
Hoog en droog
#CONNECT

th
em

a

30e jaargang november 2016

Wavin bouwt mee  
in hip Rotterdam

Rijden op een plastic weg!

Verkeersader stortbui-proof door  
slim watermanagement

Innovatie op verzoek



3  wavin.nl #Connect2  #Connect

Colofon November 2016

#Connect is een uitgave van Wavin 

Nederland en verschijnt in een 

oplage van 5.000 exemplaren. 

Gehele of gedeeltelijke overname 

van artikelen is alleen toegestaan na 

schriftelijke toestemming van Wavin.

Redactiesecretariaat

Joyce de Jong

T. 0523 – 288 165

E. info@wavin.nl

Wavin Nederland BV

Postbus 5

7770 AA Hardenberg

www.wavin.nl

Concept & realisatie

More

www.more.nl

Fotografie

Wavin Nederland BV

Willem van Walderveen

#Connect wordt gedrukt op 

duurzaam geproduceerd papier  

en verpakt in bioplastic.

Natuurlijk zijn wij als Wavin trots als wij dit nummer van #Connect zien. Want ons 

bedrijf heeft een prachtige bijdrage mogen leveren aan de bouw van markante 

gebouwen in de skyline van Rotterdam en in de rest van de Maasstad, van het 

markante stationsgebouw tot de veelbezochte Markthal. Grote projecten waarin 

we goed kunnen laten zien wat we in nauwe samenwerking met onze klanten 

aankunnen, zowel qua materialen als qua logistiek.

Maar wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, zoals het spreekwoord zegt. 

Uiteraard werken wij ook aan veel kleinere en middelgrote projecten. Ook in deze 

projecten dragen Wavin kolken, Tegra putten en Wavin QuickStream bij aan het 

op een goede en duurzame wijze afvoeren van ons regen- of vuilwater. Misschien 

niet zo in het oog springend als al die prachtige projecten aan de Rotterdamse 

skyline, maar voor onze klanten en het dagelijks welbevinden in de stad minstens zo 

belangrijk. 

Ook voor onze klanten geldt dat ze voor Wavin allemaal van waarde zijn. Van 

grote aannemers en installateurs tot de zzp’er die er in zijn eentje met zijn bus 

op uittrekt. Van gemeenten, water- en energiebedrijven tot adviseurs en onze 

groothandelspartners. We kunnen ze allemaal niet missen. Grote bekende 

gebouwen helpen maken is prachtig, de combinatie met de meer alledaagse 

projecten maakt het plaatje compleet. 

Jan-Willem Viets
Directeur Wavin Nederland
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Niet meer over asfalt rijden, maar op een plastic 
weg. Science fiction? Het idee mag futuristisch 
klinken, maar de uitvoering is dichtbij. Wavin werkt 
samen met de polymeren-divisie van Total en KWS 
Infra, onderdeel van bouwer Volker Wessels, volop 
aan de realisatie. Het eerste prille prototype wordt 
eind volgend jaar al verwacht.

“Het idee komt van KWS Infra. Daar is al veel over 

gepubliceerd. Wereldwijd was er natuurlijk heel veel interesse 

om mee te doen, maar uiteindelijk zijn Total en Wavin als 

partners gekozen”, legt Dick de With van Wavin Nederland uit.

Asfalt is niet erg duurzaam. Wegen van kunststof zou je na 

de levensduur volledig kunnen recyclen. “Maar er komen ook 

aanvullende voordelen bij: we kunnen holle constructies maken 

waar je ook kabels en leidingen door kunt voeren. En in die 

constructie is ook plek om regenwater te bergen. Bovendien is 

kunststof licht en dus makkelijker te vervoeren en aan te leggen.”

De kunst is nu om de Plastic Road sterk genoeg te construeren 

met een zo gunstig mogelijke kostprijs. “We zijn er nog niet. 

En ook uit de test met het prototype komen ongetwijfeld nog 

verbeterpunten. Voor er daadwerkelijk Plastic Roads worden aan- 

gelegd is het zeker eind 2018. Het idee is eigenlijk logisch, maar 

voor zover we weten is het idee van de plastic weg van KWS uniek.”

