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#Connect wordt gedrukt op 

duurzaam geproduceerd papier.

In de vorige #Connect lichtte ik al een tipje van de sluier op, nu is het de 

belangrijkste headline: in januari openen we de deuren van de Wavin Academy  

in Hardenberg! De Wavin Academy is het allereerste experience-centrum binnen de 

kunststofleidingindustrie in Nederland. Een perfecte, inspirerende plek om even te 

ontsnappen aan de dagelijkse routine en samen met collega’s of vakgenoten met 

een frisse blik naar het vak te kijken en te anticiperen op de toekomst. U ziet  

en ervaart nieuwe producten en technologieën, doet ideeën op en ontmoet 

interessante mensen. En al werkt u misschien al jaren samen met Wavin, ik weet 

zeker dat u na een bezoek aan de Wavin Academy denkt: “Hier kunnen we nóg  

meer uit halen”. Dat is nu precies wat we bedoelen met Connect to Better. 

In het nieuwe jaar kan ik u een bezoek aan het experience-centrum en/of een 

training aan de Wavin Academy dus warm aanbevelen. En tijdens de VSK-beurs, 

begin februari, hebben we nóg een nieuwtje voor u. Dan introduceren we namelijk 

ons nieuwe assortiment vloerverwarming. Lang verwacht, eindelijk daar! Wat ons 

betreft mag het nieuwe jaar dus wel beginnen. Hopelijk kijkt u er ook naar uit en is 

de werkportefeuille goed gevuld. Maar té hard werken is ook niet goed… vergeet 

niet te genieten van de laatste weken van het jaar!

Jan-Willem Viets
Directeur Wavin Nederland
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‘Vloerverwarming, hebben jullie dat ook?’ Jazeker! 
Tijdens VSK 2016, van 2 tot en met 5 februari 
in Utrecht, presenteert Wavin het gloednieuwe 
assortiment vloerverwarming.

Radiatoren, vloerverwarming of een combinatie van beide: 

feit is dat vloerverwarming terrein wint, met name in de 

woningbouw. Om installateurs het gemak van one-stop-

shopping te bieden breidt Wavin het Hot&Cold-assortiment 

komend jaar uit met vloerverwarming. Een heel nieuw 

product voor de Nederlandse (woning)markt, maar niet 

binnen de Wavin Groep. “In diverse Europese landen is 

Wavin al jarenlang een toonaangevend leverancier van 

vloerverwarming. Aan expertise en ervaring dus geen gebrek”, 

vertelt productmanager Ludo Martens. “Tijdens de VSK 

presenteren we ons complete assortiment met alles wat nodig 

is om een vloerverwarmingssysteem aan te leggen. Uiteraard 

zijn de producten aangepast aan de Nederlandse standaarden 

en wensen van installateurs en is alles KOMO-gecertificeerd.”

Hot issue 

Het thema van VSK 2016 is ‘kennis omhoog, verbruik 

omlaag’. Bedrijven uit alle installatiedisciplines laten zien 

hoe zij bijdragen aan betere, slimme, energiezuinige 

woningen, gebouwen en industriële omgevingen. 

Martens: “Vloerverwarming past perfect in dit plaatje. 

Het energieverbruik is aanzienlijk lager dan bij 

radiatorverwarming, doordat de watertemperatuur lager is 

en de warmte geleidelijk over de oppervlakte wordt verdeeld. 

In het kader van ‘kennis omhoog’ zullen we installateurs 

tevens gaan ondersteunen bij het ontwerpen en berekenen 

van de vloerverwarmingssystemen.” Duidelijk is dat Wavin 

Vloerverwarming een ‘hot issue’ is tijdens de VSK. “Onze 

ludieke introductie-actie zal niemand ontgaan”, verklapt 

Martens. “Maar uiteraard is het niet alléén vloerverwarming 

wat de klok slaat. Installatieprofessionals kunnen 

kennismaken met ons volledige Hot&Cold-assortiment, van 

gedachten wisselen met onze adviseurs én ontdekken wat de 

Wavin Academy voor hen kan betekenen.”

Nieuw:
Wavin Vloerverwarming

VSK 2016: 2 - 5 februari

Jaarbeurs, Utrecht

Gratis registratie vooraf: 

wavin.nl/vsk2016
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Bekijk het trainingsoverzicht!

