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Als eerste leverancier van kunststof leidingsystemen 
in Europa heeft Wavin nu ook producten voor 
ondergrondse leidingsystemen aan de Nederlandse 
BIM-catalogus toegevoegd. Goed nieuws voor 
adviseurs, installateurs en aannemers. Nu kunt u 
bovengronds én ondergronds meters maken!

De voordelen van ontwerpen met Wavin Revit Packages, 

namelijk snel en trefzeker ontwerpen, strekken zich daarmee 

uit tot aan de erfafscheiding. Dus ook bij buitenriolering 

zal nooit meer sprake zijn van te lange buizen, want bij 

het tekenen van overlengte kleurt de buis in het 3D-model 

rood. Met de ingebouwde intelligentie worden automatisch 

de juiste hulpstukken geplaatst. Uiteraard zijn ook alle 

infiltratiekratten, ontlastputten en inspectieputten van Wavin 

aan de catalogus toegevoegd.

BIM-catalogus up-to-date

Sinds eind 2011 is in Nederland het ontwerpen met BIM voor 

Rijksvastgoedbedrijven bij geïntegreerde contracten verplicht. 

Verwacht wordt dat andere Europese landen snel volgen. 

Wavin is de ontwikkelingen graag vóór en heeft daarom  

een speciaal Europees BIM-team ingericht. Nu voor de klant 

de meeste relevante producten in de BIM-catalogus staan, 

zorgt dit team ervoor dat de Wavin BIM-catalogus per land 

up-to-date blijft.

 

Makkelijker, nú en in de toekomst

De voordelen van werken met BIM zijn helder. De tekening is 

100% accuraat, daardoor hoeft er geen aparte stuklijst meer te 

worden aangeleverd. Bovendien maakt het de communicatie 

tussen bouwpartners eenduidig en is de kans op misverstanden 

nihil. Door het toevoegen van de juiste artikelinformatie is aan het 

eind van de levensduur van een object duidelijk welke materialen 

er zijn gebruikt. Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald welke 

producten kunnen worden gerecycled. Bijvoorbeeld in het geval 

van Recycore®, onze PVC meerlaagse leidingsystemen, waarin 

minimaal 40% gerecycled materiaal wordt verwerkt. 

Primeur voor Wavin 

Revit BIM content 
 voor ondergrondse 
leidingsystemen

Voorwoord

Nu voor later
Uitputting van grondstoffen en klimaatverandering dwingen ons nu duurzame 

keuzes te maken voor later. Daarom heeft de Nederlandse regering ambitieuze 

duurzaamheidsdoelstellingen gesteld, waaronder geen CO2-uitstoot in 2050. Welke 

rol speelt duurzaamheid voor Wavin? Het antwoord op die vraag begint bij de 

oorsprong van ons bedrijf. Wavin is in de jaren 50 namelijk ontstaan vanuit de wens 

om duurzame drinkwaterleidingen te ontwikkelen. Initiatiefnemer was J.C. Keller, die 

als directeur van Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) zelf in z’n schuurtje 

kunststof leidingen ging maken. Hij wilde een beter alternatief voor de gietijzeren 

drinkwaterleidingen, die door corrosie veel water verspilden.

MVO Prestatieladder

Duurzaamheid is voor ons altijd een belangrijk thema gebleven. Zo waren we in 2010 

het eerste Nederlandse bedrijf dat het certificaat van de MVO Prestatieladder in 

ontvangst mocht nemen en experimenteren we nu volop met het inzetten van gebruikte 

leidingen in het Urban Mining Collectief. 

Duurzame oplossingen

Dat wij, als economisch gedreven onderneming, duurzaamheid hoog op onze agenda 

houden, is een strategische keuze. Onze ervaring is dat een goede balans in people, 

planet én profit op de lange termijn goed is voor iedereen. Zowel voor onze bevlogen 

medewerkers, ons milieu als onze klanten. Daarom blijven we investeren in duurzame 

oplossingen voor úw uitdagingen. Bijvoorbeeld onze vloerverwarmingssystemen, of 

de reinigings- en inspectievriendelijke infiltratie-units Q-Bic Plus.

Meedenken én doen

Met deze #Connect willen we u inspireren mee te denken én te doen. Een gezonde 

balans in People, Planet en Profit is immers in ons aller belang. Welke duurzame 

initiatieven onderneemt u nu voor later? Ik ben benieuwd!

Jan-Willem Viets
Directeur Wavin Benelux

Volg een training!

