
the 
Wavin 
purpose



2  



In deze brochure leest u een samenvatting van de huidige problemen 
waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Denk aan de voortdurende 
groei in stedelijke omgevingen, de uitdagingen die voortvloeien uit 
steeds groter wordende steden en hun infrastructuur, en hoe deze 
problemen betrekking hebben op onze klanten. Deze problemen zijn 
uiteindelijk de pijlers van ons bedrijf geworden. De pijlers geven ons 
inzicht in hoe we ons interne doel van ”bouwen aan gezonde, duurzame 
omgevingen” kunnen vertalen naar de externe vertaling van ”Laten we 
duurzame steden bouwen”. 

In dit verhaal leert u over Wavins algemene perspectief op duurzame 
oplossingen voor duurzame steden, en ontdekt u hoe wij, als wereldspeler, 
een actieve rol spelen in het aanpakken van deze mondiale vraagstukken 
door middel van de vier pijlers van ons bedrijf:

1. Veilige en efficiënte watervoorziening

2. Betere sanitaire voorzieningen en hygiëne

3. Klimaatbestendige steden

4. Betere bouwprestaties

Het doel van dit verhaal is om de wereld inzicht te geven in Wavin, en 
waarom we dit doen, wat we elke dag doen. En om de dialoog te openen 
met alle partijen die belang hebben bij de uitdagingen van het bouwen 
van duurzame steden.

Introductie
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Sinds het begin van de vorige eeuw zijn mensen in een 
ongekend tempo naar de stad getrokken. De stedelijke 
infrastructuur heeft geen gelijke tred gehouden. Toekomstige 
bevolkingsgroei, gecombineerd met milieufactoren zoals 
droogtes, overstromingen en de opwarming van de aarde, 
hebben de bestaande systemen tot het uiterste gedreven. De 
stedelijke infrastructuur, met name de waterinfrastructuur, 
wordt vaak overrompeld en ondergewaardeerd, en heeft 
een verborgen en complexe schaal die essentieel is voor 
het dagelijks leven. 

Weinig mensen staan erbij stil wat er nodig is om elke 
persoon te voorzien van basisvoorzieningen als schoon 
water en behoorlijke sanitaire voorzieningen, laat staan 
de kilometers leidingen die nodig zijn voor de afvoer van 
regenwater en om te zorgen voor efficiënte verwarming en 

koeling van gebouwen. New York City, bijvoorbeeld, telt 
ongeveer 2,6 miljoen kilometers water- en rioleringsbuizen 
voor zijn bijna 8,4 miljoen inwoners. De gemiddelde leeftijd 
van elke pijp, sommige gietijzeren en sommige loden, 
is 45 jaar oud en vatbaar voor lekken, breuken en het 
herbergen van schadelijke bacteriën of giftige chemicaliën. 
Deze huidige problemen, in combinatie met voorspelde 
milieufactoren zoals frequentere overstromingen, hebben 
de stadsplanners ertoe gedwongen blijvende oplossingen 
te bedenken. Zij zijn niet de enigen.

We zullen allemaal een fundamentele verschuiving moeten 
maken in de manier waarop we onze steden plannen, 
bouwen en onderhouden. Deze problemen kunnen niet 
langer worden opgelost met dezelfde oude oplossingen 
die ze hebben veroorzaakt. Wat nu nodig is, is de 
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verbeeldingskracht en de vooruitziende blik om problemen 
aan te pakken die zich over 75-100 jaar kunnen voordoen. 
En om dat te doen met bestaande technologieën.

Waar we nu (allemaal) staan

In 2050 zal de wereldbevolking ongeveer 9,7 miljard 
mensen tellen. Daarvan zal volgens de VN bijna 68%,  
6 miljard mensen, in een stedelijke omgeving leven.

Feiten
Groei wereldbevolking

1950: 2,6 miljard mensen

2019: 7,7 miljard mensen

2030: 8,5 miljard mensen
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Waarom richten we ons op de verstedelijking en de uitdagingen die 
voortvloeien uit een snel groeiende bevolking in de steden van de 
wereld? De VN stelt: ”Klimaatverandering treft elk land op elk continent 
- niet alleen in de steden. Ze verstoort nationale economieën en 
beïnvloedt levens. Weerspatronen veranderen, de zeespiegel stijgt en 
weersomstandigheden worden extremer. Het akkoord van Parijs, die 
in 2015 werd goedgekeurd, heeft tot doel de wereldwijde reactie op 
de dreiging van de klimaatverandering te versterken. Het akkoord is er 
ook op gericht om landen beter in staat te stellen om te gaan met de 
gevolgen van klimaatverandering”.