Rijden op een  
 plastic weg
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Maatwerk in Friesland bij aanleg De Centrale As

Verkeersader stortbui-proof door 
 slim watermanagement

Hoe houd je een belangrijke verkeersader ook bij 
stortbuien begaanbaar? Voor die uitdaging stond 
aannemerscombinatie Nije Daam bij de aanleg van 
De Centrale As: de ruim 20 kilometer lange weg 
tussen Dokkum en de aansluiting op de N31 in 
Friesland. Voor het watermanagement rondom de 
‘’kunstwerken” ontwierp zij samen met Wavin een 
niet-alledaagse oplossing.

Met de realisatie van De Centrale As krijgt een gebied van 

7.000 hectare een nieuwe impuls, natuur én infrastructuur. 

De nieuwe 100-kilometer weg, die deze herfst open gaat, 

wordt de belangrijkste verkeersader in de regio. Het 

miljoenenproject wordt gefaseerd uitgevoerd. Maar liefst 

vier deeltrajecten werden gegund aan Aannemerscombinatie 

Nije Daam (Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder).

Vertraagd afvoeren

Ontwerpleider Pascal IJsseldijk (Van Gelder): “In totaal 

hebben wij bijna 17 kilometer weg aangelegd met daarin 

onder andere een aquaduct, tunnels en een ovonde (ovale 

rotonde, red.). Op die plekken ligt de weg verdiept onder 

het maaiveld. Voor de opvang en afwikkeling van al het 

regenwater moest een oplossing komen om de weg ook bij 

hevige regenval goed begaanbaar te houden.”

Nije Daam en Wavin zaten al in een vroeg stadium samen 

om tafel. Het vertraagd afvoeren van het regenwater was 

voor Wavin het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp. 

Accountmanager Tom Lentfert legt uit waarom: “Langs 

wegtrajecten als deze moeten er gigantische hoeveelheden 

regenwater kunnen worden afgevoerd. De pompen in de 

pompkelder kunnen dat niet in één keer verwerken. Daarom 

is het belangrijk het water eerst op te vangen en vervolgens 

vertraagd af te voeren. Groot voordeel hiervan is dat lichtere 

pompen en een kleinere pompkelder volstaan.”

Wavin Q-Bic en Tegra

De uiteindelijke oplossing werd een combinatie van Wavin 

Q-Bic infiltratie units en Wavin Tegra putten. En dat 

is uniek in de wegenbouw, vertelt ontwerpleider Pascal 

IJsseldijk (Van Gelder): “Voor het afvoeren van regen- en 

wegwater wordt meestal gewerkt met grindkoffers of grote 

rioolbuizen langs de weg. Oplossingen die veel ruimte in 

beslag nemen. De Wavin Q-Bic infiltratie units zijn compact, 

hebben een grote opvangcapaciteit, kunnen zwaar belast 

worden en zijn ook prijstechnisch interessant. Een speciale 

voorziening in de Tegra putten, ook wel Orifice systeem 

genoemd, zorgt ervoor dat het water trapsgewijs wordt 

afgevoerd en zeer gecontroleerd richting de pompkelder 

stroomt. Zo wordt de buffercapaciteit optimaal benut.”

Verdeeld over de vier deeltrajecten werden maar liefst 

8.000 Q-Bic’s en 170 Tegra’s in verschillende diameters 

toegepast, mét natuurlijk de nodige PE en PP leidingen, kolken 

en drainageleidingen en -putten. IJsseldijk: ”Het was voor ons 

de eerste keer dat we Q-Bic installeerden, maar het ging vrij 

snel en makkelijk, mede door de goede voorbereiding.”

IJsseldijk is enthousiast over de samenwerking met Wavin: 

“Met een bestaand product als basis hebben we samen 

een geweldige maatwerkoplossing ontworpen. Zowel in de 

ontwerpfase als tijdens de uitvoering hebben we veel overlegd 

en afgestemd. Ook de logistieke kant verliep prima. Ik zie het 

als een mooie springplank naar toekomstige projecten.’

Meer weten over het project? 

www.decentraleas.nl

Toegepaste materialen:

Wavin Q-Bic

Wavin Tegra putten

Wavin PE- en PP

Wavin kolken

Drainageleidingen en -putten

Droog op de weg met Wavin?
Kijk voor meer projecten op wavin.nl

Partners: 

Aannemerscombinatie Nije Daam 

(Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder)

Opdrachtgever: 

Rijkswaterstaat
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Het is dé plek waar Wavin nieuwe producten en processen 
ontwikkelt, Technology & Innovation in Dedemsvaart. Hier  
staat de wieg van veel spraakmakende nieuwe ontwikkelingen.  
De basis: problemen waar de klant mee kampt.