Werkt u nog niet met Wavin Revit content, maar overweegt u de 
overstap te maken? Wij helpen u graag, bijvoorbeeld met een Revit 
content training. Of ga naar wavin.nl/bim en vraag een Skype-sessie 
aan met een van onze Wavin Revit experts.

http://www.wavin.nl
mailto:info@wavin.nl
http://www.wavin.nl
http://more.nl
http://wavin.nl/bim
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New Horizon en het Urban Mining Collectief

Slopen?  
  We gaan oogsten!

De circulaire economie is hot. Waarom?  
“Ik denk dat het een combinatie is van 
voortschrijdend inzicht en de aantrekkende 
economie, met name voor de bouwsector.”  
Aan het woord is Michel Baars, directeur  
van New Horizon en baanbreker voor oogsten  
in plaats van slopen.

Was duurzaamheid tijdens de bouwcrisis een luxe  

vraagstuk, nu is de tijd rijp voor een nieuwe visie. Michel Baars: 

“De bouwsector is volop aan het transformeren, leegstaande 

panden krijgen een nieuwe bestemming. Daarbij komen enorme 

hoeveelheden grondstoffen vrij, terwijl er tegelijk een grote 

behoefte is aan bouwmateriaal. Ik breng die twee stromen  

bij elkaar, zodat we zoveel mogelijk waarde behouden.”

De markt verleiden

Waarde behouden… dát is nou precies wat de aanpak van 

New Horizon aantrekkelijk maakt. Baars: “Voordat ik dit bedrijf 

begon, heb ik onderzocht hoe ik het draagvlak voor het circulaire 

gedachtegoed kan vergroten. Het is een feit dat beslissingen 

in de vastgoedsector worden genomen op basis van geld, tijd 

en risico, niet op basis van het duurzaamheidscriterium.” Als 

ingenieur milieutechniek én technisch bedrijfskundige weet Baars 

hoe hij de markt moet verleiden. New Horizon overtuigt beslissers 

in de bouwsector dus simpelweg met het beste aanbod. 

Bedrijven die voorlopen

Zo hoeven opdrachtgevers niet op te zien tegen een 

ingewikkeld en kostbaar slooptraject. New Horizon neemt als 

hoofdaannemer elk risico voor z’n rekening én garandeert 

dat een gebouw circulair wordt ontmanteld. Tegelijk brengt 

New Horizon opdrachtgevers in contact met bedrijven die 

voorlopen op het gebied van innovaties. Baars selecteert 

namelijk partners met specialistische kennis en brengt ze samen 

in het Urban Mining Collectief. Wavin maakt daar ook deel van 

uit (zie kader). Net als Rexel, waarover u meer leest op pagina 12.

Verzekerd van een afzetmarkt

Baars: “Duurzaam hoeft niet duur te zijn. Een mooi voorbeeld is 

de circulaire baksteen, die in maart 2018 op de markt komt. Een 

van onze partners is de steenfabriek Douveren. Zij besloten om 

te experimenteren met restmateriaal. Zij krijgen dit gratis van de 

eigenaren, die blij zijn dat ze van hun afval af zijn. En doordat 

Stiho, groothandel in bouwmaterialen, als partner is aangesloten 

bij het Urban Mining Collectief, is Douveren meteen verzekerd 

van een afzetmarkt voor de innovatieve baksteen die op deze 

manier geen cent meer kost dan een gewone baksteen.”

Kennis en coördinatie

Recyclen is al een hele stap. Maar Baars denkt veel verder: 

“Heel veel materiaal hoeft niet eerst te worden geshredderd 

en omgesmolten. Met de juiste kennis en coördinatie kun 

je kozijnen, kabelgoten, buizen et cetera oogsten en direct 

opnieuw gebruiken. De tijd van afval is wat mij betreft voorbij.” 

De tijd van afval is  
wat mij betreft voorbij.
- Michel Baars, directeur New Horizon 

Wavin omarmt de  
circulaire economie 
Wavin ontwikkelt al jaren duurzame producten, zoals 

Recycore®: hoogwaardige buizen met een kern van 

restmateriaal. Als partner van het Urban Mining 

Collectief gaan we een stapje verder. We onderzoeken 

hoe we gebruikte buizen opnieuw kunnen inzetten: 

wat is de kwaliteit, hoe gaan we om met de afwijkende 

lengtes, hoe verwerken we alles logistiek? De eerste 

resultaten zijn veelbelovend, we houden u op de hoogte 

op wavin.nl. 

World Design Event 2017,  
fotograaf: Jeroen van der Wielen

http://www.wavin.nl
http://wavin.nl
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Johan den Breejen, directeur JdB groep

Hoe transformeer je 25.000 m2 - nogal drassig - 
weiland naar een high-tech distributiecentrum, 
waarbij het water ook bij een hevige bui 
probleemloos wordt afgevoerd? Met de 
toenemende regenintensiteit geen sinecure. 
JdB groep uit Hoofddorp klaarde de klus met 
Wavin Certaro NS olieafscheiders. Zo voldoet het 
logistieke park bij Schiphol ook nog eens aan de 
strengste milieu-eisen. 

