren vanuit een comfortabele omgeving. 
Ondertussen zijn we op zoek naar nieuwe locaties waar 
we meer milieuvriendelijke projecten kunnen opstarten. 
We zien ernaar uit om meer duurzame initiatieven in de 
regio te verwelkomen met Wavin.”

“We zien ernaar uit om meer  
duurzame initiatieven in de regio  

te verwelkomen met Wavin.”

Aziz Olağan, 
partner bij Naturel Incorporated 

Het Turkse bedrijf Naturel Incorporated werd in 2014 
opgericht en staat bekend om zijn beleggingsprojecten in 
onroerend goed in het land. In 2018 begon het bedrijf met 
de ontwikkeling van zijn eerste vastgoedproject, de Naturel 
Park Houses in de stad Şanliurfa. In totaal werden er 104 
appartementen gebouwd volgens de basisprincipes van 
het bedrijf: het realiseren van innovatieve, baanbrekende, 
moderne en milieuvriendelijke projecten.
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Circulaire 
economie

Uitzicht op Breda.

Gesloten materiaalkringloop

Beperkte natuurlijke bronnen en klimaatveran
dering vormen belangrijke aanjagers van de 
circulaire economie. Een circulaire economie 
start bij voorkeur helemaal aan het begin van de 
levenscyclus van een product. Wavin was een van 
de eersten die recyclaat (afval uit de organisatie en 
van consumenten/producenten) in zijn producten 
verwerkte. Onze materialen en producten zijn 
zo ontwikkeld dat ze opnieuw kunnen worden 
gebruikt en kunnen worden gerecycled, voor 
maximale milieutechnische en financiële waarde. 

Circulariteit is een breed concept dat meer inhoudt 
dan alleen hergebruik van producten of verlenging 
van de levensduur. Naast nadruk op toenemend 
gebruik van recyclaat en verbetering van de 
recyclebaarheid van onze producten blijven we 
onze inkoopprocessen continu verbeteren.
 

Doelen 

    We vergroten het wereldwijde gebruik van 
recyclaat tot 25% (2025).

    We verbeteren de recyclebarheid van onze 
producten verder tot 90% (2025).

    We verminderen de afvoer van afval naar 
stortplaatsen tot 100% (2025).
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Gemeente  
Breda, Nederland 

De gemeente Breda behoort tot de tien grootste 
steden van Nederland. In 2016 nam Breda haar 
‘Duurzaamheidsvisie 2030’ aan. Deze is gebaseerd op 
uiteenlopende duurzaamheidsthema’s, zoals energie en 
klimaatvermindering, duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit 
en circulaire economie. 

Peter de Leeuw is de procescoördinator van de 
gemeente en verantwoordelijk voor het inkoopproces 
voor materialen voor grond, weg en waterbouw in 
Breda: “In de achterliggende jaren hebben we onze 
bijdrage aan circulariteit echt een impuls gegeven, door 
bijvoorbeeld onze inkoopkracht te gebruiken om op dit 
gebied te innoveren. Om een bijdrage aan een circulaire 
economie mogelijk te maken, verbeterden we onze 
aanbestedings en aannemingsprocessen en voegden 
we criteria voor circulariteit toe.”
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Installatie van een Tegra Road Gully.

“Deze aanbesteding werd aan Wavin  
gegund vanwege de holistische visie  

op duurzaamheid.” 

De markt uitdagen 

Voordat Breda een aanbestedingsproces start, consul
teert de gemeente de markt om te verkennen welke 
nieuwe oplossingen en producten er beschikbaar zijn. 
Zo kan worden bepaald of er sprake is van een mogelijk 
hiaat tussen de wensen en haalbaarheid. In 2020 won 
Wavin een inkoopaanbesteding voor een periode van 
vier jaar: deze betreft alle pvcmaterialen en leidingen 
die Breda nodig heeft voor grondwerkzaamheden 
rond afvoer en rioleringssystemen. Ook is er een 
overeenkomst gesloten over regelmatige inspecties en 
samenwerking aan proefprojecten. 

De Leeuw: “Elke vier jaar starten we een nieuwe 
aanbesteding waarop relevante bedrijven kunnen 
inschrijven. Zo bieden we alle spelers in de sector 
gelijke kansen. De prijs legde altijd veel gewicht in de 
schaal, maar weegt nu minder dan 50% mee. Deze 
aanbesteding werd aan Wavin gegund vanwege de 
holistische visie op duurzaamheid en niet alleen omdat 
de producten veel gerecycled materiaal bevatten. Wavin 
is innovatief in zijn manier van denken. De doelen die 
het bedrijf voor zichzelf stelt om de invloed van zichzelf 
en klanten op het milieu te verminderen, maken echt 
verschil.” 

Proefproject Tegra kolk

De Tegra kolk is onderdeel van de riolering. Via de kolk 
kunnen snel grote hoeveelheden water worden afge
voerd, waarbij zo veel mogelijk vuil wordt opgevangen. 
De gemeente Breda zal de kolk een jaar lang op ver
schillende plaatsen in de regio testen, bij zowel drukke 
locaties als in landelijke gebieden. Door de lage ECI
waarde (‘Environmental Cost Indicator’) draagt de volle
dig recyclebare goot bij aan de duurzaamheidsvisie van 
de gemeente.

Peter de Leeuw,  
Procescoördinator van de  
gemeente Breda. 