Een training volgen aan de Wavin Academy?  

Bekijk het trainingsoverzicht op  

wavin.nl/academy en schrijf u meteen in! 

Wavin Academy, 
  een hele beleving!

In Italië en Turkije is het al jaren een groot succes, 
nu opent ook Wavin Nederland een exclusief 
experience-centrum in thuisstad Hardenberg.  
Wavin Academy-manager Gea de Vries over het  
hoe en wat van dit nieuwe instituut. 

Gaan we met Wavin de schoolbanken in?

“Niet letterlijk, maar het doel is hetzelfde: kennis overbrengen 

en de bouwsector vooruit helpen met vernieuwende 

oplossingen en ideeën. De markt ontwikkelt zich zo snel dat 

je als professional je kennis moet blijven updaten. Je moet  

weten wat er speelt in de markt en hoe je bijvoorbeeld 

met slimme producten, toepassingen of partnerships 

installatiekosten kunt verlagen of innovatie kunt versnellen. 

Met de Wavin Academy laten we heel concreet zien wat een 

marktleider als Wavin hierin betekent.” 

Wat levert een bezoek aan de Wavin Academy op? 

“Inspiratie, nieuwe inzichten en concrete ideeën om 

verbeteringen door te voeren. Iedereen heeft bijvoorbeeld wel 

een rijtje vaste producten die bij elk project terugkeren. Maar 

bereik je daarmee nog altijd het optimale resultaat? De kans 

is groot dat er inmiddels nieuwe, verbeterde of aanvullende 

oplossingen zijn. Deze zie en ervaar je in het experience-

centrum. Je legt een route af door verschillende ruimtes en ziet 

onze hele productrange in real-life situaties. Bijvoorbeeld een 

Wavin AS-leidingsysteem in een hotelsituatie, een Tegra put 

onder de grond, en complete installaties van Wavin QuickStream 

en Wavin Vloerverwarming. Het is een interactieve beleving die  

je helpt om anders na te denken over producttoepassingen.  

Ook kosteneffectiviteit, co-creatie en duurzaamheid zijn 

belangrijke thema’s binnen de Wavin Academy.”

Het is ook een ontmoetingsplek? 

“Absoluut. Met de Wavin Academy bieden we een 

inspirerende omgeving om te ontmoeten, discussiëren 

en leren. Vakgenoten kunnen, samen met mensen van 

Wavin, nadenken over vragen als ‘hoe kunnen we slimmer 

samenwerken’ of ‘hoe kunnen we ons partnership verdiepen’. 

Ook tijdens de trainingen is er alle ruimte om kennis en 

ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen.”

Waar gaan de trainingen over? 

“Het aanbod is heel divers. Er zijn trainingen over 

maatschappelijke vraagstukken als duurzaam 

regenwaterbeheer, maar ook over de toepassing en installatie 

van specifieke Wavin producten. Naast een theoretisch deel 

hebben veel trainingen ook een praktische kant, waarbij je 

zelf aan de slag gaat in de werkplaats of op het buitenterrein. 

Een put installeren, een klemzadel monteren, cv en sanitair 

aansluiten, noem maar op. Het gevoel van ‘installatiegemak’ 

haal je nu eenmaal niet uit een brochure: dat moet je zelf 

ervaren.”

 

Kan iedereen zich aanmelden? 

“De Wavin Academy is er voor iedereen die direct of 

indirect met kunststof leidingsystemen werkt en zijn 

kennis wil verrijken. Denk aan aannemers, installateurs, 

adviesbureaus, architecten, medewerkers van gemeentes 

en groothandels. Het is een boeiende, leerzame én leuke 

ervaring die bovendien perfect kan worden gecombineerd 

met bijvoorbeeld een teamuitje, een rondleiding over ons 

fabrieksterrein in Hardenberg of een bezoek aan onze 

afdeling Technology & Innovation.”

Gea de Vries



7  wavin.nl/connect #Connect6  #Connect

Vrachtwagens rijden af en aan. Rust, dat kent men niet op het 
Gorinchemse industrieterrein Avelingen-Oost. Zeker niet nu er  
een grootscheepse revitalisering van de openbare ruimte aan de 
gang is. Voor fase 3, het riool en straatwerk, bedacht aannemer 
Sterk-Heukelum een slimme oplossing om de verkeershinder zo 
beperkt mogelijk te houden. 