En hoewel alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN de 
inspanningen waard zijn die we in ons dagelijks werk kunnen mobiliseren, 
heeft Wavin vier doelen gedefinieerd. In deze vier doelen kunnen wij als 
bedrijf, fabrikant en leverancier een verschil maken in de wereldwijde 
klimaatuitdagingen. 

De verstedelijking wordt een centraal thema voor alle vier de doelen. 
Omdat de wereldbevolking steeds meer naar de steden trekt, is de 
behoefte aan een solide en stabiele waterinfrastructuur groter dan 
ooit tevoren. Het is al tientallen jaren een bekend geheim dat onze 
infrastructuur onder de grond verwaarloosd is. We erkennen nu dat de 
huidige systemen kwetsbaar, eendimensionaal en gebroken zijn, en 
het gewicht niet langer kunnen dragen. Zeker niet het gewicht van de 
bevolking van morgen. Als gemeenschap staan we voor de enorme taak 
om watervoerende systemen te herstellen en bouwontwerpen te maken 
die schoon drinkwater kunnen leveren, voor betere hygiëne en sanitaire 
voorzieningen kunnen zorgen, steden kunnen helpen veerkrachtig te 
worden tegen klimaatveranderingen, en inefficiënte processen en verlies 
in de bouwsector kunnen voorkomen.

De vier Wavin doelstellingen zijn de pijlers geworden die ons doel 
ondersteunen om duurzame, leefbare en beminnelijke steden te bouwen.

Van UN  
Sustainable 
Development Goals 
naar Wavin pijlers
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Toegang tot veilig 
en schoon water

Meer sanitaire 
voorzieningen en 
een betere hygiëne

Klimaatbestendige 
steden

Betere 
bouwprestaties
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Onze steden verbruiken momenteel 60% van al het drinkwater in de wereld, 
rechtstreeks of via irrigatie voor gewassen. Een cijfer dat naar verwachting 
zal stijgen tot 70% in 2050. Lekken, ongelijke verdeling en inefficiënt gebruik 
leiden nu al tot watertekorten wereldwijd. In Latijns-Amerika, een regio die 
een derde van de watervoorraad van de wereld bezit, is het persoonlijk 
waterverbruik 22.929 m3 per persoon per jaar, bijna 300% meer per persoon 
dan het wereldgemiddelde.

Ongelijkmatige distributie en een verslechterende infrastructuur zijn er de 
oorzaak van dat tot 40% van het drinkwater verloren gaat voordat het 
de gebruiker bereikt. Gemeenten kijken op hun beurt vaak naar lokaal 
grondwater om het verlies te compenseren, wat leidt tot verdere uitputting 
in gebieden waar 80% van de regen in slechts een paar korte maanden valt. 
En het probleem doet zich niet alleen voor in ontwikkelingslanden. In Londen 
lekt er door oude, ondergrondse leidingen bijna 1 miljoen liter water per dag 
weg. Dit is ongeveer 40% van de totale watervoorraad van de Theems.

Londenaren kunnen binnen tien jaar te maken krijgen met waterkorten. In 
feite krijgen steden over de hele wereld snel te maken met ’dag nul’ - de 
dag waarop de stad zijn laatste watervoorraad heeft gebruikt. Zonder de 
snelle implementatie van langetermijnoplossingen, zijn sommige steden in 
groot gevaar, waaronder Miami, Mexico City, São Paulo, Kaapstad, Cairo, 
Istanbul, Moskou, Bangalore, Jakarta, Beijing en Tokio. 

01
Toegang tot veilig  
en schoon water 
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feiten
#1 2,1 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veilig water

#2 20-30% grotere wereldwijde vraag naar water tot 2050

#3 40% tekort tussen wereldwijde vraag en aanbod van water tegen 2030

#4 30% van het water wereldwijd gaat verloren door lekkende leidingen. In steden is het zelfs nog meer

#5 200 miljard dollar per jaar is nodig om verouderde leidingnetwerken in industrielanden te vervangen
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Veel van diezelfde steden hebben ook te kampen met een gebrek aan goede 
sanitaire voorzieningen. Naar schatting 2,6 miljard mensen, de helft van 
de ontwikkelingslanden, leven zonder verbeterde sanitaire netwerken. De 
Wereldbank schat dat bijna 26% van de wereldbevolking in steden, meer 
dan 400 miljoen mensen, zelfs geen toegang heeft tot de eenvoudigste 
latrines. Het is iets waar de meesten van ons niet eens aan denken, 
maar toegang tot een eenvoudig toilet heeft meer dan 20 jaar aan onze 
levensduur toegevoegd. Toch hebben meer mensen in de wereld toegang 
tot een mobiele telefoon dan tot een toilet. Slechte sanitaire voorzieningen 
veroorzaken ondervoeding en diarree gerelateerde ziekten, vooral bij 
vrouwen en kinderen. Diarree is de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij 
kinderen jonger dan vijf jaar.