City of Breda
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Leverancier van recyclaat 
Van Werven 
Langdurige samenwerking 

Sinds de eerste samenwerking in 2010 werken Wavin 
en Van Werven onophoudelijk samen. Daardoor is Van 
Werven een waardevolle leverancier geworden van 
gerecycled granulaat voor de activiteiten van Wavin in tal 
van Europese landen. 

CEO Ton van der Giessen van Van Werven: “Als je 
actief bent in de bouwsector wordt je automatisch 
geconfronteerd met de gevolgen van afval. We kwamen 
vroeg in het proces overeen dat het afvoeren van afval 
geen echte oplossing is. Daardoor werden we wie we nu 
zijn: een internationaal toonaangevende en innovatieve 
recycler. We recyclen al vele jaren bouw en sloopafval 
en begonnen in 2006 met het recyclen van pvc. Het was 
niet gemakkelijk om daar een duurzaam bedrijfsmodel 
aan te koppelen, maar samen met Wavin slaagden we 
erin om te groeien. Wavin was de eerste in de sector die 
echt geloofde in de vele mogelijkheden en was overtuigd 
van de hoge kwaliteit en duurzaamheid van recyclaat. 
Sindsdien zijn we zakenpartners.” 

Van Werven zamelt gebruikte pvcproducten in op tal 
van gemeentelijke inzamelingspunten in Nederland en 
daarbuiten. Om een continue hoge kwaliteit van het 
recyclaat te garanderen, ontwikkelden Van Werven 
en Wavin ijkmiddelen. Die meten het percentage 
ongesmolten deeltjes per vierkante decimeter. Deze 
methode verbetert de kwaliteit van recyclaat, wat leidt 
tot een langere levensduur en een duurzamer product.

Van Werven Plastic Recycling, Biddinghuizen, Nederland.

“Wavin was de eerste in de 
sector die echt geloofde 
in de vele mogelijkheden 
en de hoge kwaliteit en 

duurzaamheid van recyclaat.”

Ton van der Giessen, 
CEO Van Werven

Specialistisch dienstverlener en familiebedrijf Van 
Werven heeft een lange voorgeschiedenis en 
uitgebreide ervaring op het gebied van infrastructuur 
en recycling. Van Werven is een veelzijdige leverancier 
van grondstoffen, zoals zand, grond, granulaat en 
compost.

Circulaire economie

22



Afval van raamprofielen kan gemakkelijk worden gerecycled tot een product van hoge kwaliteit.  
WestonsuperMare, Verenigd Koninkrijk.

Het familiebedrijf Penfold Plastics Ltd was in eerste 
instantie recycler van aluminium ramen maar 
veranderde met de sector mee toen werd overgegaan 
op de productie van pvcramen. Het Britse bedrijf 
recyclet het meeste afval van fabriekskwaliteit uit de 
productie van uPVCramen, want dat bijproduct kan 
gemakkelijk worden verwerkt tot een product van 
hoge kwaliteit. Penfold is tevens leverancier van veel 
andere pvc’s zonder plastic, zoals afval van staven, 
hoofdafval, slijpsel en poeders.

“Wanneer je al zo lang 
leverancier bent, verandert 

de relatie automatisch in een 
partnerschap.”

Recyclingoplossingen 
Penfold Plastics 
Recycling sinds 1985 

Matthew Penfold, technisch directeur: “Wavin en 
Penfold werken al meer dan 20 jaar samen. Wanneer 
je al zo lang leverancier bent, verandert de relatie 
automatisch in een partnerschap. Net als voor onze 
andere klanten filteren we de producten die het beste 
passen bij de behoeften van Wavin. Doordat we met veel 
verschillende leveranciers van zowel industrieel als (klein) 
consumentenafval samenwerken, krijgen we mogelijk 
materiaal in handen dat 20 tot 30 jaar oud is. We testen, 
mengen en proberen er altijd voor te zorgen dat een 
materiaal maximaal duurzaam is voor de kern van de 
leidingen van Wavin.

Door de jaren heen hebben we gezien dat producenten 
verschillende materialen verkennen die ze in hun ramen 
willen gebruiken. Dat maakt het recyclen moeilijker. 
Het is heel belangrijk om te zorgen dat producenten 
en recyclingbedrijven samenwerken, zodat de best 
mogelijke en meest duurzame manier wordt gevonden 
om recyclaat te produceren.”

Matthew Penfold, 
Technisch directeur, 
Penfold Plastics Ltd.
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“SolarAccess  
draagt bij aan 
de duurzame 

doelstellingen van 
zijn klant door 
zonneenergie 
te ontwikkelen, 
financieren en 
gebruiken.”

Invloed op  
het milieu 

Een kleinere voetafdruk 

Als internationaal bedrijf met productievestigingen in meer 
dan 40 landen is Wavin zich meer dan bewust van zijn invloed 
op het milieu; niet alleen van het effect van onze acties maar 
ook van de voetafdruk van onze klanten en leveranciers in de 
waardeketen. Door emissies te bewaken en meten, kan Wavin 
perfect beoordelen welke verbeteringen of veranderingen 
kunnen en moeten worden doorgevoerd. Door doelen te 
stellen, kan Wavin streven naar lagere broeikasgasuitstoot in 
het productieproces, innovatieve processen beter afstemmen 
en de juiste beslissingen ondersteunen. 