Dit verhaal begint een jaar eerder, als directeur Johan den 

Breejen van JdB groep de Wavin Academy in Hardenberg 

bezoekt. Den Breejen: “We kregen een presentatie van het 

nieuwste product van Wavin: de Certaro NS olieafscheider. 

Toen ik de specificaties hoorde, dacht ik: dit zou wel eens dé 

oplossing kunnen zijn voor de opdracht waarmee we op dat 

moment aan het puzzelen waren.”

Complexe situatie

De vraag van de klant van Den Breejen, Expeditors Schiphol, 

was inderdaad een stevige uitdaging. Ook voor een bedrijf 

als JdB groep, dat de afgelopen jaren veel ervaring met 

distributiecentra opdeed. Er mocht onder geen beding water 

op het terrein van het te bouwen logistiek park blijven staan na 

een regenbui. Nou is dat op zich geen uitzonderlijke eis. Maar 

de grootte van het terrein - zo’n 25.000 m2 - in combinatie 

met 3 pompputten, een behoorlijk nauw gemeenteriool, 

de toenemende regenintensiteit én het voorgeschreven 

BREEAM-certificaat samen, maken de situatie complex. 

Zonder pompputten

Den Breejen: “Je zult nét zien dat de pomp een storing krijgt 

tijdens een stortbui. Het liefst wilde ik het gemeenteriool 

omzeilen en zonder pompputten rechtstreeks op de sloot 

lozen. Dan zouden ook de heftigste buien geen plassen op 

het terrein veroorzaken. Maar ik zag geen mogelijkheid om 

met de voorgeschreven betonnen olieafscheiders en buizen 

het juiste afschot te realiseren.”

Voldoende stroomsnelheid

Den Breejen vervolgt: “Ik heb Paul Meijer, adviseur duurzaam 

waterbeheer bij Wavin, gevraagd mee te denken in deze 

opdracht. En zo hebben we samen de puzzel opgelost. 

De Certaro NS kunststof olieafscheiders bleken inderdaad 

uitkomst te bieden. Daardoor konden we werken met 

kunststof buizen, die een veel lagere wandruwheid hebben 

dan betonnen buizen. Met als groot voordeel dat we met een 

laag afschot voldoende stroomsnelheid hadden om zonder 

pompputten rechtstreeks op de sloot te lozen.” 

7 kunststof olieafscheiders met bypass

Den Breejen en Meijer berekenen samen wat het meest 

optimale ontwerp is. Daarbij zetten ze in totaal 7 olieafscheiders 

in. Doordat er niet meer geloosd hoeft te worden op het 

gemeenteriool kunnen ze buizen met een diameter van maximaal 

800 mm nemen in plaats van de voorgeschreven 315 mm.  

Dat kan zelfs binnen de begroting, omdat de pompputten nu 

niet meer nodig zijn. Verder kiezen ze voor een afscheider met 

bypass, die de zogenaamde ‘first flush’ (die de meeste olie bevat) 

filtert, waarna de rest van het regenwater - dat relatief schoon 

is - via de bypass wordt afgevoerd. En omdat de olieafscheiders 

voldoen aan de hoogste milieuklasse, was het ook nog eens geen 

probleem om te voldoen aan de BREEAM-eisen.

Andere lozingsroutes

Ter vergelijking: de standaard lozingseis op een vuilwaterriool 

is maximaal 20 milligram minerale olie per liter. De Certaro NS 

olieafscheiders voldoen aan klasse 1 van NEN-EN 858. Dat wil 

zeggen dat er minder dan 5 milligram olie per liter in het water 

achterblijft. Daardoor zijn andere lozingsroutes mogelijk, wat 

natuurlijk een groot voordeel is. 

Voor ons een primeur

Den Breejen: “Het was voor ons een primeur om met dit 

nieuwe type olieafscheiders te werken en we zijn er erg 

content mee. Het materiaal is relatief licht, dus prettig 

om mee te werken en het scheelt een extra kraan. De 

oppervlakte van het terrein is op zich al indrukwekkend. 

Maar met een opvangcapaciteit van 130 liter regenwater 

per seconde per hectare, in plaats van de voorgeschreven 

90 liter, mét milieuklasse 1, hebben we hier een letterlijk en 

figuurlijk een gigantisch schoon logistiek park opgeleverd.”