Wavin op Maat-service in Gorinchem

Grijs en bruin 
 in drie meter graag!

In opdracht van gemeente Gorinchem voert Sterk-Heukelum fase 3 van de 

revitalisering uit. De oude betonnen riolering wordt vervangen door een gescheiden 

rioolstelstel van kunststof. “Zo’n groot project geeft altijd overlast”, meent Anton 

Boom, accountmanager Grond-, Weg- en Waterbouw bij Wavin. “Vaak wordt er 

daarom ’s nachts en in het weekend gewerkt. Maar overdag werken is sneller 

en goedkoper. Sterk-Heukelum bedacht een oplossing om het werk op normale 

werkdagen te kunnen uitvoeren én het verkeer niet te veel in de weg te zitten.  

Het geheim? Recycore® buizen van ‘slechts’ drie meter lang.” 

Slim en snel

Uitvoerder Marco Sterk vertelt over het idee achter de kortere buis: “Een deel van ons  

werktraject is én zeer druk bereden én erg smal. Met standaardbuizen van vijf meter 

zouden we heel lange sleuven moeten graven. De straat ligt dan langer open en verkeer 

kan niet passeren. Met driemeterbuizen halen we al die hindernissen weg. De sleuven 

zijn minder lang, het instortingsgevaar kleiner. Dit geeft ruimte om het verkeer op veilige 

afstand langs te laten rijden en het werk gewoon overdag uit te voeren.” Ook de  

installatie gaat een stuk sneller volgens Sterk. “Door de kortere sleuven kunnen we het 

zand direct terugzetten met de kraan. Met het zand dat vrijkomt bij het graven van een 

sleuf gooien we meteen de vorige dicht. Bij sleuven van vijf of zes meter red je dat niet. 

Het voordeel is dat de sleuven nu maar kort open liggen en ook het grondwater minder 

snel omhoog komt.” Ook de grondwerker die in de sleuf staat ervaart volgens hem 

direct de voordelen: “Hij hoeft steeds maar kleine stukjes op hoogte te maken en kan  

de buizen gemakkelijker verleggen doordat ze niet zo zwaar en groot zijn. En dankzij 

de aangevormde mof druk je de buisuiteinden zo in elkaar. Extra handig is dat de 

insteekdiepte op het andere spie-eind van iedere buis staat aangegeven. Zo weten de 

grondwerkers zeker dat de buis bij aanleg ver genoeg in de mof zit.” 

Meerwaarde 

Een goed idee die buizen op maat, maar geen leverancier die déze maat standaard 

op de plank heeft liggen. Boom: “Sterk-Heukelum wist van het bestaan van ons 

Wavin op Maat-concept, waarmee we flexibel kunnen inspelen op specifieke 

klantvragen. Wij zijn bijvoorbeeld de enige leverancier die aangevormde mofbuizen 

in de diameter 250 tot 630 millimeter op maat maakt. Speciaal voor Sterk-Heukelum 

hebben we onze machines laten draaien om grijze en bruine 400-millimeter buizen 

van drie meter te produceren, beide voor een traject van 234 meter. Daarnaast 

hebben we de traditionele lengtes van vijf meter geleverd.” Sterk is ‘hartstikke blij’ 

met het resultaat: “Het werkt erg plezierig, precies zoals we voor ogen hadden.  

Bij dit project blijkt duidelijk de meerwaarde van maatwerk.”

Sterk-Heukelum B.V.

Spijkse Kweldijk 21, Heukelum

T. 0183 – 561 598

E. info@sterk-heukelumbv.nl

www.sterk-heukelumbv.nl

Wavinnovatie:  
Recycore® Technologie
Alle 3-laags rioolbuizen die in 

Gorinchem de grond ingaan zijn 

gemaakt met de door Wavin 

gepatenteerde Recycore® Technologie. 

Deze buizen bestaan voor minimaal 

40% uit gerecycled materiaal! 