Wavin treft brede maatregelen om de broeikasgasuitstoot 
te verminderen en zijn energiezuinigheid te verbeteren. Zo 
installeren we bijvoorbeeld ledverlichting in productievestigingen, 
gebruiken we efficiëntere machines of reorganiseren we 
productielijnen. Naast onze concrete doelen werken we ook 
aan uitbreiding van het aantal vestigingen. Daarbij gebruiken we 
100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. In 2020 voldeden 
zes vestigingen in het VK en Ierland aan deze doelstellingen.

Doelen 

    We vergroten de productie van duurzame energie in  
onze wereldwijde vestigingen tot 15 locaties in 2025. 

    We experimenteren met slimme oplossingen voor de 
toeleveringsketen om onze broeikasgasuitstoot te 
verminderen in lijn met de eisen van de markt. 

    We zorgen dat ons wagenpark in 2025 100% duurzaam  
is en beginnen in 2021 met de implementatie daarvan  
in EMEA.
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Hernieuwbare energie maken 
Frans van Schoor is oprichter en CEO van SolarAccess: 
“We hebben in de afgelopen paar jaar veel veranderingen 
op het gebied van zonneenergie gezien. Naast 
belangrijke technologische ontwikkelingen verbeterden 
ook de regelgeving en het gedrag. Sommige bedrijven 
gingen vanuit verkeerde motieven aan de slag met 
zonneenergie – om subsidies te vangen – maar we zien 
nu veel bedrijven die zonneenergie echt als intrinsiek 
onderdeel zien van hun doel om een duurzaam bedrijf 
te worden en een bijdrage te leveren aan een betere 
wereld. Wanneer we aan een zonneenergiecentrale 
werken, hangt het succes van het project af van de 
samenwerking tussen het team van SolarAccess en het 
toegewijde team van onze klant. Onze samenwerking 
met Wavin begon in 2018 in de productievestiging in 
Hardenberg, Nederland. We hadden het voorrecht om 
te werken met een uiterst professioneel en gemotiveerd 
team met medewerkers van de productievestiging van 
Wavin en van de bedrijfsgroep. 

Tot nu toe hebben we 1.500 MW aan zonneenergie per 
jaar kunnen leveren aan Wavin in Nederland.” 

Leverancier van duurzame energie 

SolarAccess verkent tevens nieuwe mogelijkheden 
voor Wavin om in buitenlandse vestigingen in Europa 
en ZuidAmerika gebruik te maken van zonneenergie. 
Door zonneenergiecentrales te ontwikkelen, bouwen, 
financieren en beheren, draagt SolarAccess bij aan 
de duurzaamheidsdoelstellingen van Wavin en diens 
klanten. Bovendien wordt er nu ook gekeken naar 
Noord, Centraal en OostEuropa en daarbuiten. 

Frans van Schoor,  
CEO SolarAccess 

Wavin productlocatie in Hardenberg, Nederland.

Als leverancier van duurzame energie ontwikkelt 
SolarAccess zonneenergiecentrales van hoge kwaliteit 
bij de vestigingen van zijn klanten. De totaalaanbieder 
werd in 2004 opgericht door Frans van Schoor. Na 
activiteiten in Duitsland te zijn gestart, betrad het bedrijf 
in 2005 de Nederlandse markt zodra de regelgeving 
en infrastructuur voldoende was ontwikkeld om zonne
energie op grotere schaal te faciliteren. Het bedrijf 
sloeg ook zijn vleugels uit naar België, het Verenigd 
Koninkrijk, Italië en Frankrijk. 
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Nieuw leven voor leidingen 

Een van de grote projecten bestond uit een grote re
novatie van netwerken, waarbij riolering over een lengte 
van 4 km door de stad werd vervangen. Daarbij werden 
veel appartementen, stadspleinen en hoofdwegen ge
passeerd. Het vervangen van leidingen in een dergelijk 
dichtbevolkt gebied duurt normaal gesproken vijf tot zes 
jaar en veroorzaakt veel ongemak in het dagelijks leven 
van omwonenden. Samen met Wavin werkten we aan 
een oplossing waarbij we het sluiten van wegen en op
breken van trottoirs en straten konden voorkomen.

We moesten het hele stelsel scannen en in kaart bren
gen om te onderzoeken hoe alles was verbonden en 
om de stroming van water in de leiding vast te stellen. 
We hadden te maken met opvangbakken die 80 jaar 

Werken aan de riolering van Bogotá met minimale overlast voor omwonenden en verkeer. Bogotá, Colombia.

“Met zo’n 1,5 miljoen inwoners 
in een dichtbevolkt gebied, 

blijft het een hele uitdaging om 
optimale riolering te bieden  

en levering van schoon water  
te garanderen.” 

Acueducto de Bogotá 
Specialisten in waterbehandeling 

Acueducto en Wavin werken al meer dan 30 jaar samen 
aan veel, vaak uitdagende, projecten. Wavin ondersteunt 
de technici van het bedrijf en draagt bij in de zoektocht 
naar innovatieve oplossingen om zowel bestaande 
waterbehandelingsprocessen te incorporeren als nieuwe 
waterbehandelingssystemen te ontwerpen, en zo een 
bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige stad. 

