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#Connect wordt gedrukt op 

duurzaam geproduceerd papier.

In onze branche wordt altijd hard gewerkt aan het verbeteren van efficiency. Natuurlijk 

zijn we daar ook bij Wavin volop mee bezig. Met partners in de keten zoeken we naar 

manieren om kosten te besparen en duurzaam te werken. In dit nummer van #Connect 

staan daar mooie voorbeelden van.

Een enorme efficiency-slag is te bereiken door BIM (Building Information Modelling). 

BIM staat voor veel meer dan alleen de 3D-representatie van een bouwwerk. BIM staat 

ook voor beter samenwerken in de keten en integraal informatiebeheer van een gebouw 

gedurende de hele levenscyclus. Dit vermindert de kans op fouten voor en tijdens de 

bouw. Ook tijdens de exploitatie van het gebouw werpt BIM zijn vruchten af, omdat er veel 

informatie beschikbaar is waarmee een gebouw efficiënter onderhouden kan worden.

Wavin speelt sterk in op deze nieuwe wijze van werken met de introductie van onze Wavin 

BIM Revit packages. Ontwerpers kunnen met Wavin BIM Revit op een betrouwbare 

wijze een gebouw ‘as built’ ontwerpen waarbij u na ontwerp tevens een complete 

materiaalstaat tot uw beschikking heeft!

Ook onze Nederlandse introductie van vloerverwarming, bij een prachtig bouwproject aan 

het Veerse Meer, is een goed voorbeeld van efficiency. Vloerverwarming kan met relatief 

weinig energieverbruik een gebouw koelen en verwarmen. Dat bespaart kosten en is 

duurzaam. En natuurlijk blijven we bezig met de introductie van nieuwe efficiënte producten. 

Zo kunt u met Compact Pipe zonder sleuven te graven toch leidingen vervangen.

Als deze #Connect verschijnt, staat de vakantie voor de deur. Ik wens iedereen voor die 

periode voor de verandering een paar erg in-efficiënte weken toe!

Jan-Willem Viets
Directeur Wavin Nederland
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Een mooie, markante vorm, volop groen en de goede 
afvoer van regenwater. Het dak van het nieuwe 
ATLAS Theater in Emmen (6500 m2 groot) is een echt 
kunststukje. Wavin stond in dit Revit-project ‘op de 
planken’ met de partners die het installatieproces en 
de beplanting verzorgden. Het resultaat: samenspel 
op grote hoogte!

Groendaken en afvoeren zijn niet de makkelijkste combinatie, 

vertelt Erik Reumer, Technisch Adviseur bij Wavin: “Je kan niet 

zomaar alles toepassen op groendaken. Je moet heel goed 

oppassen dat het groendak niet verdroogt of juist verdrinkt. 

Om het goed te laten werken moet alles precies op elkaar 

worden afgestemd.” Daarom benaderde de installatie-adviseur 

Wavin al in het voortraject voor deze complexe klus. Vanaf het 

eerste moment verscheen Optigroen, de leverancier van het 

groendak, ook al op het toneel. “Samen hebben we bedacht 

hoe we onze beide systemen optimaal met elkaar kunnen 

combineren.” In dit project zijn de QuickStream families en de 

expertise van Wavin optimaal gebruikt.

Het markante theater deelt een ingang met Wildlands 

Adventure Zoo Emmen, ook een Wavin-project! 

Dak theater Emmen: 
kunststukje op  
grote hoogte

Rondkijken bij het theater? 

Kijk dan op wavin.nl/connect

http://nl.wavin.com/web/projecten/sportaccommodaties/toon-sportaccomodaties-projecten/regenwaterafvoer-atlas-theater-emmen.htm
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Wavin goes wild!

Beestachtig grote klus in  
 Wildlands Adventure Zoo Emmen

Het was een grote klus, maar Wavin heeft ‘m 
geklaard: de infra voor de Wildlands Adventure 
Zoo in Emmen. Voor allerlei technische problemen 
werden pasklare oplossingen bedacht, zelfs buiten 
het bestaande assortiment om. Grootste uitdaging 
was dat het nieuwe Wildlands voor een groot deel 
in waterwingebied ligt, waardoor extra technische 
uitdagingen ontstonden.

Bij de opening van het gigantische park in Emmen liepen twee 

Wavinisten vol trots rond. Adviseur Duurzaam Waterbeheer 

Fokko Dijkstra en Technisch Adviseur Erik Reumer hadden 

de maanden ervoor, samen met partners, heel wat obstakels 

uit de weg geruimd bij de aanleg van diverse leidingsystemen 

voor het nieuwe belevingspark.

“Het gebied van Wildlands is een kwetsbaar natuurgebied 

vanwege de drinkwaterwinning. En bij de afvoer van vuil 

water moest absoluut worden uitgesloten dat het bij een 

lekkage zo in de grond zou kunnen spoelen. Al met al heel 

wat uitdagingen’’, vertelt Fokko.