Gemiddeld wordt 80% van het afvalwater in de wereld zonder behandeling 
in het milieu geloosd, waarbij landen met hoge inkomens ongeveer 30% van 
het stedelijk en industrieel afvalwater dat zij produceren ongezuiverd lozen. 
Die verhouding loopt op tot 62% in landen met een hoger middeninkomen 
en 72% in lagere middeninkomenslanden. In lage inkomenslanden wordt 
maar liefst 92% van het afvalwater in het milieu geloosd zonder enige 
behandeling van welke aard dan ook, volgens het World Water Development 
Rapport van de Verenigde Naties van 2017. Zelfs gebieden met ontwikkelde 
sanitaire netwerken worden geconfronteerd met uitdagingen, waaronder 
de vergiftiging van grondwater door oude lekkende leidingen en het 
onvermogen van de huidige systemen om overlopende riolen te beheren. 
De overlopende riolen kunnen het oppervlaktewater vergiftigen en de 
levenskwaliteit van burgers in gevaar brengen.

02
Meer sanitaire 
voorzieningen en  
een betere  
hygiëne 
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feiten
#1 40% van de wereldbevolking heeft geen adequate sanitaire voorzieningen  

- dat zijn 2,6 miljard mensen!

#2 80% van al het afvalwater wereldwijd komt in het milieu terecht zonder behoorlijke behandeling

#3 50% van alle ziekenhuisbedden wereldwijd zijn gevuld door watergerelateerde ziekten

#4 200 miljard dollar per jaar is nodig om verouderde rioleringsnetwerken in industrielanden te vervangen
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Bij de bouw van steden is vaak weinig aandacht besteed aan groene ruimten 
en omringende waterwegen. Vaak worden natuurlijke barrières bestraat en 
wordt het planten van bomen als een bijzaak gezien. Hierdoor zijn steden 
slecht voorbereid op het veranderende klimaat. Door de opwarming van de 
aarde worden steden warmer, neemt de frequentie van extreem weer toe en 
verlengen we regen- en droogteseizoenen.

Elektriciteitsnetten worden overbelast door de behoefte aan koeling tijdens 
hittegolven. Dit leidt tot tekorten en stijgende sterftecijfers. In de toekomst 
zouden hittegolven de dodelijkste natuurramp kunnen worden als er geen 
nieuwe middelen geïmplementeerd worden om steden te koelen. Het is een 
wrede ironie dat veel van diezelfde steden, die lijden aan hitte en droogte, 
vervolgens worden overspoeld met te veel water door periodes van hevige 
regenval. Zelfs een gemiddelde regenval kan al te overweldigend zijn voor 
hun stormwater infrastructuur.

Het is geen verrassing dat veel van de infrastructurele veranderingen die 
nodig zijn voor sanitaire voorzieningen ook van toepassing zijn op regen- en 
stormwaterbeheer. Maar al deze reparaties en upgrades kosten meer dan 
alleen de prijs van het werk.

Hele steden raken verlamd door de noodzaak om te blijven bouwen, het 
verkeer van goederen en mensen te vertragen, files en smog te veroorzaken 
en het leven in de stad over het algemeen oncomfortabel te maken voor 
haar inwoners. Aan de andere kant hebben de steden weinig keus. De 
milieueffecten van het negeren van stormwaterbeheer zijn te groot. Giftige 
afvloeiing van overbelaste systemen komt terecht in onze meren en rivieren, 
die gebruikt worden voor irrigatie, en later in de oceaan. Er zijn slimme 
reparaties nodig. Maar beter afvalwaterbeheer wordt niet alleen van vitaal 
belang voor het bouwen van betere steden, maar ook voor het behoud van 
ons milieu en onze voedselvoorziening.