Natalia Ines Ayala Blandon, 
zonemanager 

“Als opgeleid civiel technicus ging ik 20 jaar geleden 
aan de slag in de water en rioleringssector in Bogotá, 
een stad met 10 miljoen inwoners. Het district waarin 
ik actief ben, bedient 350.000 huishoudens. Met zo’n 
1,5 miljoen inwoners in een dichtbevolkt gebied, blijft het 
een hele uitdaging om optimale riolering te bieden en 
levering van schoon water te garanderen. 

Door de jaren heen werkten we met Wavin samen 
aan tal van projecten. Dat waren vooral projecten 
waarbij we innovatieve ideeën nodig hadden en nieuwe 
technologieën probeerden om systemen te optimaliseren 
en het leven in de stad te verbeteren. Twee belangrijke 
projecten waaraan we onlangs werkten, draaiden om 
riolering. 

Invloed op het milieu 
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Natalia Ines Ayala Blandon, 
Zonemanager Acueducto

geleden waren aangelegd en in al die jaren niet waren 
onderhouden. In plaats van het oude systeem te ver
vangen door nieuwe leidingen kozen we ervoor om een 
innovatieve technologie te gebruiken waarbij we het 
bestaande systeem upgraden en nieuwe leidingen in 
de oude exemplaren plaatsten zonder de stroming te  
onderbreken. 

Dat kon worden gedaan zonder het wegdek op te bre
ken en te vervangen, waardoor minder zware machines 
en materialen zoals beton en asfalt nodig waren. Op 
die manier minimaliseerden we niet alleen het effect op 
de openbare ruimte, maar beperkten we ook het afval
beheer en maakten we het systeem toekomstbestendig 
voor de verwerking van grote hoeveelheden tijdens de 
overstromingen in het regenseizoen. Het project was 
een enorm succes en we konden het in de helft van de 
tijd en voor de helft van het budget uitvoeren. 

Een ander belangrijk project waarbij we samenwerkten 
aan het waterbeheer was bij het scheiden van regen water 
van afvalwater. Door waterstromen te scheiden, kunnen 
we afvalwater naar de afvalwaterzuiverings installatie 
afvoeren, terwijl het schone regenwater naar een beek 
stroomt. Dat is een belangrijke energie besparing omdat 
er minder water door de waterzuivering hoeft te lopen. 
Dankzij samenwerking aan dit soort projecten met het 
team van Acueducto en Wavin konden we slimme en 
duurzame oplossingen vinden. Samen ontwikkelen we 

onze kennis en realiseren we projecten die als voorbeeld 
voor het land en zelfs op internationaal niveau kunnen 
dienen.”

Aquaduct en rioleringsbedrijf Acueducto de Bogotá 
vormen de openbare instantie die het riole rings systeem 
in de stad Bogotá, Colombia, reguleert en beheert. 
Het bedrijf beheert 7.000 km aan rioleringsnetwerken. 
Naast het bieden van oplossingen voor het ontwerpen, 
bouwen en beheren van waterbehandelingsinstallaties 
biedt het bedrijf ook maatwerkdiensten, beheer en 
onderhoud.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
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“Door de ontwikkeling van 
programma’s voor lokale 

leveranciers te ondersteunen, 
stimuleert Wavin ook het 
ondernemerschap in de 

regio.”

Elmer Abonia Rodriguez, 
Burgemeesyer van Guachené

Sociale inclusie

Betere toegankelijkheid  
tot basisbehoeften

Wavin heeft wereldwijd 45 productievestigingen. 
Veel daarvan zijn gevestigd in regio’s – en met name 
in LatijnsAmerika – waar drinkwatervoorzieningen, 
rioleringssystemen en andere cruciale infrastructuur niet 
goed zijn ontwikkeld. 

Wavin ondersteunt dergelijke regio’s graag bij de 
ontwikkeling van deze basisbehoeften. Door een positieve 
impact voor de gemeenschap te creëren, ontstaat er meer 
welvaart in de regio en neemt het lokale ondernemerschap 
toe. Zo kan Wavin gemotiveerde medewerkers aantrekken 
en behouden, hun gezinnen ondersteunen en zorgen 
voor stabiliteit rond de productievestiging. Tegelijkertijd 
is Wavin zich bewust van de relevantie van een divers 
personeelsbestand. Doordat we een internationaal bedrijf 
zijn, beschikken we automatisch over een internationaal 
en cultureel divers personeelsbestand. Via ons benoe
mingsproces en door promoties van medewerkers wil 
Wavin een bedrijfscultuur bevorderen waarin inclusie 
en gelijkheid een belangrijke rol spelen en waarin ras, 
etniciteit, geslacht, godsdienstige overtuiging, seksuele 
geaardheid en identiteit en leeftijd worden omarmd.

Doelen  

    We breiden de ‘Water fund’projecten uit*  
– van de distributie en installatie van irrigatiesystemen 
tot 9 vestigingen (2025). 

    We breiden de vrijwilligers en donatieprojecten in 
LatijnsAmerika en EMEA uit tot 52 vestigingen (2025). 

    We verbeteren de diversiteit in ons benoemingsbeleid  
in de gehele organisatie tot 40% (2025). 

    We vergroten het aantal WASH’Nvestigingen (‘Water, 
Sanitation, Hygiene & Nutrition’) tot 16 (2025).

    We introduceren de implementatie van 
gestandaardiseerde gegevensverzameling en  
voeren impactbeoordelingen uit.