Primeur voor Wavin Certaro NS olieafscheiders

Gigantisch schoon  
  logistiek park  
 bij Schiphol

Meer weten over de Certaro NS? 
Bekijk de video ‘Wavinnovatie:  

olieafscheider Certaro NS’ op wavin.nl

http://www.wavin.nl
http://www.wavin.nl
http://wavin.nl
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Al jarenlang produceert een uiterst duurzame buis die perfect  
past binnen de gedachte van de circulaire economie: Recycore®.  
Herman van Tholen, verkoopleider GWW, geeft u 5 redenen om  
te kiezen voor deze 3-laags PVC buizen met 40% recyclaat.  
Op wavin.nl leest u zijn volledige blog. 

1  
Zelfde kwaliteit als een nieuwe buis
 Ook in de PVC buizen met Recycore® Technology herkent u de vertrouwde Wavin kwaliteit.  

Het complete assortiment is uitvoerig getest en voldoet aan de strikte kwaliteitseisen van  

zowel Wavin als diverse keuringsinstanties. 

2  
Beter voor het milieu
 Recycore® zorgt voor minder CO2-uitstoot (15% per meter buis) omdat er minder nieuw  

PVC nodig is voor de productie ervan. Maar liefst 40% van het materiaal is al eerder gebruikt, 

waarbij de principes van cradle to cradle worden toegepast.

3 Gegarandeerd 40% hergebruikt materiaal
 Iedere aanbieder van PVC buizen kan een hergebruikgarantie afgeven. Maar dit is nog geen 

garantie dat er hergebruikt materiaal in die buis zit. Met Recycore® heeft u die garantie wel:  

er zit minimaal 40% hergebruikt kunststof in elke buis! Het KOMO-keur vormt het bewijs. 

4 De overheid vraagt erom
 Lokale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken  

dat ze vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. De bewezen milieuvoordelen van Recycore® 

helpen overheden milieuwinst te behalen.

5 Multifunctioneel en veelkleurig
 Recycore® is geschikt voor vuilwaterafvoer, regenwaterafvoer en schoon water zowel in SN4 

als SN8. U kunt de buis voor elke drukloze toepassing gebruiken, u kunt er alle kanten mee op. 

Bovendien is Recycore® verkrijgbaar in diverse kleuren: rood, bruin, groen en grijs.

5 redenen waarom  
   u Recycore® kiest

Buizen Inzamel Systeem
Het Buizen Inzamel Systeem (BIS) is hét inzamel- en 

recyclesysteem voor kunststof leidingen. Het afvalmateriaal  

dient onder andere als basis voor de Wavin Recycore® buizen.  

Wilt u meer informatie of direct een BIS-container aanvragen?  

Kijk op bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem.

Korte rit?  
 Plant een boom! 
Ook als het gaat om logistiek, werkt Wavin duurzaam. In plaats van meerdere keren 

per week een half geladen vrachtwagen naar dezelfde locatie sturen, combineren 

we leveringen en ritten. Interessant voor u, omdat u daarmee orderafhandelings- en 

transportkosten spaart. We gaan echter een stapje verder. De transporttoeslag voor 

kleine orders gebruiken we om de CO2-uitstoot te compenseren. Dit doen we door 

per gemiddelde rit van 350 km een boom te planten.

Wavin PP  
 Schroefkoppelingen 
Wavin PP schroefkoppelingen zijn bestemd voor PE buizen voor het  

transport van (drink)water en zijn voorzien van een KIWA keurmerk.  

De Wavin PP schroefkoppelingen zijn eenvoudig te installeren. Zo gaat u 

duurzaam om met uw tijd. Het klemsysteem dat verbonden is met het lichaam 

van de koppeling garandeert een grote afdichtzekerheid. De verbinding 

wordt gemaakt door de buis in de fitting te steken en vervolgens de blauwe 

kunststof wartel aan te draaien. Wavin schroefkoppelingen zijn in een 

uitgebreid assortiment verkrijgbaar in diameters 16 t/m 110 mm.  

Gear Up  
 met Wavin

Met de afgelopen Gear Up campagne hebben we weer een flink aantal mensen 

blij gemaakt. Deelnemers konden mooie prijzen winnen, zoals een VR-bril of 

smartwatch. Niet gewonnen? Niet getreurd! Met Wavin zit u altijd in het winnende 

team. Onze producten zijn namelijk ontworpen voor de uitdagingen die u in uw werk 

tegenkomt. Bovendien… komend jaar kunt u weer meedoen met Gear Up! Tijdens 

de Gear Up campagne werkten we samen met de groothandels Van Walraven, 

Plieger, Rexel, Solar en Vihamij. Ook presenteerden we met de Technische Unie de 

Level Up seminars, met onder andere gastspreker Marjet Rutten.  

Zij prikkelde de toehoorders om sneller, goedkoper en beter te bouwen.