03
Klimaatbestendige 
steden 
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feiten
#1 Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen

#2 Elk jaar worden 250 miljoen mensen getroffen door overstromingen, die wereldwijd  
40 miljard dollar schade aanrichten

#3 70% van de megasteden in de wereld heeft te kampen met droogte

#4 Meer dan 30% van ’s werelds grootste grondwatersystemen verkeert in nood

#5 Groene infrastructuur is een van de meest doeltreffende middelen om de gevolgen van de 
klimaatverandering te bestrijden
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De verwachte groei van de middenklasse zal 5,6 miljard mensen bereiken 
tegen 2030. Dat zijn 2 miljard meer mensen met koopkracht dan we 
vandaag hebben. Het plannen van hun behoeften zal meer bouw vereisen en 
tevens een slimmere manier van werken vereisen. Met minder tijd en minder 
fouten. Deze klantenkring zal verwachten dat basiscomfort, zoals koeling 
en verwarming voor nieuwe wolkenkrabbers en schoon drinkwater, direct 
beschikbaar zijn. Dat laatste punt kan niet worden genegeerd.

Uitbraken van Legionella nemen wereldwijd toe, veel in ontwikkelde landen, 
vaak als gevolg van stilstaand water in metalen pijpen. Legionella wordt 
vastgesteld in oude en nieuwe gebouwen. Minder dingen zullen echter 
belangrijker worden in de strijd tegen de opwarming van de aarde dan het 
terugdringen van de koolstofuitstoot en een efficiënter gebruik van energie. 
De materialen die we gebruiken om onze duurzame steden te bouwen en 
te onderhouden zijn cruciaal voor dat doel. De commissie van de EU heeft 
verklaard dat de bouwsector zowel de grootste gebruiker van energie is als 
de grootste uitstoter van CO2 in de EU. Verwarming en koeling alleen al zijn 
goed voor 50% van het eindverbruik van energie in de EU. 

En ondanks de strengere wetgeving inzake bouwnormen halen veel nieuw 
gebouwde bouwwerken de voorspelde energiebesparingen niet. Uit een 
recente studie over gerenoveerde appartementsgebouwen in Duitsland 
bleek dat voorspelde energiebesparingen met 5% tot 28% niet is gehaald.  
In Groot-Brittannië heeft een evaluatie van 50 moderne topgebouwen, van 
supermarkten tot gezondheidscentra, gerapporteerd dat ze routinematig 
meer energie gebruikten dan hun ontwerp toeliet - gemiddeld bijna vier keer 
de voorspelde koolstofuitstoot.

04
Betere 
bouwprestaties 
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feiten
#1 40% van het energieverbruik in Europa is afkomstig van gebouwen

#2 Tot 50% van de energie en het water dat in de VS in gebouwen stroomt, wordt verspild

#3 Elke 3 jaar wordt er wereldwijd 100% meer energie-efficiënt gebouwd

#4 Bouwafval is goed voor 30% van al het afval in de EU

#5 9 van de 10 megaprojecten in de wereld gaan over het budget heen
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Om duurzame steden te bouwen moeten we niet alleen de onmiddellijke 
uitdagingen op korte termijn aanpakken, maar ook de onvoorziene 
uitdagingen in de toekomst. We kunnen gewoonweg niet wachten tot de 
dam begint te lekken voordat we hem dichten. Sterker nog, het concept 
van repareren zal moeten verschuiven naar preventieve, lange termijn 
oplossingen. Gelukkig zijn de producten en oplossingen voor deze 
problemen iets waar we bij Wavin al geruime tijd mee bezig zijn.

De uitdaging voor Wavin is om ons verhaal naar het publiek te brengen. 
De oplossingen die wij bieden zijn in feite de beste duurzame oplossingen 
voor de lange termijn. Plastics zijn, en niet zonder reden, bestempeld als 
universeel slecht. Het grootschalige misbruik van wegwerpplastics met 
meldingen van microplastics in alles, van voedsel tot drinkwater, heeft 
de voordelen van plastic voor langetermijnoplossingen overschaduwd. 

Wavin kan betere, duurzame steden bouwen

Het leveren van schoon water en sanitaire voorzieningen zal een grote 
rol spelen bij het het bouwen van betere steden. Kunststof leidingen 
kunnen in alle opzichten beter presteren dan traditionele leidingen. Het 
vervoeren van zuiver water en riolering door ingegraven pijpen is sterk 
afhankelijk van de flexibiliteit van die pijpen om lekken te voorkomen. Iets 
wat ontbreekt in ijzeren of betonnen leidingen. 

Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van een efficiënter en duurzamer 
netwerk voor het transport van hemelwater en rioolwater. Diezelfde 
flexibiliteit zal ook van toepassing moeten zijn op lang gekoesterde 
opvattingen over de traditionele infrastructuur. 

Het conservatieve denken schrijft voor om alle leidingen op te graven 
en te vervangen voor betonnen leidingen. Een optie die veel tijd en geld 
kost. Oplossingen zoals sleufloze renovatie kunnen lekken stoppen met 
minimale verstoring van het oppervlak en versterken de gewoonte dat bij 
huidige reparaties rekening moet worden gehouden met het gemak van 
vervanging voor toekomstige generaties. 