De gemeente 
Guachené
Guachené, Colombia

Guachené is een kleine gemeente in Colombia met 
ongeveer 20.000 inwoners. Wavin vestigde zich 20 
jaar geleden in de regio. In die tijd waren mensen 
extreem arm. Basisbehoeften zoals drinkwater 
en goed sanitair, ontbraken en het gemiddelde 
opleidingsniveau was erg laag.

Burgemeester Elmer Abonia Rodriguez van 
Guachené: “Onze gemeenschap is erg blij met 
een werkgever zoals Wavin in de regio. Die biedt 
hen niet alleen werkgelegenheid, maar ook een 
betere kwaliteit van leven, niet alleen voor de 
medewerkers en hun families, maar ook door een 
aanzienlijke verbetering van regionaal onderwijs en 
de infrastructuur in het algemeen.”

Het bedrijf en de lokale overheid zijn een strategische 
alliantie aangegaan. Dat resulteerde door de jaren 
heen in de ontwikkeling van verschillende projecten, 
zoals de bouw van een rioleringssysteem, verbetering 
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van de infrastructuur in scholen en ondersteuning van 
de regio bij het verkrijgen van drinkwater.

Dhr. Elmer Abonia Rodriguez: “Los van de vestiging 
stimuleert Wavin ook het ondernemerschap in de regio 
door de ontwikkeling van programma’s voor lokale 
leveranciers te ondersteunen. Zo produceren en leveren 
de vrouwenverenigingen ‘Minga mujer’ en ‘Muluta’ de 
uniformen voor medewerkers van Wavin en zorgen zij 
voor het eten voor medewerkers en bezoekers van 
de vestiging. En doordat deze bedrijven zo goed zijn 
ontwikkeld, konden ze hun activiteiten ook naar elders 
in de regio uitbreiden.”

Opleiden van de toekomstige generatie

Om duurzame groei in de regio te waarborgen is onderwijs 
aan kinderen van groot belang. Wavin heeft kinderen van 
medewerkers gedeeltelijke beurzen geboden. Daarmee 
kunnen studenten naar de universiteit in de regio.
 
Natalia Molina (22) is de oudste dochter van een 
leidinggevende in de vestiging. Ze studeert Biomedische 
techniek aan de Universidad Autónoma de Occidente 
de Cali en rondt nu haar laatste semester af.

Natalia: “Mijn vader vond het altijd heel belangrijk dat 
mijn 2 zussen en ik naar school konden. Hij was net zo 
oud als ik nu toen hij aan de slag kon in het magazijn van 
de Wavinvestiging en kreeg de kans om op zijn werk 
trainingen te volgen.

“Om duurzame groei in de regio te waarborgen is 
onderwijs aan kinderen van groot belang.”

Aanleg van het stedelijk afvalwatersysteem in Guachené.

Ik voel me bevoorrecht dat ik dankzij een gedeeltelijke 
beurs van Wavin naar de universiteit kan en op deze 
leeftijd al belangrijke vaardigheden kan ontwikkelen. De 
meeste medewerkers van Wavin behoren tot de lokale 
bevolking, in tegenstelling tot bij andere bedrijven in 
de regio. Wavin vormt een voorbeeld voor hoe je met 
medewerkers en met de gemeenschap moet omgaan. 
Andere bedrijven kunnen dat voorbeeld volgen. Ik weet 
dat veel kinderen geen kans krijgen om hoger onderwijs 
te volgen. De gemeente Guachené had veel geluk 
met de lokale koers die Wavin besloot te varen als het 
gaat om werkgelegenheid en met de betrokkenheid, 
waardoor lokale inkoop en projectontwikkeling worden 
gestimuleerd.”

Natalia Molina, 
Student Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali, Colombia
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Twintig jaar teamwerk
toegang tot water, sanitair en hygiëneproducten en 
diensten belemmeren, in kaart te brengen. Daarvoor 
biedt UNICEF technische ondersteuning en vormt 
samen werkingsverbanden met kenniscentra of in
stel lingen, zodat de specifieke expertise wordt 
binnengebracht die nodig is om de sector te versterken. 
Om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)  
te realiseren, is het ook belangrijk om strategische 
allianties aan te gaan met de private sector. 

De wereldwijde COVID19pandemie laat ons zien dat 
mensen van alle maatschappelijke en economische 
klassen ziek worden. Toch kunnen de meest kwetsbare 
groepen en gemeenschappen zichzelf het minst 
beschermen doordat ze nauwelijks of geen toegang 
hebben tot basale diensten op het gebied van water 
en handenwassen. Zij worden het meest getroffen door 
de secundaire gevolgen. COVID19 biedt echter een 

UNICEF is een instantie van de Verenigde Naties. Alle 
activiteiten zijn intrinsiek gemotiveerd om de rechten en 
het welzijn van elk kind over de hele wereld te bevorderen. 
Sinds 2000 werken UNICEF en Wavin samen aan 
WASHprojecten (water, sanitair en hygiëne) op scholen 
in onder meer Mali en PapoeaNieuwGuinea. 

Later werd dat uitgebreid naar Ecuador en Colombia. 
Water, sanitair en hygiëne hangen met elkaar samen. 
Zonder toiletten raken waterbronnen verontreinigd en 
zonder schoon water is basale hygiëne niet mogelijk. 