Ralph Installatie uit Uden

http://www.wavin.nl
http://wavin.nl
http://bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem
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In Leidschendam wordt flink gebouwd aan een 
nieuwe onderhoudshal voor NedTrain. Bijzonder aan 
het project is de gekozen contractvorm UAV-GC  
(Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
Geïntegreerde Contractvormen). De afgifte van een 
15-jarige systeemgarantie op de installatie én de 
engineering van de afwatering van de hal, waren 
voor uitvoerder Strukton Worksphere een belangrijke 
reden om dit project met Wavin op te pakken. 

Volgens de UAV-GC moest Wavin meedenkend vermogen 

tonen en onder andere bewijslast aanleveren hoe de 

garantietermijn van 15 jaar op het complete systeem van 

producten is onderbouwd. Gert Drayer, Account Manager 

Bouw & Installatie bij Wavin: “Dat is een iets bredere 

manier van aanbesteden dan we normaal doen. Eigenlijk 

gaat het normaal gesproken alleen maar om de prijs 

en nevenbepalingen die meespelen. Nu kunnen we als 

Wavin echt onze meerwaarde tonen. Dat wil zeggen: onze 

opdrachtgever beter ontzorgen en veel beter meedenken. 

Wij geven een systeemgarantie af, maar uiteindelijk is de 

installateur verantwoordelijk voor het deel dat hij installeert.” 

Verder dan een halve meter 

Het goede ontwerp, de juiste manier van garanties geven en 

natuurlijk de kwaliteit van de producten waren de redenen 

voor Strukton om Wavin als partner in dit project aan te wijzen. 

Zodoende verzorgde Wavin een deel van de installatie in 

en rondom de onderhoudshal. Er werd onder andere Wavin 

QuickStream toegepast. Ook verzorgde Wavin de PVC leidingen 

en tyleenleidingen in het buitenterrein, plus een aantal putten. 

“Aan de keuze voor deze oplossingen lag een gedegen plan ten 

grondslag”, vertelt Gert Drayer. “Bovendien hebben wij als enige 

leverancier leidingen die ook buiten een halve meter vanuit de 

gevel kunnen worden aangesloten op Wavin-producten. Andere 

merken kunnen simpelweg niet verder. Omdat Wavin wel de 

leidingen, putten en dergelijke kan leveren, kan Strukton samen 

met ons zo’n heel project invullen.”

Volledig geëngineerd

Een ander uniek onderdeel van dit project is dat de complete 

afwatering van het gebouw, van het dak tot aan de sloten, 

volledig geëngineerd moest worden. Het gaat namelijk 

om een stukje bestaande bouw waar nieuwbouw omheen 

komt. Dat biedt uitdagingen, aldus Erik Reumer, Technisch 

Adviseur bij Wavin: “Je moet dat met elkaar kunnen koppelen. 

De beperkte afstroom van de terreinleiding naar de sloot, 

vanwege het geringe hoogteverschil, bood een volgende 

uitdaging. Het tweede deel was de werkplaatsvoorziening 

van NedTrain. Daar hebben we onderzocht wat er precies 

gebeurt en welke milieutechnische oplossingen we moeten 

bieden. Het was echt een multidisciplinair project waarbij 

Wavin toegevoegde waarde heeft geboden.”

Recycore® voor extra duurzaamheid

In de tweede fase van het project kwam het onderwerp 

duurzaamheid prominent aan bod, vertelt Erik Reumer:  

“Er wordt een paar honderd meter terreinleiding gelegd  

en dat doen we met onze Recycore® PVC buizen. Dat is  

een heel bewuste keuze geweest op basis van ons advies. 

Enerzijds natuurlijk door het feit dat het hier gaat om gerecycled 

meerlaags materiaal, wat past binnen de cradle-to-cradle-

gedachte. Anderzijds doordat er een aangevormde mof aan 

de Recycore®-buis zit. Daardoor kan de aannemer relatief 

eenvoudig alles aan elkaar verbinden zonder een aparte mof 

te gebruiken.” Ook de olie-/benzine-afscheider die wordt 

geïnstalleerd, past perfect in het duurzaamheidsplaatje van dit 

project, net als de Wavin QuickStream trechter, die van staal is 

gemaakt en daardoor langer meegaat dan trechters van andere 

materialen. Nog een duurzaamheidspunt: de PVC leidingen van 

Wavin gaan gegarandeerd minimaal 60 jaar mee.

 

In het voorjaar van 2018 is de verbouwing klaar. Dan staat 

er een moderne onderhoudshal waarin NedTrain het juiste 

onderhoud aan treinstellen kan uitvoeren.

Nieuwe contractvorm? Geen probleem!