Het ontwikkelcentrum van Wavin bedenkt niet alleen oplossingen voor ons 

kikkerlandje, maar werkt nauw samen met alle bedrijven binnen Mexichem. Wat hier 

uit de keuken komt, kan dus ook wereldwijd van nut zijn, eventueel met wat lokale 

aanpassingen. De ambities van T&I zijn niet gering. Het streven is om 20 procent van 

de omzet te behalen met producten die jonger zijn dan vijf jaar en elke twee jaar met 

een baanbrekend nieuw product of proces te komen. Directeur Paul Steenbergen 

heeft er alle vertrouwen in dat dat lukt. “We blijven nu al boven die voorspellingen. 

Er werken hier 48 mensen, samen goed voor 750 jaar ervaring in technologie. 

Naast alle lopende innovatie-projecten hebben we nu ook twee keer een Innovatiedag 

gehad en daar kwamen 29 zeer bruikbare ideeën uit. Twee daarvan passen we nu al 

toe in nieuwe producten en van negen zijn we aan het onderzoeken of we er patent op 

kunnen krijgen. Als mensen willen en je geeft creativiteit een kans, is alles mogelijk.”

Nieuw is bijvoorbeeld een barrière-buis van vijf lagen vol-kunststof. Dus geen 

aluminiumlaag die kan corroderen en absoluut ondoordringbaar voor vervuiling van 

buiten. “En uiteindelijk volledig te recyclen, dus ook duurzaam.” Bij de Next Generation 

Tigris is gewerkt aan de verbetering van de doorstroming en het installatiegemak. 

“Wij concentreren ons op de technische functies. Maar als we van de klant horen dat 

onze aanpassing te dik is zodat de isolatiebuizen er niet meer omheen passen, dan 

veranderen we het weer. Klantgedreven innovatie, dat is de toekomst. Waar gaan 

mensen in het veld gemak van hebben, dat moet de kernvraag zijn.”

In een hal van het Dedemsvaartse bedrijf is een echt testhuis gebouwd, waar de 

leidingen ook door echte installateurs worden aangelegd. “Daarna gaan wij de 

levensduur testen. Niet in een lab, maar in een echt huis, aangelegd door echte 

installateurs. Dan krijg je een veel reëler beeld. Wat wij allemaal verzinnen moet 

uiteindelijk gewoon wérken, zo simpel is het.”

Innovaties op de  
voet volgen?
Houd wavin.nl in de gaten!

Innovatie  
 op verzoek

Wat wij verzinnen moet 
uiteindelijk gewoon werken, 
zo simpel is het!



8  9  #Connect wavin.nl #Connect

De combinatie van steeds intensievere regenbuien en een toenemende 
hoeveelheid verhard oppervlak leidt tot steeds grotere uitdagingen 
als het gaat om de aanleg, het onderhouden en beheren van 
rioolvoorzieningen. Of er nu sprake is van een gemengd-, gescheiden- 
of een infiltratiestelsel, de Wavin Save kolk zorgt in iedere situatie voor 
een veilige en doeltreffende afvoer van het regenwater.

De zeer grote zandvang van 45 liter en het vuilvangrooster zorgen ervoor dat het 

straatvuil zoals zwerfafval, blad en zand niet in de rioolvoorziening terecht komt, 

waardoor het functioneren van het riool- of infiltratiestelsel wordt gewaarborgd 

en de reinigingskosten worden beperkt.Om wateroverlast te beperken wordt het 

hemelwater steeds vaker afgekoppeld. Dit kan natuurlijk door een gescheiden 

regenwaterriolering aan te leggen, maar ook het afkoppelen naar een 

ondergrondse infiltratievoorziening, met bijvoorbeeld de infiltratiekratten van 

Wavin, is een zeer geschikte oplossing.

Ze zijn licht en compact, gemakkelijk te installeren 
en beloven geweldige prestaties. Nieuwe infiltratie 
units? Mis. We hebben het over de Wavin Certaro 
NS olieafscheiders. Al jarenlang een enorm succes 
in diverse Europese landen en nu ook in Nederland 
verkrijgbaar!