WASH

Alban Nouvellon, regionaal WASHspecialist van UNICEF 
in LatijnsAmerika en het Caribisch gebied: “UNICEF 
werkt samen met overheden en actoren in de WASH
sector om de knelpunten die universele en duurzame 

Het Santa Elena Health Center in Guayas, Ecuador, een van de acht grote steden, ontvangt mobiele handenwasstations.

Sociale inclusie
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geweldige mogelijkheid om op mondiaal, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau actie te ondernemen om 
te zorgen voor duurzame toegang tot voorzieningen 
waar iedereen met water en zeep zijn/haar handen 
kan wassen. Bovendien kunnen we zo de kennis in 
onze gemeenschappen benutten om te zorgen voor 
duurzame gedragsverandering rond het wassen van 
handen op cruciale momenten. 

Om een indicatie te geven: in sommige landen in Latijns
Amerika en het Caribisch gebied beschikt tot wel 32% 
van de basisscholen en instanties voor voortgezet 
onderwijs niet over voorzieningen om je handen te 
wassen. UNICEF en Wavin werkten samen aan de 
ontwikkeling van handenwasstations voor scholen, 
zorginstellingen en openbare ruimten waar die het meest 
nodig zijn. We konden een product ontwikkelen dat aan 
de vereisten rond COVID19 voldoet en aansluit bij de 
behoeften van de gemeenschap.”

“Om de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 

te realiseren, is het belangrijk 
om strategische allianties 

aan te gaan met de 
 private sector.”

Orbia-gemeenschap 

Samen met andere organisaties die deel uitmaken van 
de Orbiagemeenschap ondersteunt Wavin UNICEF 
door bij te dragen aan de reactie op COVID19 in 
onderbedeelde gebieden in zeven landen over de 
hele wereld. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat deze 
voorzieningen bruikbaar blijven als de noodsituatie is 
afgewend, zodat ook op lange termijn handen zullen 
worden gewassen. Doordat de overeenkomst met Orbia 
werd getekend, bereikte UNICEF meer dan 95.000 
personen per dag die hun handen niet konden wassen 
met water en zeep. 

Alban Nouvellon,  
Regionaal WASH  
specialist bij UNICEF

32% 10%
van de basisscholen en vo-scholen in 
sommige landen in Latijns-Amerika 
en het Caribisch gebied hebben geen 
voorzieningen om handen te wassen.

van de bevolking in Latijns-Amerika 
heeft geen goede toegang tot een 
waternet.

In Ecuador sloegen UNICEF 
en Wavin de handen ineen om 
voorzieningen voor het wassen 
van handen te produceren en te 
verstrekken die zijn aangepast 
aan COVID-19.

Moestuinprojecten 

Los van de WASHprojecten die hierboven werden 
uiteengezet, richt Wavin zich op voeding door een 
bijdrage te leveren aan moestuinprojecten. Deze 
projecten helpen kwetsbare gemeenschappen in 
LatijnsAmerika doordat de lokale bevolking wordt 
getraind in technieken om biologische gewassen te 
kweken en bewustwording wordt gecreëerd voor het 
gebruik en de optimalisatie van natuurlijke bronnen. 
Het leidde in 20182019 tot 31 moestuinen met een 
irrigatiesysteem in Colombia.
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Trainingssessies over de hele wereld dragen bij aan het 
creëren van bewustwording. San José, Costa Rica.

Rapportage

Gegevens
validatie
Om lokale gegevensbeheerders te ondersteunen bij het 
consistent en kwalitatief hoogwaardig rapporteren van 
hun gegevens, heeft Wavin software geïmplementeerd 
en een organisatiebrede handleiding voor rapportage 
aangeboden. Beide zijn belangrijke hulpmiddelen om 
processen voor gegevensvalidatie te ondersteunen. 
Toch is het minstens zo belangrijk om te zorgen voor 
bewustwording onder onze medewerkers en om 
uit te leggen waarom het meten en bewaken van 
gegevens essentieel is voor de voortgang van onze 
duurzaamheidsprogramma’s.

Naast het bewaken en aansturen van onze prestaties 
op het gebied van duurzaamheid is Wavin volledig 
afgestemd op en geïntegreerd in de organisatiebrede 
rapportagestructuur van Orbia. Samen met de andere 
bedrijfsgroepen van Orbia speelt Wavin een belangrijke 
rol bij het waarborgen van de groepsbrede kwaliteit 
van de duurzaamheidsinformatie die aan verschillende 
belanghebbenden (zoals beleggers, klanten, bestuur) 
kan worden gerapporteerd en voor interne en externe 
communicatieuitingen (zoals duurzaamheidsrapporten 
en beoordelingen) kan worden gebruikt.

We hebben ons dan ook ten doel gesteld om de  
rapportage continu te verbeteren en duurzaamheids
rapporten verder te integreren en combineren in 
bestaande processen. Daarbij valt te denken aan 
validatieprocessen, verbeterde benchmarking tussen 
vestigingen en aanvullende doelen voor belangrijke 
indicatoren.

Duidelijke doelstellingen

Wil een duurzaamheidsprogramma volledig tot 
ontwikkeling komen, dan is het belangrijk om 
duidelijke doelen te stellen. Volledige transparantie 
en openbaarmaking aan alle belanghebbenden 
vormt een belangrijk aspect van onze gedefinieerde 
en geïmplementeerde duurzaamheidsstrategie.