Zwaartekrachtleidingen van polypropyleen en polyethyleen hebben een 
levensduur van 100 jaar. Ze zijn goedkoper te bouwen, te installeren, 
te vervangen en te vervoeren, en zijn een eenvoudige en duurzame 
oplossing voor landen die te kampen hebben met de stijgende afval- 
en stormwaterspiegel als gevolg van de opwarming van de aarde. 
Technologische oplossingen zullen ook van belang zijn, waarbij het 
voorspellend onderhoud een prominentere rol zal spelen in toekomstige 
stormwatersystemen. Het systeem zal verontreinigingsniveaus 
controleren en waarschuwingen geven op plaatsen waar het risico op 
verstopping of verzakking bestaat. 

Vooruit denken
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Op het gebied van regenwateropvang geeft een eenvoudige sensor, die 
gemakkelijk te installeren is, een signaal wanneer de opvangtank vol is. 
Hierdoor kan regenwater efficiënter worden opgevangen en hergebruikt, 
wat een vermindering van het watergebruik van 40% oplevert.

Op Europees niveau is dat gelijk aan het jaarlijkse waterverbruik van een 
land ter grootte van Nederland. De prestaties van gebouwen profiteren nu 
al van verbeterde technologie met BIM (Building Information Modelling). 
Nauwkeurige digitale modellering bevorderen de workflows en de 
kwaliteit van een project, terwijl foutpercentages afnemen en bouwafval 
wordt verminderd. Een belangrijke ontwikkeling, want gebouwen en 
hun materialen zijn verantwoordelijk voor het grootste afvalverbruik ter 
wereld. 

Er zijn ook betere oplossingen bedacht voor efficiëntere manieren 
om gebouwen te koelen en verwarmen via gemakkelijk te installeren 
vloerverwarming. Hierdoor brengen we het energieverbruik in moderne 
gebouwen naar een nog lager niveau, terwijl het comfort toeneemt. 
Legionella is volledig te voorkomen met de juiste toepassing van 
kunststofleidingen en tests in moderne watersystemen. 

Plastic is een van de weinige oppervlakken waar Legionella zich moeilijk 
aan kan hechten, en moderne testmethoden kunnen incidenten met 
stilstaand water voorkomen. Bovendien maakt de huidige technologie het 
mogelijk dat kunststofleidingen bestand zijn tegen de extreme waterdruk 
die nodig is om veilig drinkwater te leveren aan moderne hoogbouw, 
terwijl ook de oppervlaktewrijving vermindert die het energieverbruik 
voor het pompen van het water verhoogt. 

Bij Wavin kunnen we ons grotere reis voorstellen dan het creëren van 
duurzame, pro-actieve oplossingen die een sleutelrol spelen in hoe 
steden hun infrastructuur en gebouwen blijven ontwikkeling en upgraden.

Simpel gezegd: laten we duurzame steden bouwen.
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Wavin levert effectieve en innovatieve oplossingen voor 
essentiële behoeften van het dagelijks leven: een veilige 
distributie van drinkwater en gas, duurzaam beheer van 
regenwater en afvalwater, energie-efficiënte verwarming 
en koeling van gebouwen, elektro, telecom en industriële 
toepassingen. Gesteund door meer dan 60 jaar expertise, 
zijn we klaar om enkele van ’s werelds grootste uitdagingen 
aan te pakken op het gebied van: watervoorziening, sanitaire 
voorzieningen, klimaatbestendige steden en prestaties van 
gebouwen.

Bij Wavin richten we ons op het creëren van positieve 
verandering in de wereld. Onze passie is het bouwen van 
leefbare en liefdevolle plekken. We werken samen met 
stadsbestuurders, ingenieurs, planners en installateurs 
om steden toekomstbestendig te maken en gebouwen 
comfortabel en energiezuinig.

Over Wavin

Wavin is onderdeel van Orbia, een gemeenschap van 
bedrijven die verbonden zijn door een gemeenschappelijk 
doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Wavin 
heeft meer dan 12.000 medewerkers in meer dan 40 landen 
en opereert wereldwijd onder de merknaam Wavin.

Wavin Belgium nv
Gentse Baan 62  
9100 Sint-Niklaas

T. +32 (0)3 760 36 10  
E. info@wavin.be  
I. www.wavin.be
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Orbia is een collectief van bedrijven die 
samenwerken om enkele van de meest 
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te pakken. We zijn verbonden door één 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van het leven op de hele wereld.