Met het nieuwe assortiment Wavin Certaro NS olieafscheiders 

biedt Wavin een compacte, betrouwbare én betaalbare 

oplossing voor de behandeling van oliehoudend water. De 

producten voldoen aan de NEN-EN 858 en de afscheiders zijn 

te typeren als KLASSE 1. Dit betekent dat er ná behandeling 

van het oliehoudend water minder dan 5 milligram olie per 

liter in het water achterblijft. Zo voldoet u - ook in het geval 

van vergunningsplichtige projecten - ruimschoots aan de 

lozingseis.

De capaciteit van de Certaro NS olieafscheiders varieert van 

3 t/m 20 liter per seconde. U heeft de keuze uit verschillende 

zand- en slibvangmogelijkheden. Speciaal voor parkeerplaatsen 

of andere grote, relatief gering vervuilde oppervlakken, is er 

daarnaast een olieafscheider met Bypass. 

Over de installatie, onderhoud en reiniging kunnen we  

tot slot maar één ding zeggen: zéér gemakkelijk! 

Nieuw in  
 Nederlandse  
 bodem 

Kampioen 
  in afvang Savekolk  

met onderbak

Savekolk waaier  
met onderbak

Savekolk 5/20 
met onderbak

Meer informatie? 
wavin.nl

Houd wavin.nl in de  
gaten, want de officiële  
lancering laten we  
natuurlijk niet stilletjes  
voorbijgaan.

Het is nog éven wachten, maar lang duurt het 
niet meer: de introductie van Wavins nieuwe 
geluidsarme afvoersysteem Wavin SiTech+. 

Minder geluid, meer gemak.  
#meesterzet

Meesterzet
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Centraal Station

Meestal loop je een station snel in en uit, maar het Centraal 

Station Rotterdam is het uitgebreid bekijken waard. Het 

oorspronkelijke station uit de jaren 50 werd flink onder 

handen genomen. Er kwam onder andere een nieuwe glazen 

kapconstructie die 13 sporen en 7 perrons overkapt, en een 

volledig nieuwe stationshal. Een mooie klus ook voor Wavin, 

die zowel de stationshal als de glazen kapconstructie mocht 

voorzien van het Wavin Quick Stream systeem. Er werden 

door Noordzij Rozenburg maar liefst 400 Quick Stream 

trechters gemonteerd. Installatiebedrijf Noordzij Rozenburg 

tekende voor dit huzarenstukje.

Seattle en Boston

Nog niet eens opgeleverd, maar nu al bijzonder: de 

woongebouwen Seattle en Boston, elk 23 verdiepingen 

hoog. Aannemingsbedrijf J.P van Eesteren bouwt deze 

torens hier op de Wilhelminapier bovenop een gebouw 

van drie verdiepingen, waarin bedrijven en winkels komen. 

Ondergronds wordt een parkeergarage gemaakt. Spindler 

installatietechniek uit de Maasstad past hier PE-binnenriool 

van Wavin toe.

Veel markante gebouwen liggen zonder twijfel aan de 

Wilhelminapier. De Toren op Zuid (KPN kantoorgebouw op 

de Kop van Zuid) bijvoorbeeld, waar Noordzij Rozenburg 

sanitaire installaties onder andere het Wavin Quick Stream 

systeem heeft toegepast en een PE binnenriolering. In de 

Maastoren, een kantoorgebouw van 165 meter heeft Sanitair-

Installatie Hoogendoorn uit Woerden (onderaannemer van 

installatiebedrijf Roodenburg uit Krimpen aan de IJssel) voor 

de tapwater-installatie het Wavin Tigris leidingsysteem 

verwerkt. En als kers op de taart is er natuurlijk De Rotterdam, 

ontworpen door top-architect Rem Koolhaas: het grootste 

gebouw van Europa met maar liefst 160.000 vierkante meter 

vloeroppervlak. Hier installeerde Sanitair-Installatie 

Hoogendoorn net als bij de Maastoren Wavin Tigris voor de 

tapwater-installatie. In het beeldbepalende gebouw zitten 

onder andere een hotel, appartementen, kantoren, horeca, 

winkels en een parkeergarage.