Bekijk de video 
‘Wavinnovatie: Recycore®’ 
op wavin.nl/connect en  

kom alles te weten over  

deze innovatieve technologie. 
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In de prijzen  
met Wavin Tigris
Heeft u in september de Installatievakbeurs in 

Hardenberg bezocht? Dan kon u er niet omheen: de 

aftrap van de nieuwe campagne rondom Wavin Tigris. 

Onder het motto ‘Pak de leiding. Scoor met Tigris.’  

zette Wavin de topspeler onder de kunststof leidingen  

de afgelopen periode extra in de spotlights. En daarbij 

waren mooie voetbalprijzen te winnen, waaronder 

Eredivisie-tickets, een voetbaltafel en Wavin mini-tenues. 

Ook scoren met Wavin Tigris? 
Kijk op wavin.nl/pakdeleiding.

Official partner VinylPlus
Sinds 2015 is Wavin official partner 

van VinylPlus, de organisatie die zich 

inzet voor duurzame ontwikkeling in de 

Europese PVC industrie. Doelstelling 

van VinylPlus is om in tien jaar tijd 

heldere duurzaamheidskaders voor 

de gehele PVC waardeketen te 

ontwikkelen. Als official partner zal 

Wavin hieraan een concrete bijdrage 

leveren. Dit gebeurt op vrijwillige 

basis; als marktleider in kunststof 

leidingsystemen ziet Wavin het als 

belangrijke taak actief bij te dragen  

aan een duurzame(re) leefomgeving.

Uitbreiding assortiment  
Wavin Tigris Gas
Goed nieuws! Vanaf het voorjaar van 2016 biedt Wavin een  
nog completer assortiment Wavin Tigris voor gastoepassingen.  
Alle producten dragen het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk. 

Wat is er nieuw? 

  De diameterrange wordt uitgebreid naar 16 tot en met 32 millimeter. 

  De messing persfitting M1 is voorzien van een DLF-functie (Defined Leak Function). 

  Wavin ontwikkelde een aantal nieuwe fitting-varianten voor het maken van 

koperovergangen.

Qua gereedschap verandert er niets; voor het afpersen van Wavin Tigris water- én 

gasleidingen is één set voldoende.

In de installatiebranche heerst nog veel onduidelijkheid over  
legionellapreventie, merkt Wavin in de praktijk. In opdracht van  
Wavin onderzocht Newcom Research & Consultancy daarom hoe  
het is gesteld met de kennis en houding van installateurs* ten 
opzichte van legionellapreventie. 

Benieuwd? We zetten wat feiten op een rij. 

  Installateurs waarderen het belang van een veilig drinkwatersysteem  

met een 9,1.

  Voor ruim 8 op de 10 installateurs speelt de kans op legionella een (zeer) grote 

rol bij de keuze voor een veilig drinkwatersysteem. 

  56% heeft soms tot vaak te maken met legionellagroei in drinkwaterleidingen. 

13% geeft aan ‘vaak’, 27% ‘nooit’, 3% antwoordde neutraal.

  92% geeft aan dat het installatieontwerp de meest bevorderende factor voor 

legionella is. 

  0% geeft aan dat het leidingmateriaal de meest bevorderende factor voor 

legionella is. 

  De overige 8% noemt als mogelijke oorzaken: de combinatie van het 

leidingmateriaal (bramen), het ontwerp van de waterleiding ten opzichte van de 

overige installaties, de temperatuur, stilstaand water en al dan niet voldoende 

spoelen na ingebruikname.

Met een 7,2 geven installateurs hun kennis over legionellapreventie een ruime 

voldoende. Toch geeft bijna de helft aan behoefte te hebben aan meer informatie 

over legionellapreventie. Heeft u ook vragen over bijvoorbeeld het installatieontwerp 

of leidingmateriaal? Uw contactpersoon bij Wavin helpt u graag verder. 

 Onderzoek 
legionellapreventie

Kijk online!
Op wavin.nl/connect komen 

specialisten en vakgenoten 

aan het woord over legionella-

preventie. Onder hen micro- 

bioloog Paul van der Wielen 

van KWR Watercycle Research 

Institute en Wavins technisch 

adviseur René Offringa. 

“Voor 8 op de 10 installateurs  
speelt de kans op legionella een  
(zeer) grote rol bij de keuze voor  
een veilig drinkwatersysteem”

Pak de leiding. 
Scoor met Tigris.