Duurzaamheid als  
 een trein in Leidschendam

Meer weten over Wavin Recycore®?
Lees het artikel op wavin.nl

André Zweers, projectmanager Strukton Worksphere

http://www.wavin.nl
http://wavin.nl
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De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat 

de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op 

herbruikbare grondstoffen. De Bouwagenda sluit daarop aan 

en zegt: ‘klimaatverandering en uitputting van grondstoffen 

dwingen ons tot andere keuzes’. Hoe gaan we dat realiseren? 

Schilt: “Nou, door het vooral te dóen. Een mooi voorbeeld is 

het Urban Mining Collectief, een initiatief van New Horizon 

(zie pagina 4, red.). Dat stelt ons in staat om in de praktijk 

kennis te vergaren. En dat gaat heel snel. We begonnen op 

kleine schaal en de projecten worden steeds omvangrijker.” 

Urban Mining en het circulaire principe

Rexel gelooft in  
  een duurzame en  
 circulaire economie

Twee belangrijke eyeopeners

Koremans vertelt hoe Rexel werd betrokken bij het 

Urban Mining Collectief. “Michel Baars van New Horizon 

vroeg ons om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor 

hergebruik van elektromateriaal. Hij had een pand dat kon 

worden geoogst, zoals hij het noemt. Daarbij kwamen al 

snel twee belangrijke eyeopeners naar voren: demonteren 

is sneller dan slopen en het transport is makkelijker. 

Het materiaal is namelijk beter stapelbaar doordat het 

intact blijft. Uiteindelijk hebben we veel meer geoogst dan 

we hadden gedacht: datakasten, verlichtingsarmaturen, 

kabelgoten, schakelmateriaal. Alles wat stroomvoerend is, 

werd gecontroleerd op veiligheid en kreeg waar mogelijk  

een upgrade door het stekerbaar te maken.”

Combineren van specialistische kennis

Urban mining is een ontwikkeling die bijzonder krachtig is. 

Schilt: “De deelnemende partners binnen het Urban Mining 

Collectief combineren hun specialistische kennis in de 

praktijk. Je merkt dat iedereen een enorme drive heeft om 

het mogelijk te maken, dat versterkt het probleemoplossend 

vermogen.”
v.l.n.r. John Schilt, René Bosman, Erik Koremans

“Als je nu niet bezig bent met duurzaamheid, loop je 
als bedrijf een achterstand op.” Alarmerende woorden 
van Erik Koremans, manager verduurzaming vastgoed 
bij Rexel en John Schilt, account manager bij Rexel. 
Zij hebben recht van spreken, want als wereldwijd 
distributeur van elektrotechnisch materiaal is Rexel 
nauw betrokken bij de nieuwste duurzame initiatieven. 
Een verhaal over ‘gewoon dóen’. 

Het circulaire principe
Het huidige economische systeem is lineair:  
grondstoffen worden producten en daarna afval.  
Dat moet anders, want grondstoffen worden  
schaars en de afvalberg groeit. 

Recyclen is een alternatief, maar daarbij gaat de energie  

die in het productieproces is gestoken verloren. Het 

circulaire principe is erop gericht dat je een product net 

zo lang inzet tot het absolute einde van de levensduur 

is bereikt. En daarna verwerk je het materiaal weer tot 

grondstof. Kijk voor een overzicht van alle projecten en 

mogelijkheden op het matchmakersplatform van de overheid 

op circulairondernemen.nl.

Meteen aan de slag

Het was Schilt die Wavin introduceerde als mogelijk geschikte 

partner binnen het Collectief. Schilt: “Omdat Wavin en Rexel 

allebei leveren aan dezelfde inkooporganisaties hebben 

we regelmatig contact met elkaar. Ik wist dat Wavin PVC 

hergebruikt voor het maken van nieuwe buizen. Toen ik 

René Bosman, accountmanager bij Wavin sprak, vroeg ik hem 

- met mijn ervaringen vanuit het Collectief - of de buizen ook 

rechtstreeks opnieuw in te zetten zouden zijn. Hij was meteen 

geïnteresseerd om de mogelijkheden te onderzoeken. Nou, ik 

weet wel een project waar je meteen ermee aan de slag kunt, 

zei ik toen,” lacht Schilt.

Circl in Amsterdam

Koremans vervolgt: “Wat overigens helpt om het proces van 

urban mining te versnellen, is het feit dat overheid én banken 

de ambitie hebben uitgesproken om het circulaire principe te 

steunen. Een goed voorbeeld daarvan is ‘Circl’, het nieuwe 

bedrijfsverzamelgebouw van ABN AMRO aan de Zuidas in 

Amsterdam.” 