Markthal

Een dagje Rotterdam is niet compleet zonder een bezoekje 

aan de Markthal. Een hippe plek waar je eten uit alle 

windstreken kunt proeven op de Foodmarket en bij diverse 

horecazaken. Ook zijn er winkels, 228 appartementen, een 

supermarkt en een parkeergarage gebouwd. Het gebouw, 

nog maar twee jaar oud, is nu al een icoon en won al diverse 

prijzen waaronder de grote architectuurprijs. Installatiebedrijf 

Spindler legde hier, in onderaanneming van Unica Rotterdam 

in alle appartementen Wavin PE Binnenriolering aan.  

De onderliggende vier parkeerlagen werden door Noordzij 

Rozenburg van Wavin-producten voorzien.

Als adviseur Bouw en Installatie (B&I) bij Wavin werd hij in 

het voortraject bij veel van deze projecten betrokken door 

de installatie-adviseur. Meestal voor regenwaterafvoer 

en de binnenriolering, maar omdat Wavin een integrale 

project-aanpak heeft, gaat het verder dan alleen de binnen-

installatie. “Waterhuishouding stopt niet bij de gevel, het 

kon ook gaan om het goed afwateren van bijvoorbeeld een 

parkeerplaats.” Dat Wavin hier zoveel mooie klussen mag 

klaren, komt mede door de goede relatie met de betrokken 

installatiebedrijven én hun positieve samenwerking met 

Wavin. Johan de Jongh: “We ondersteunen onze klanten 

graag bij het ontwerpen van specifieke oplossingen. We 

maken een slim ontwerp dat voldoet aan de actuele wetgeving 

en kunnen zowel dynamische als statische berekeningen 

maken. Klanten weten dat ze bij ons altijd kunnen vertrouwen 

op een goed advies.” 

De skyline van Rotterdam maakt op elke bezoeker 
indruk. Maar voor Wavin is deze hippe plek extra 
magisch. Want in veel beeldbepalende gebouwen 
in de Maasstad zijn producten van Wavin verwerkt.

Wavin-adviseur Bouw en Installatie Johan de Jongh is een  

ras-Rotterdammer. En ook al kan niemand het aan de 

buitenkant zien, hij weet precies in welke van de markante 

Maasstad-gebouwen Wavin-producten zijn verwerkt en 

daar is hij best trots op. “Vanaf 1997 is de hele Kop van Zuid 

uit de grond gestampt. Van 1873 tot 1978 was het op de 

Wilhelminapier een komen en gaan van reizigers, die zich door 

de Holland-Amerika Lijn (HAL) lieten vervoeren van en naar 

Noord-Amerika en Canada.” Midden jaren-80 raakte het gebied 

rondom de pier in verval en was het ’s avonds een gebied dat je 

maar beter kon mijden. “De huidige gebiedsontwikkeling heeft 

positieve gevolgen gehad. De dynamiek van vroeger is gelukkig 

gebleven! Er is altijd iets te doen bij de vele culturele hotspots 

en horecagelegenheden op de pier.”

Maastoren:
Wavin Tigris

De Rotterdam:
Wavin Tigris

KPN Toren:
PE Binnenriolering 
Quickstream

Wavin bouwt mee in hip Rotterdam

The sky isn’t 
 the limit

Voor meer Wavin in de Maasstad
kijk op wavin.nl
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In nauwe samenwerking met Wavins projectenbureau 

ging Gert Drayer, accountmanager Bouw & Installatie, de 

uitdaging aan. Van der Sluis: “Een belangrijk voordeel van 

dit PE QuickStream systeem is de grote capaciteit van 

de trechters op het dak. Er zijn minder trechters nodig om 

dezelfde hoeveelheid water af te voeren. Dit scheelde in de 

kosten, maar vooral ook in montagetijd. De bouw moest in 

slechts 30 weken klaar zijn.”

Het complete regenwaterafvoersysteem bestaat uit 

PE leidingen in diverse diameters, trechters en ontlastputten. 