*  Mei 2015. Onderzoek onder 86 installateurs, klanten en niet-klanten van Wavin.  

56% gebruikt kunststof en 40% koperen leidingen.
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ervaringen mee.” Ondanks die ervaring deed zich bij het 

ontwerp van de standleidingen een technische uitdaging voor. 

De afvalwaterleidingen moesten door de verdiepingsvloeren 

heen, met als gevolg dat de benedenburen geluidsoverlast 

van stromend water zouden kunnen ervaren. Via Technische 

Unie Leeuwarden kwam ProJoule in contact met Wavin,  

die wees op Wavin AS. De Boer: “Dit bleek precies het 

systeem dat we zochten. De leidingen zijn geluiddempend en 

door de rubberen manchetten snel te installeren. Dat geeft 

gemak voor de installateurs en we winnen er tijd mee.” Ook 

voor de binnenriolering, warm- en koudwaterleidingen en 

elektraleidingen koos ProJoule voor Wavin producten.  

De Boer: “Voor de waterleidingen hebben we gekozen voor 

een doorstromend systeem. De Wavin Tigris-leidingen 

lopen vanaf de watermeter tot vlak langs de keuken- en 

badkamerkraan. Het laatste tappunt is het toilet. Elke keer 

als dat wordt doorgespoeld, wordt het water in de leidingen 

ververst. Er is dus minder stilstand en dat helpt weer bij het 

voorkomen van legionellagroei. Gezondheid speelt immers 

ook een rol.” De driehoekssamenwerking met Technische 

Unie en Wavin bevalt ProJoule maar al te best: “Vakkennis,  

de juiste producten en een snelle levering: alles is 

voorhanden”, aldus De Boer.

 Klaar voor de toekomst
met all-electric installatieconcept

Toen de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
voor nieuwbouw koos, bleef de locatie aan het 
Fonteinland in Leeuwarden verlaten achter.  
RTR Vastgoed zag de potentie van het gebouw  
en besloot het een nieuwe bestemming te geven.  
Met ‘energiezuinig’ als uitgangspunt ontwierp  
ProJoule toekomstbestendige all-electric installaties  
voor de 48 eenpersoonsappartementen. 

De ruwbouw is nog in volle gang, maar begin 2016  

zijn de eerste appartementen klaar voor bewoning.  

Een aantal is bestemd voor begeleid-wonen-cliënten  

van de JP van den Bent Stichting, de rest gaat in de vrije  

verhuur. Het modelappartement laat nu al zien dat het  

de bewoners aan ruimte en comfort niet zal ontbreken.  

En de energiezuinigheid? Die valt misschien niet meteen 

op, maar is tot in de details doorgevoerd. Verantwoordelijk 

daarvoor is energie- en installatieadviesbureau ProJoule uit 

Koudum. Projectleider Jan de Boer: “De architect heeft ons 

gevraagd een plan te maken voor de energiehuishouding in 

de appartementen. Die moest zo duurzaam mogelijk zijn. 

Konden we bijvoorbeeld wat met zonnepanelen? We hebben 

bekeken hoe we met slimme installaties een zo laag mogelijke 

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC, red.) konden behalen.  

Ons uiteindelijke advies is volledig uitgevoerd.”

All-electric

Fonteinland wordt een zogenaamd all-electric gebouw.  

Want waarom zou je nog langer gas als energiebron gebruiken 

als het ook elektrisch kan? De Boer: “Warm water in de 

appartementen wordt verkregen met een doorstroomtoestel, 

een soort elektrische geiser. Deze haalt zijn energie uit de 

zonnepanelen op het dak. Voor de verwarming en ventilatie 

van de appartementen gebruiken we infraroodpanelen en 

een ventilatie-unit met warmteterugwinning. De warmte van 

de binnenlucht wordt gebruikt om de koudere buitenlucht op 

te warmen. Deze duurzame manier van verwarmen zullen we 

steeds vaker gaan zien. Ook aan de verlichting is gedacht. 

De plafonds worden standaard voorzien van energiezuinige 

ledverlichting, waardoor de aanstaande bewoners zelf minder 

lampen nodig hebben. We geven hen dus vast een zetje in de 

goede richting.”