Creatieve oplossingen

Met name Erik bedacht creatieve oplossingen. “Op verschillende 

locaties moest vervuild water worden afgevoerd naar een 

rietveld, waar het wordt gezuiverd. Als je dat via één buis doet 

en die knapt, dan merk je daar niets van en sijpelt het vervuilde 

water zo de grond in. Daarom hebben we drukleiding in 

PE mantelbuizen gelegd. Erik heeft met speciale constructies de 
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leidingen dwars door de putten laten lopen. Daarbij hebben we 

Tegra putten met een verdieping aangelegd. Door die verdieping 

zie je direct als er water uit de buitenste buis komt, omdat dat 

op die verdieping blijft staan. Om uitzetting van de buizen op te 

vangen hebben we de leidingen in de putten vastgemaakt”, legt 

Fokko uit. Sommige onderdelen moesten zelfs apart worden 

gemaakt. Met het Quickstream systeem voor RWA-afvoer, 

lijnafwatering en infiltratie heeft Wavin zowel boven als onder de 

vloer voor oplossingen gezorgd.

Een avontuur

Ook voor bouwer VolkerWessels was het ontwerpen 

en bouwen een avontuur. “Van 22 hectare weiland naar 

een compleet belevingspark, dat is voor ons ook geen 

dagelijks werk. Hier kwamen ook allerlei andere zaken 

bij kijken. Veiligheid van de bezoekers stond voorop, dus 

krijg je ineens nieuwe uitdagingen. Hoe hoog kan een dier 

springen? Hoe sterk is een olifant? In nauw overleg met de 

dierenverzorgers hebben we alles ontworpen en gemaakt. 

Van tientallen verblijven voor de dieren tot waterpartijen en 

toiletgebouwen, van restaurants tot rotspartijen, van een 

gigantische overdekte junglekas tot kiosken’’, vertelt integraal 

realisatiemanager Chris Brokke van VolkerWessels trots.  

De samenwerking met andere partijen, waaronder Wavin, 

was heel belangrijk. “Je komt samen voor nieuwe uitdagingen 

te staan, en die hebben we ook samen opgelost.”

Niet alles was gesneden koek voor de ervaren bouwers. 

“In zo’n tropische kas van 18.000 vierkante meter de 

klimaatbeheersing en beregening realiseren is wel wat anders 

dan de gemiddelde airco in een gebouw aanleggen’’, lacht 

Chris. Levensechte rotsen maken van spuitbeton en die 

laten beschilderen door kunstenaars, een waterloop in de 

kas maken waar bezoekers op kunnen varen, er kwam veel 

kijken bij dit beestachtige karwei. “De bouw heeft 2,5 jaar 

geduurd. Wij hebben al heel wat opgeleverd, maar hier zijn 

we echt trots op: alles wat hier staat hebben wij ontworpen 

en gemaakt. We hebben nog net de dieren niet verhuisd.”
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BIM Revit bespaart 
   klant tijd én geld

Nooit meer zoeken in de catalogus?
Op wavin.nl/connect vindt u meer informatie 

over de BIM Revit packages.

REVIT 
PACKAGE
Download 

nu via 
wavin.nl/bim

GRATIS

http://nl.wavin.com/web/bim-revit.htm
http://wavin.nl/bim
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BIM Revit bespaart 
   klant tijd én geld

Efficiënter werken bespaart tijd én geld. Eén van  
de manieren om dit te bereiken is goede informatie- 
uitwisseling tussen partners in de bouwketen.  
Een prachtig voorbeeld van digitale samenwerking 
tussen leverancier en afnemer zijn de nieuwe Wavin 
BIM Revit packages voor het in 3D ontwerpen van 
leidingsystemen.

Voorheen was het voor ontwerpers van leidingsystemen 

een heel zoekwerk om bijvoorbeeld de goede verbinding te 

vinden tussen de ene en de andere diameter. “Dan moest 

zo’n ontwerper in de catalogus nazoeken welk T-stuk 

of welke bocht er bijvoorbeeld tussen zou passen. Met 

deze BIM Revit packages werkt het simpel gezegd zo: de 

ontwerper bekijkt welke leidingen er gelegd moeten worden 

en het systeem past daar dan direct de goede verbindingen 

tussen. Een enorme tijdsbesparing. Zowel voor de ontwerper, 

die niet alles hoeft op te zoeken in de papieren catalogus 

of de elektronische, als in het werk. Per BIM model rolt 

de goede bestelbon eruit dus je bestelt precies wat je 

nodig hebt. Aannemers en installateurs hoeven niet meer 

allerlei verbindingen op voorraad te hebben, ze krijgen per 

project alles in één keer goed aangeleverd”, zegt manager 

E-business Michan Katerbarg enthousiast.