Drayer: “Het regenwater stroomt met hoge snelheid door de 

leidingen. Dat mag natuurlijk nooit op straat uitkomen. Aan 

Een belangrijk voordeel van 
dit PE QuickStream systeem 
is de grote capaciteit van de 
trechters op het dak

Droge voeten 
in de Elfstedenhal

Wordt het een kwakkelwinter of krijgen we ijzige 
kou? In Friesland heerst de Elfstedenkoorts 
altijd, wat de barometer ook aangeeft. Wavin 
mocht een steentje bijdragen aan de ijspret: in de 
Elfstedenhal in Leeuwarden houden bezoekers in 
elk geval buiten droge voeten dankzij het Wavin PE 
QuickStream regenwaterafvoersysteem.

De Elfstedenhal in Leeuwarden ging een jaar geleden open. 

Een walhalla voor de ware ijsliefhebber: de ijshal bestaat uit 

een officiële 400-meterbaan met krabbelbaan en tribune. 

In een tweede, aangrenzende hal kunnen ijshockeyers, 

shorttrackers en kunstrijders zich uitleven op een grote ijspiste. 

De bouw van de Elfstedenhal ging eind 2014 van start. De 

regie was in handen van bouwcombinatie Dijkstra Draisma 

en Jorritsma Bouw. Pranger-Rosier uit Dokkum verzorgde 

het installatietechnische deel. Aan hen de uitdaging een 

regenwaterafvoersyteem te ontwerpen en installeren. 

Werkvoorbereider en uitvoerder Hendrik van der Sluis:  

“We hebben eerder samengewerkt met Wavin. Dat ging om 

binnenriolering. We waren erg tevreden over de snelheid en 

flexibiliteit. Voor dit nieuwe, grootschalige project vroegen 

we Wavin om met een compleet plan voor de afvoer van 

regenwater te komen.” 

 

het eind van het systeem moet daarom altijd een ontlastput 

worden geplaatst. Hier wordt het water opgevangen, alvorens 

het wordt geïnfiltreerd of overgestort.” Op speciaal verzoek van 

Pranger-Rosier maakte Wavin PE bochten van 11 en 6 graden 

en prefab sprongstukken om de PE-grondleidingen, die door 

het grondwater iets verschoven waren, netjes aan te sluiten op 

de leidingen in de staalkolommen. 

Wavin-adviseurs waren ook regelmaltig op de bouw voor 

technische ondersteuning. De QuickScan, vaste prik bij 

de installatie van het PE QuickStream-systeem, gaf de 

installateur en de eigenaar van het gebouw de zekerheid van 

droge voeten: alles was geïnstalleerd volgens de voorschriften 

van Wavin en niets belemmerde de goede werking. Dat 

wees de praktijk ook uit: de installateur ontving in het eerste 

openingsjaar geen klachten. Bezoekers wisten de hal massaal 

te vinden: in het schaatsseizoen begaven 180.000 bezoekers 

zich op glad ijs, 70.000 meer dan in de 

oude IJshal.

Hendrik van der Sluis

Benieuwd naar de uitvoering? 
Bekijk de video op wavin.nl
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Hoe vaak moeten kolken  
gereinigd worden?

Afhankelijk van de vuilbelasting op de betreffende kolken en 

de straatveeg intervallen, minimaal 2 keer per jaar. 

De functie van een kolk is om het water dat op een verhard 

oppervlak valt te verzamelen en vervolgens af te voeren naar 

het hoofdriool. Daarnaast beschikken de meeste kolken over 

een zandvang, waar het grove vuil dat tot afstroming komt 

grotendeels wordt afgevangen. Afhankelijk van het type kolk 

kan deze kolk voorkomen dat dit vuil in het rioolsysteem 

terecht komt en verstopping kan veroorzaken. 

De Wavin Save kolken zijn speciaal ontwikkeld om, naast 

het verzamelen en afvoeren van het regenwater, ook zoveel 

mogelijk vuil af te vangen en vast te houden. Om de werking 

van een kolk te kunnen garanderen en eventueel water op 

straat te voorkomen is onderhoud van groot belang. Het 

(gemeentelijke) onderhoudsplan dient te worden afgestemd 

op de te verwachten vuilbelasting. Vooral in de herfst zullen 

de kolken die bijvoorbeeld in een boomrijke omgeving zijn 

geplaatst, naast het toenemende hoeveelheid regenwater dat 

in deze periode valt ook meer belast worden met bladeren 

dan bijvoorbeeld in een winterperiode. 