Plannen

Van installatieadvies en -ontwerp tot de complete 

werkvoorbereiding: ProJoule deed het allemaal. De Boer: 

“In het bestaande gebouw zat een allegaartje van koperen 

en kunststof leidingen. Wij hebben unaniem gekozen voor 

kunststof. Het is recyclebaar en we hebben er goede 

ProJoule 

Kerkhoflaan 9, Koudum 

T. 0514 – 594 832 

E. info@projoule.nl

www.projoule.nl

projoule energie- en 
installatieadvies

Jan de Boer
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Waarom kiest Saint-Gobain specifiek voor duurzaam?

“Duurzaam kun je op veel manieren opvatten. We willen 

dat mensen lange tijd tevreden zijn met onze producten, 

dus optimaal comfort is belangrijk. We nemen onze 

verantwoordelijkheid als het gaat om onze planeet, niet  

alleen omdat milieuvoorschriften steeds strenger worden.  

En uiteraard vinden we een duurzame relatie met onze klanten 

erg belangrijk. We kiezen voor duurzaam, omdat we weten dat 

dat op de lange termijn meer oplevert, voor álle partijen.”

Welke rol speelt e-business bij Saint-Gobain?

“E-business is voor ons niet een doel. We zien het als 

een middel om onze klanten optimaal van dienst te zijn. 

Naast het feit dat elektronisch bestellen enorm efficiënt 

is – zowel voor ons als voor onze klanten – zien wij nog 

meer kansen. Zoals het bieden van aanvullende informatie 

en digitale hulpmiddelen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat 

wij met e-business onze klanten helpen om een nóg betere 

ondernemer te worden.”

Dat is behoorlijk ambitieus!  

Heeft u daar een voorbeeld van?

“Wij bieden één grote catalogus waarin klanten alle informatie 

vinden die zij nodig hebben. Een montagetekening bijvoorbeeld 

is voor ons niet relevant om ons product te leveren, maar onze 

klant vindt dat nuttige informatie. En wat dacht je van logistieke 

informatie. Zo kunnen we onze klant vertellen dat de bestelling 

wordt bezorgd aanstaande woensdag, om 14.00 uur, op de 

derde verdieping, in kamer 7. Ook combineren wij producten met 

elkaar. Als een aannemer bijvoorbeeld closetcombi ‘X’ aanklikt, 

komt hij automatisch terecht bij het juiste aansluitmateriaal. 

Daarnaast leveren we zogenaamde bouwcombi’s, dat zijn 

werkzaamheden zoals het plaatsen van een erker, waarbij we 

de volledige calculatie van het materiaal, de uren, het materieel 

en de onderaanneming voorgedefinieerd hebben. Met onze 

calculatiesoftware maakt een aannemer vervolgens zonder 

moeite een nette complete offerte en houdt hij meer tijd over 

voor een verkoopgesprek of de klus op de bouw.”

Wat vindt u van de rol van Wavin  

als het om e-business gaat?

“Hierin is Wavin een belangrijke partner voor ons. Het is 

één van de eerste bedrijven waarmee wij digitale informatie 

uitwisselen. En als we iets nieuws willen uitrollen, dan doen 

we dat graag met Wavin. Zij weten wat de mogelijkheden zijn 

en denken met ons mee.”

Al 350 jaar ‘jong’ en beslist een hypermodern 
bedrijf, dat is Saint-Gobain. Een gesprek met  
Ron Kessels, directeur E-business bij Saint-
Gobain Distribution Benelux over duurzaamheid 
en e-business.

Vorige maand vierde uw bedrijf een heel  

bijzondere mijlpaal, gefeliciteerd!

“Dank! Ja, een jubileum van 350 jaar is best bijzonder.  

Er zijn wel wát bedrijven ouder, maar niet veel. Het was 

een mooie aanleiding om te kijken naar de ontwikkeling die 

ons bedrijf gedurende die eeuwen doormaakt. Dan zie je 

dat, na honderden jaren van spiegels maken, de expansie 

in de laatste vijftig jaar zit. Nu focust Saint-Gobain op een 

sustainable habitat, een duurzame werk- en leefomgeving. 

We zijn producent én distributeur van een breed palet aan 

duurzaam bouwmateriaal.”

Liggen al die producten onder de naam  

Saint-Gobain bij de bouwmarkt?