Wavin bewaakt en stuurt de prestaties op het 
gebied van duurzaamheid door middel van goed 
gedefinieerde rapportageprocessen en duidelijke 
verantwoordelijkheden op vestigingsniveau. 

Daardoor kan Wavin actief reageren op verande
ringen in de zakelijke omgeving en maatregelen 
implementeren die bijdragen aan de realisatie van 
ambitieuze doelen. Wavin beschikt over productie
vestigingen over de hele wereld. Het is dan ook 
belangrijk om rollen en verantwoordelijkheden te 
definiëren en alle belanghebbenden volledig te 
betrekken.

Doelen  

    We blijven onder medewerkers bewustwording 
creëren voor de relevantie van het verzamelen 
van kwalitatief hoogwaardige gegevens en 
bieden hen daarvoor vóór 2025 de benodigde 
hulpmiddelen en vaardigheden. 

    We integreren en combineren duurzaamheids
rapporten verder in bestaande processen in 
2025
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Onze Global Sustainability Director ontmoet verschillende NGO’s in Guachené, Colombia.

Publieke 
zaken

Netwerken vormen

Wavin heeft een rijke geschiedenis van meer dan 
60 jaar en ontwikkelde een groot netwerk met 
tal van relevante belanghebbenden. Naast onze 
medewerkers, klanten en leveranciers zijn we 
direct en indirect betrokken bij ngo’s, wetgevers en 
tal van vak en handelsorganisaties, stuk voor stuk 
relevante belanghebbenden. Met sommige van 
hen communiceren we dagelijks of regelmatig zoals 
met ngo’s, het ‘Global Resilient Cities Network’ en 
TEPPFA (‘The European Plastic Pipe and Fittings 
Association’). Met anderen communiceren we 
meer op projectbasis.

Doelen  

    We bundelen krachten en zorgen in 2025 
voor actieve samenwerking in sectoren om 
duurzaamheid te bevorderen, daarnaar te 
handelen en de bewustwording verder te 
vergroten. 

    We zetten actuele ontwikkelingen op het  
gebied van duurzaamheid voort en delen daarbij 
onze ervaring en kennis als koploper op het 
gebied van duurzaamheid met verschillende 
belanghebbenden.

Doe mee
Wavin ondersteunt de ontwikkeling van openbaar 
beleid over water, leidingen en hulpstukken en 
andere onderwerpen door betrokkenheid in branche
organisaties. We zijn lid van TEPPFA en nemen deel aan 
initiatieven zoals ‘Recovinyl’ om inzameling van pvc
afval te bevorderen. Ook stimuleren we de opname van 
gerecyclede inhoud in nieuwe producten. Tegelijkertijd 
bieden we input voor de nieuwe ‘Circular Economy 
2.0’wetgeving van het Europees Parlement. Wavin 
draagt financieel en met middelen bij aan initiatieven 
zoals ‘Operation Clean Sweep’, een campagne die 
de branche voorlicht over de impact van pelletverlies, 
en verschillende andere lokale initiatieven. Wavin 
onderhoudt banden met deze verschillende partijen om 
actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
een impuls te geven en tegelijkertijd onze ervaring en 
kennis als koploper op het gebied van duurzaamheid 
te delen. 

Om deze activiteiten te versterken, versnellen en  
verbreden, zoekt Wavin continu naar mogelijkheden 
om krachten te bundelen en te zorgen voor actieve 
samenwerking in sectoren om duurzaamheid te bevor
deren, daarnaar te handelen en de bewust wording 
verder te vergroten. Zo organiseren we rondetafel
besprekingen met ngo’s en betrekken we extra belang
hebbenden bij de discussie. Of we ondersteunen veran
deringen in wetgeving om het gebruik van recyclaat 
in nieuwe producten te promoten. Dat draagt bij aan 
verdere sluiting van materiaallussen en vermindert 
het gebruik van nieuw materiaal. Onze kennis van 
publieke zaken is gebaseerd op vertrouwensrelaties met 
belanghebbenden, met naleving, ethiek en transparantie 
als fundament om ontwikkelingen in openbaar beleid 
verder te brengen.
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“Bewustwording is onmisbaar als je 
positieve impact wilt hebben. Meedoen 

aan veranderingen vormt een belangrijke 
aanjager om de wereld om ons heen 

toekomstbestendig te maken.” 

Ons streven naar verandering

Verandering bewerkstelligen 

We hebben al veel bereikt. De vooruitgang die we 
boeken bij het vergroten van ons elektriciteitsgebruik uit 
hernieuwbare bronnen ondersteunt onze inspanningen 
om onze impact op het milieu te verminderen. Er zijn 
in één jaar tijd bijna 10.000 zonnepanelen geïnstalleerd 
en we zijn hard op weg om in de komende paar jaar in 
totaal 50.000 exemplaren te installeren. 

Tegelijkertijd besef ik dat we elkaar moeten blijven 
uitdagen. Sommige programma’s moeten nog verder 
worden verfijnd om de juiste snelheid en omvang te 
vinden. Er zijn zo veel innovaties en ontwikkelingen 
op het gebied van circulaire economie en het is heel 
belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn zodat we 
vooruitgang blijven boeken. 