KNX met led en sensoren

Naast urban mining lopen er ook nog andere duurzame 

initiatieven bij Rexel. Schilt: “We combineren de gebouw-

systeemtechniek KNX met led en sensoren. Daarmee krijgen we 

inzicht in het gebruik van ruimte. En dat inzicht kun je vervolgens 

gebruiken om bijvoorbeeld het energieverbruik of de schoonmaak 

op in te richten. Het is mooi om zo concreet invulling te geven aan 

onze missie: samen met onze klanten en leveranciers producten 

en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een beter milieu.”

http://www.wavin.nl
http://circulairondernemen.nl
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Wat betekent de  
SN-aanduiding op kunststof 
vrijverval rioleringsbuizen? 

De aanduiding SN staat voor Stiffness Nominal en geeft 

de ringstijfheid van een kunststof buis aan in kN/m². Om 

uit te leggen wat SN8 of SN4 betekent, moet ik eerst wat 

uitleggen over de samenstelling van rioolbuizen. De eerste 

kunststof buizen voor vrijvervalriolen waren zogeheten 

volwandbuizen. De wand hiervan bestond uit 1 massieve 

laag (thermoplastische) kunststof. De volwandbuizen werden 

normtechnisch geclassificeerd aan de hand van de diameter/

wanddikte-verhouding. Die werd bijvoorbeeld aangeduid als 

PVC-klasse 34 of 41. 

Een gestructureerde wand bestaat niet uit één massieve laag. 

Een voorbeeld is de Wavin PP X-Stream. De buiswand bestaat 

uit 2 lagen: een inwendig gladde en een uitwendig geribbelde 

laag. Met de komst van buistypen met gestructureerde wand 

ging de diameter/wanddikte-ratio niet meer op. Er was dus een 

nieuwe aanduiding nodig. Bepaald werd dat de druk in kN/m² 

die nodig is om een kunststof buis 3% te vervormen, gemeten 

op de binnendiameter, de nieuwe standaard aanduiding zou 

worden voor kunststof buizen voor vrijvervalriolering. De druk 

die nodig is om een volwand met een PVC-klasse 34-buis 3% 

te vervormen is 8 kN/m2 (SN8), en voor een volwand met een 

PVC-klasse 41-buis is dat 4 kN/m2 (SN4).

De NEN-EN-ISO 9969 schrijft exact voor hoe de ringstijfheid 

van thermoplastische buizen moet worden bepaald. Overigens 

past de kunststof water- en rioolpersleidingsector de diameter/

wanddikte-verhouding nog 

steeds toe, omdat het hier 

allemaal volwandbuizen 

betreft. Ze gebruikt hiervoor 

de aanduiding ‘SDR’,  

wat staat voor (international) 

Standard Dimension Ratio.

Marcel Roelfsema

Technisch adviseur 

Grond-, Weg- en 

Waterbouw

Bij staal ontstaat 
corrosie, bij koper 
erosie. Hoe doorstaat 
kunststof de tand  
des tijds?

Kunststof heeft geen last van corrosie 

of erosie. Een goed aangelegd kunststof 

leidingsysteem gaat daarom in ieder 

geval 50 jaar mee en vaak nog veel 

langer. Toch kan een leiding voortijdig 

sneuvelen. Dat is jammer, zeker omdat 

het te voorkomen is. Meestal is schade 

aan een kunststof leiding het gevolg van foutjes tijdens aanleg 

of gedurende het gebruik. Zo is het belangrijk om rekening 

te houden met de maximaal toegestane temperatuur. Per 

kunststof kan dit verschillen, dus het is verstandig de algemene 

richtlijnen aan te houden. Neem in geval van twijfel contact op 

met Wavin, dat kan een hoop ellende besparen.

Overbelasting door te hoge spanningen wil ook wel eens een 

plotseling einde van een systeem betekenen. Zorg dus voor een 

goede beugeling en houd rekening met uitzetting en krimp als 

gevolg van temperatuurwijzigingen. Het gebeurt ook wel eens 

dat een kunststof leiding voortijdig kapot gaat, omdat beugels 

of ophanging bezwijken. Indirect heeft een kunststof leiding dan 

dus wel last van roest. Houd daarom bij de ophanging rekening 

met de omstandigheden. In het algemeen kan gegalvaniseerd 

staal prima binnenshuis gebruikt worden. Bij een vochtige 

omgeving zoals een kruipruimte of onder de grond, is het beter 

thermisch verzinkte of kunststof beugels te gebruiken.

En de stroomsnelheid, speelt die nog een rol in de levensduur van 

kunststof leidingen? Van koper is bekend dat de stroomsnelheid, 

zeker bij warme leidingen, niet hoger mag zijn dan 0,7 m/s. Dat is 

niet erg hoog. Bij circulatieleidingen mag de stroomsnelheid niet 

te laag zijn, om te snel afkoelen te voorkomen. Kunststof leidingen 

worden niet aangetast door te hoge stroomsnelheid. Dat we bij 

kunststofleiding tóch de stroomsnelheid beperken tot 1,5 m/s 

heeft te maken met geluidsoverlast en drukverlies.