“Nee, Saint-Gobain bestaat uit enkele honderden 

verschillende productie- en distributiebedrijven in wel 64 

landen die allemaal een bijdrage leveren aan een sustainable 

habitat. Aannemers, badkamerspecialisten, tegelzetters, 

installatiebedrijven et cetera kopen onze producten bij hun 

vertrouwde groothandel, zoals Raab Karcher, Galvano, 

Tegelgroep Nederland, Van Keulen, De Jager Tolhoek of 

SFIC. Met zo’n internationaal en divers productaanbod als wij 

hebben is de lokale bekendheid en de specialistische kennis 

van deze bedrijven voor ons bijzonder waardevol.”

Saint-Gobain bouwt aan een
duurzame werk- en leefomgeving

Benieuwd hoe andere bedrijven in  
de branche denken over e-business? 
Bekijk het op wavin.nl/connect

Saint-Gobain  

Distribution Benelux

Atlasstraat 1, 5047 RG Tilburg

T. 013 – 458 0000

www.saint-gobain.com

Ron Kessels
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Zijn PVC, PP en PE 
leidingen allemaal 
recyclebaar?

Ondanks dat kunststof leidingen 

decennialang meegaan, zijn er altijd 

situaties waarin de bestaande leidingen 

moeten worden verwijderd. Bijvoorbeeld 

bij renovaties, sloopwerkzaamheden, 

herinrichtingen of wanneer uitbreidings- 

plannen vragen om meer leiding-

capaciteit. Recycling van de leidingen 

wordt dan een onderwerp. 

PVC, PP en PE zijn zogenoemde thermoplasten. Kunststoffen 

uit deze categorie zijn 100% recyclebaar. Voor recycling 

van oude PVC, PP en PE leidingen en hulpstukken is 

er het Buizen Inzamel Systeem (BIS), een initiatief van 

BureauLeiding. Alle filialen van Wavin beschikken over een 

BIS-container waar de genoemde materialen kunnen worden 

ingeleverd. De ingezamelde buizen en hulpstukken worden 

vervolgens verwerkt tot waardevolle grondstoffen waarvan 

nieuwe kunststof leidingen kunnen worden gemaakt. 

Een heel mooi voorbeeld hiervan is de PVC Ultra-3 buis van 

Wavin, een 3-laags buis waarvan de tussenlaag voor 40% uit 

PVC recyclaat bestaat. De buizen worden geproduceerd met de 

geavanceerde, door Wavin ontwikkelde Recycore® Technologie. 

Ze bevatten de optimale hoeveelheid gerecycled materiaal en 

hebben hierdoor exact dezelfde eigenschappen als een buis 

gemaakt van volledig nieuw materiaal. Zo geeft Wavin oude 

kunststof leidingen weer een nieuwe toekomst. De PVC Ultra-3 

buizen zijn toepasbaar in elk project.

Marcel Roelfsema

technisch adviseur  

Grond-, Weg- en Waterbouw

Elektriciteit, warmte, water; voor de productie van PVC buizen en hulpstukken zijn verschillende soorten 
energie nodig. Wat doet Wavin om het productieproces zo energiezuinig mogelijk te maken? 

Energiebesparing in de fabrieken is een belangrijk 

onderwerp binnen Wavins duurzaamheidsbeleid. Op het 

fabrieksterrein van Wavin Nederland in Hardenberg worden 

allerlei maatregelen getroffen. Site Manager Jan Maarten 

Kolenbrander verdeelt ze in drie categorieën. 

1. Duurzame energie “Zonder energie geen kunststof  

leidingen. De grondstof moet eerst worden opgewarmd  

en vervolgens worden gekoeld om het vormvast te maken.  

Voor het koelproces gebruiken Wavin én de andere kunststof-

verwerkende bedrijven op het terrein een koudeopslagsysteem. 

Dit is beduidend efficiënter en CO2-vriendelijker dan wanneer 

je koeltorens of koelmachines inzet. De warmte uit ons 

proceswater gebruiken we daarnaast voor andere doeleinden. 

Gemeente Hardenberg verwarmt het zwembad ermee 

en ons verkoopkantoor wordt verwarmd  met behulp van 

warmtepomptechnologie. Hierdoor is minder gas nodig.”