In deze periode van het jaar is dus verstandig om de planning 

van het vegen van de wegen af te stemmen op het moment 

van het reinigen van de kolken. Het is namelijk inefficiënt 

om de kolken te reinigen wanneer er op de straten nog 

enorm veel blad ligt, dat bij de 

eerst volgende regenbui weer 

tot afstroming komt en in de kolk 

terecht komt.

Marcel Roelfsema

technisch adviseur  

Grond-, Weg- en Waterbouw

Hoe lang blijft  
PVC lijm goed?

Om deze vraag te beantwoorden is het 

belangrijk te weten hoe PVC-lijm werkt. 

PVC-lijm is eigenlijk een mengsel 

van PVC-oplosmiddelen met vulstof. 

Tijdens het lijmproces dringt het 

oplosmiddel in de PVC waardoor deze 

zachter wordt. De twee zachtere PVC-

delen worden tegen elkaar gedrukt en 

vervolgens verdampt het oplosmiddel 

en ontstaat een zeer sterke verbinding. 

Het oplosmiddel in de PVC-lijm bevat 

vluchtige en minder vluchtige delen. Als de lijmpot lange tijd 

open staat verdampen de vluchtige delen het eerst en blijven 

de minder vluchtige delen achter.

Als je deze lijm gaat gebruiken heeft dat twee gevolgen: de lijm 

dringt minder goed in de PVC omdat de vluchtige delen nou juist 

het best de PVC oplossen. Er ontstaat daardoor dus een zwakke 

lijmverbinding. Het tweede gevolg is dat de lijm trager wordt, de 

lijmverbinding doet er veel langer over om uit te harden.

Een niet-geopende pot PVC-lijm blijft wel een paar jaar 

houdbaar. Als je de lijmpot direct na het lijmen weer dicht doet, 

blijft de lijm zeker nog enkele weken goed bruikbaar. Zodra de 

lijm dikker wordt of gaat klonteren kun je de lijm beter niet meer 

gebruiken. Wat je in ieder geval nooit moet doen is nieuwe lijm 

met oude lijm mengen. Het mengen zelf is al bijna niet te doen, 

maar je mengt hierdoor ook minder vluchtige delen met nieuwe 

lijm waardoor de mix van slechte kwaliteit wordt. Zeker als je 

dit vaker doet, door steeds vanuit een blik in hetzelfde busje te 

gieten, krijg je slechte lijmverbindingen en lange droogtijden. 

Vanuit een groot blik moet je altijd overgieten in een nieuwe 

schone pot. En je moet steeds een nieuwe, schone kwast 

gebruiken. Doe dus nooit nieuwe lijm in een oude bus!

 

René Offringa

technisch adviseur  

Bouw & Installatie

In heel Nederland rijden dagelijks duizenden 
busjes af en aan om klanten te helpen bij bouw, 
installatie of onderhoud. Wavin waardeert al die 
harde werkers. Met de win-actie Gear Up worden 
zij sinds september in het zonnetje gezet en de 
belangstelling is heel groot. Het régent prijzen  
als powerbanks, Go Pro camera’s, drones,  
Apple-watches en radio’s.

De noeste werkers stuurden in één maand tijd al 
1.000 prijscodes in, die ze onder andere kregen bij de 
groothandels, op de Installatie Vakbeurs te Hardenberg  
en via het magazine Bouw & Installatie. De hoofdprijswinnaar 
wordt op 5 december bekend gemaakt. De gelukkige kan 
zijn busje voor 5.000 euro laten inrichten of pimpen. 

“We willen met deze actie laten zien hoe belangrijk deze 

mensen zijn en ze extra aandacht geven, want ze staan elke 

dag klaar voor klanten met problemen. En als ze daarbij onze 

producten gebruiken, verloopt een klus nóg beter omdat we 

het beste gereedschap en materiaal leveren”, zegt online 

marketeer en campagnemanager Johan Zijderveld van Wavin.

In iedere uitgave van #Connect geven technisch adviseurs 
Marcel Roelfsema en René Offringa antwoord op een veelgestelde vraag.  
Heeft u ook een vraag? Mail dan naar info@wavin.nl. 

Vraag ‘t Wavin Prijzenregen  
  bij Gear Up!
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HAAL JOUW EXTRA WINCODES BIJ 
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WAVIN.NL/GEARUP

DOE
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MAAK KANS OP DE LAATSTE  
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