 

René Offringa
Technisch adviseur Bouw & Installatie

Wavin is gecertificeerd op niveau 4 van de MVO 
Prestatieladder, een systeem om beleid op het gebied 
van duurzaamheid concreet en objectief aantoonbaar 
te maken. “Niveau 4 is op dit moment het hoogst 
haalbare niveau, een score die bij aanbestedingen 
tegenwoordig van doorslaggevend belang is,” aldus 
Petra Haisma, MVO Coördinator bij Wavin. 

Uniek aan de MVO Prestatieladder is dat het niet alleen 

een internationaal erkende certificeringsnorm is, maar ook 

een managementsysteem. Deelnemende bedrijven worden 

beoordeeld aan de hand van 33 indicatoren, verdeeld over 

drie categorieën: People, Planet en Profit. 

Wavin eerste in Nederland met certificaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit letterlijk in het 

DNA van Wavin. Haisma: “Tegenwoordig zijn olieafscheiders 

bij bijvoorbeeld waterafvoer van parkeerplaatsen verplicht. 

Maar wij hebben ze al lang voor die tijd ontwikkeld. En we gaan 

daarbij niet voor een gemiddelde prestatie. We maken ze zó, 

dat ze geschikt zijn voor de hoogst haalbare milieuklasse. Een 

gedrevenheid die ertoe leidt dat we in 2010 zelfs het eerste 

bedrijf in Nederland waren dat het certificaat van de MVO 

Prestatieladder in ontvangst mocht nemen.” 

Verankerd in élk organisatiedeel

Certificering op niveau 4 van de MVO Prestatieladder is 

het bewijs dat maatschappelijk verantwoord ondernemen 

stevig is verankerd in élk bedrijfsproces. Haisma licht 

toe: “We passen het duurzaamheidsdenken toe in onze 

productontwikkeling. Bijvoorbeeld Recycore®, een PVC 

meerlaagse leidingsysteem waarbij we minimaal 40% 

gerecycled materiaal gebruiken. Ook hebben we een kolk 

ontwikkeld met een amfibieëntrap, zodat de dieren eenvoudig 

eruit kunnen klimmen en niet sterven door honger of 

uitputting. Daarnaast gebruiken we de restwarmte van onze 

fabriek om het zwembad, de sporthal en binnenkort ook het 

ziekenhuis in Hardenberg te verwarmen. Een ander voorbeeld 

is ons duurzame inzetbaarheidsbeleid. Daarbij richten we ons 

erop dat medewerkers zo fit en vitaal mogelijk kunnen werken 

tot aan het pensioen. En dit heeft natuurlijk ook een positief 

effect op het leven ná pensionering.”

Duurzaam vanuit intrinsieke motivatie

Haisma: “Het bijzondere is dat echt iedereen bij Wavin is 

doordrongen van het belang van duurzaamheid. Wij streven 

naar duurzaamheid vanuit intrinsieke motivatie, niet omdat het 

een trend is. Van de logistiek medewerker die ritten uitspaart 

door leveringen slim te plannen en de productiemedewerker die 

z’n gehoorbescherming draagt, tot de productontwikkelaar die 

gaat voor de hoogst haalbare milieuklasse.”

In iedere uitgave van #Connect geven Wavins technisch adviseurs  
antwoord op een veelgestelde vraag. Heeft u óók een prangende vraag? 
Mail dan naar info@wavin.nl of kijk op wavin.nl.

Vraag ‘t Wavin MVO Prestatieladder
De overtreffende  
 trap van duurzaam

Benieuwd hoe Wavin People,  
Planet en Profit betekenis geeft? 
Lees het artikel op wavin.nl

http://www.wavin.nl
mailto:info@wavin.nl
http://wavin.nl
http://www.wavin.nl
http://wavin.nl


 

Maastoren
Wavin Tigris

De Toren op Zuid
Wavin QuickStream  

PE binnenriolering

CONNECT TO BETTER

Bezoek Wavin 
op de VSK
en beleef onze duurzame 
oplossingen voor de uitdagingen 
van urbanisatie

Water management |  Verwarmen en koelen |  Water- en gasdistributie |  Riolering |  Datacom

ONS VAK WORDT 
STEEDS SLIMMER

BLIJF SCHERP MET VSK

Meld u nu aan op wavin.nl/vsk2018 voor  
gratis toegang en een Wavin powerbank.
U vindt ons in hal 8, stand C034.

De Rotterdam
Wavin Tigris

http://www.wavin.nl/vsk2018