2. Ketenefficiency “Bekijk je de hele productieketen van 

kunststof dan komt er bij ons deel, het produceren van 

buizen en fittingen, relatief weinig CO2 vrij. Toch nemen ook 

wij initiatieven om de hele keten duurzamer te maken. Wavin 

heeft bijvoorbeeld actief bijgedragen aan het Buizen Inzamel 

Systeem (zie linkerpagina, red.). Door 40% gerecycled 

materiaal te gebruiken is minder nieuw PVC nodig.”

3. Procesefficiency “Met allerlei ‘technische 

slimmigheden’ besparen we energie in onze fabrieken. 

De vacuümcompressoren in de spuitgietfabriek gaan over 

naar een lager toerental als er even geen productie gedraaid 

wordt. Onze nieuwste spuitgietmachines en extruders 

verbruiken 30% minder energie. En de hal van de fabriek 

waar onze handgemaakte hulpstukken en Tegra-putten 

worden geproduceerd, wordt verwarmd met de warmte van 

de compressoren. Op korte termijn zal dit ook gebeuren in 

de spuitgiet- en extrusiefabriek. Ook zijn we bezig om overal 

energiezuinige led-verlichting te installeren. Met fabrieken die 

24/7 operationeel zijn, is hier veel winst te behalen.”

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
Wat betekent de  
klimaatverandering voor  
het HWA-systeem?

Volgens klimatologen krijgen we in de toekomst steeds 

vaker korte, intense buien op ons dak. De gevolgen van 

deze klimaatverandering merken we nu al bij Wavin. Is het 

ergens in Nederland zwaar weer geweest, dan krijgen wij 

gegarandeerd telefoontjes over lekkages, ingestorte daken of 

regenwaterleidingen die naar beneden zijn gekomen. Voor de 

gebouweigenaar betekent dit altijd narigheid. Daarnaast zorgt 

het vaak voor verbijstering: ‘Hoe kan dit nou, we hebben in al 

die jaren nooit problemen gehad!’ Het probleem is meestal 

een te kleine noodoverstort, wat pas blijkt als de gewone 

afvoer niet functioneert. Ook kan de ophangconstructie van 

het hemelwaterafvoersysteem (HWA-systeem) te licht zijn 

uitgevoerd. Dit openbaart zich vaak pas na enkele jaren of in 

extreme situaties. 

Gelukkig zijn er steeds meer gebouweigenaren en adviseurs 

die de mogelijke risico’s van de klimaatverandering inzien en 

Wavin vragen om het HWA-systeem van een bestaand pand  

te beoordelen. Dat kunnen we en doen we graag. In veel  

situaties is met relatief lage kosten een betrouwbaar en 

‘klimaatbestendig’ overstortsysteem aan te leggen. En de 

ophangconstructie? Het lijkt misschien overdreven om 

voor kunststof (lichtgewicht) buizen te investeren in een 

deugdelijk ophangsysteem. Maar in gebouwen met een 

te lichte ophangconstructie zullen de gevolgen van hevige 

regenval het eerst merkbaar zijn. Een lege 160-millimeter buis 

weegt slechts 4 kg/m, maar diezelfde buis gevuld met water 

weegt 20 kg/m. Vijf keer zo veel dus. Expansie en trillingen 

door stromend water kunnen zelfs voor een nog zwaardere 

belasting zorgen. Als je dan  

hebt gekozen voor een (te) lichte 

ophangconstructie en na een 

weekend met hevige regenval 

constateert dat de HWA-leiding naar 

beneden is gekomen, dan weet je:  

de toekomst is gisteren begonnen. 

Snel de telefoon pakken dus!

René Offringa

technisch adviseur  

Bouw & Installatie

Hoe minder, hoe beter:
energiebesparing in de fabriek



Alles voor uw boven- en ondergrondse projecten
Wavins ontwikkelingen op het gebied van kunststof leidingsystemen en duurzaam waterbeheer zijn het resultaat van 60 jaar  
innovatie en toewijding. Voor wat voor project of uitdaging u ook staat, bij Wavin vindt u een hoogwaardige en duurzame  
totaaloplossing. Wij verbinden u met betere technologieën, partners en oplossingen. In elk project! 
Connect to better op wavin.nl
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