Mijn positie stelt me in staat om toegevoegde waarde te 
bieden voor al deze duurzame inspanningen. Tegelijkertijd 
rust op mij de verantwoordelijkheid om naar onszelf toe 
kritisch te blijven. Als individu en als organisatie. Ik ben 
heel trots op de mate van sociale inclusiviteit die van 
oudsher in onze organisatie is ingeworteld. Maar het 
is belangrijk om te zorgen dat dat in de toekomst ook 
zo blijft. Bewustwording is naar mijn mening onmisbaar 
als je positieve impact wilt hebben. Meedoen aan 
veranderingen vormt een belangrijke aanjager om de 
wereld om ons heen toekomstbestendig te maken.

Duurzaamheid wordt steeds meer een integraal 
onderdeel van ons leven. De verhalen die we op deze reis 
delen, herinneren ons eraan dat mensen de gevolgen 
van klimaatverandering al ondervinden, en in de nabije 
toekomst zal dat alleen maar erger worden. Samen 
met een breed netwerk van zakenpartners, klanten en 
leveranciers bevinden we ons in de bevoorrechte positie 
om een verschil te maken.

Bewustwording en steun creëren 

Toen ik nog maar een paar jaar geleden bij Wavin 
begon, was ik de eerste Global Sustainability Director 
in de geschiedenis van het bedrijf. Ik wist dat Wavin 
aan talloze duurzaamheidsinitiatieven en duurzame 
oplossingen had gewerkt. Dat was voor mij het bewijs 
dat ze het belang van duurzaamheid begrepen en het 
serieus nemen. Het bood me ook het vertrouwen om 
door te gaan met een solide en strategische benadering 
op basis van scenario’s en ambitieuze doelen die op een 
wereldwijde schaal worden geïmplementeerd. 

Ik ben echt trots op de vooruitgang die we tot nu 
toe hebben geboekt. Het was niet altijd gemakkelijk. 
Soms vraagt het gezamenlijk vinden van oplossingen 
om moeilijke keuzes. Die keuzes zijn op korte termijn  
mogelijk niet ideaal, maar hebben op lange termijn hun 
voordelen. Met de introductie van onze duurzaam
heidsstrategie en een goed verhaal maken we 
een duidelijke route voor verdere verbetering in de 
wereldwijde Wavinorganisatie. 

Fundamenteel in die strategie zijn de 4 pijlers (veilige 
en efficiënte watervoorziening; betere sanitaire voor
zie ningen en hygiëne; klimaatbestendige steden; 
betere bouwprestaties), die de basis vormen waarop 
ons belangrijkste doel (het bouwen van gezonde, 
duurzame omgevingen) rust. Zij zijn de bakens die ons 
leiden naarmate we verder reizen naar een duurzame 
toekomst. 
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Bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving 

Wavin wil deel uitmaken van een duurzame waardeketen door samen te  
werken met onze leveranciers en klanten en innovatieve en duurzame  
producten en oplossingen te ontwikkelen. Als wereldwijd opererend bedrijf  
zijn we opinieleiders op het gebied van duurzaamheid. En dat in een branche  
die niet bekendstaat als koploper als het gaat om duurzaamheid. We kunnen 
een voorbeeld vormen voor verdere verbetering van duurzame bedrijfsvoering.

Toekomstplannen en ambities 

Om een succesvolle bijdrage te leveren aan duurzame en gezonde omgevingen 
hebben we een aantal hoge doelen gesteld voor 2025 en daarna. 

1. Veilige en efficiënte watervoorziening: Het is een fundamenteel mensenrecht om veilig 
en gemakkelijk toegang te hebben tot water. We willen dat onze productoplossingen toegang 
bieden tot schoon drinkwater voor iedereen (en dat zo snel mogelijk). 

2. Betere sanitaire voorzieningen en hygiëne: We willen onze allesomvattende visie 
op water en sanitair (WASH) wereldwijd uitbreiden en de toegankelijkheid tot sanitaire 
voorzieningen verbeteren voor gemeenschappen, én verder dan onze activiteiten op 
wereldniveau. 

3. Klimaatbestendige steden: Klimaatverandering zorgt ervoor dat steden te maken krijgen 
met steeds langere periodes van droogte of overstromingen. Om deze negatieve effecten 
te verminderen, moeten we meer investeren in oplossingen die aanpassing aan het klimaat 
mogelijk maken. 

4. Betere bouwprestaties: We willen zorgen dat onze producten ertoe leiden dat onze 
klanten hun koolstofuitstoot en energieverbruik verminderen. In de komende jaren zullen 
we deel uitmaken van een transitie waarin geïntegreerde systemen de norm worden en zijn 
verbonden met nieuwe, slimme technologieën. Hierdoor zullen we het energieverbruik en/of 
koolstofemissies voor onze klanten in gebouwen aanzienlijk verminderen.

Toekomstplannen en ambities van Wavin op het gebied van duurzaamheid.

Wilco Otte,  
Global  

Sustainability 
Director Wavin
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Neem contact met ons  
op om de mogelijkheden  
te ontdekken voor een 
gezamenlijke reis richting 
duurzaamheid!

Orbia is een collectief van bedrijven die 
samenwerken om enkele van de meest 
complexe uitdagingen ter wereld aan 
te pakken. We zijn verbonden door één 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van het leven op de hele wereld.

Wavin Belgium nv
Gentse Baan 62  |  9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 36 10  |  E. info@wavin.be  |  I. www.wavin.be 

© 2021 Wavin Belgium nv De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden 
evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend 
toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.be