Wavin is het eerste bedrijf ter wereld dat deze oplossing 

levert en heeft hier ook al patent op aangevraagd. De 

Revit packages zijn getest door tien bedrijven in Engeland 

en zeven in Nederland. Vanaf mei is het voor iedereen te 

downloaden en de reacties zijn erg positief. “Het bespaart 

tijd bij de ontwerpers en op de bouw. Je voorkomt ook dat 

op de bouw pas wordt ontdekt dat een bepaalde constructie 

niet past. Die foutjes heeft het BIM Model er dan allang 

uitgefilterd voor er ook maar iets is besteld.” Volgens Michan 

kan iedereen met Revit ervaring met het nieuwe programma 

werken. Bij problemen is er altijd nog het Youtube kanaal 

met uitlegfilmpjes en/of een training in de Wavin Academy. 

Ook staan Wavin Revit experts klaar om ontwerpers te 

helpen. De Wavin BIM Revit bestanden kunnen gratis worden 

gedownload via www.wavin.nl/bim.

BIM: goede afspraken maken
De bouwsector maakt steeds vaker gebruik van BIM, kort 

voor Bouw Informatie Model of Management. Simpelweg 

komt het erop neer dat dankzij BIM gegevens over een 

bouwwerk maar één keer hoeven te worden ingewonnen, en 

dan vaker kunnen worden gebruikt. Dat bespaart kosten en 

verbetert de kwaliteit. Opdrachtgever, architect, adviseur of 

aannemer, leverancier en installateur: iedereen beschikt over 

dezelfde gegevens. Om deze uitwisseling mogelijk te maken, 

zijn standaarden nodig: centrale afspraken over hoe partijen 

met hun informatie omgaan. Zo blijft informatie gedurende 

de hele levensduur van een bouwwerk beschikbaar en 

gemakkelijk toegankelijk.

Het BIM Loket, waarin de relevante kennisinstituten op het 

gebied van BIM samenwerken, bevordert dat er steeds meer 

open BIM standaarden worden toegepast: laagdrempelig 

toegankelijk en niet gebonden aan de software van één 

fabrikant. “Het gaat erom dat de hele bouwbranche zegt:  

dit is het palet standaarden dat wij als bouwwereld omarmen. 

Iedereen in de keten werkt dan met dezelfde set standaarden 

in plaats van ieder op zijn eigen manier. Dat vergroot de 

kwaliteit en werkt kostenbesparend. Dat is ook goed voor 

de positie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van het 

buitenland”, zegt directeur Jacqueline Meerkerk van het 

BIM Loket. Dit loket is hét landelijke aanspreekpunt en 

informatiecentrum als het om open BIM standaarden gaat. 

En, heel belangrijk, het BIM Loket is onafhankelijk.” Iedereen 

die vragen heeft over open BIM standaarden, kan die stellen 

via helpdesk@bimloket.nl

Michan Katerbarg, 
E-business manager NWE

http://www.wavin.nl/bim
http://nl.wavin.com/web/bim-revit.htm
mailto:helpdesk@bimloket.nl
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Compact Pipe 
Op plekken waar renoveren van leidingen lastig is, biedt de  
Compact Pipe de oplossing. Deze PE (polyetheen) buis wordt  
tijdens het productieproces verhit en in een C-vorm gevouwen.

Door de buis vervolgens op een stalen haspel te wikkelen wordt 

de omtrek wel 40 procent minder. De afgeslankte buis kan zo 

makkelijker in een bestaande, te renoveren leiding worden 

getrokken. De Compact Pipe wordt, eenmaal op zijn plek, 

onder druk (met stoom) weer in de oorspronkelijke ronde 

vorm gebracht. Een nieuwe leiding in de oude dus, met 

een minimum aan diameter-verlies. Solide, betrouwbaar, 

duurzaam en dé oplossing voor lastige renovaties.

Elke bocht 
 z’n eigen kleur 
Hoe kan een klus sneller en efficiënter worden geklaard? 
Installatiegemak is daarbij van wezenlijk belang. Om dat gemak te 
vergroten heeft Wavin de kleuren van de invoerbochten aangepast. 

De doorvoerbocht voor gas was al geel, maar nu hebben ook de doorvoerbochten 

voor CAI, electra en water een eigen kleur. De CAI-bochten zijn groen, de electra-

bochten rood en die voor water blauw. De doorvoerbocht voor telecom was en 

blijft grijs. De gekleurde bochten zijn, net als voorheen de grijze, in diverse sets 

verkrijgbaar: lang, middellang en kort.

Zien hoe Compact Pipe wordt toegepast 
op een zeer hectisch verkeerspunt? 
Bekijk de video op wavin.nl/connect voor de 

video. 

electra

gas

telecom

water

CAI

https://www.youtube.com/watch?v=wJ42rOb6-8Y
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Iets leren én meteen in de praktijk brengen. Dat is de kracht 

van de trainingen van de Wavin Academy. Na de opening in 

februari zijn al bijna 1.000 bezoekers naar zo’n hands-on, 

praktische training geweest! Van engineers tot aannemers en 

van overheidsmedewerkers tot studenten. Bekijk ook eens in 

het uitgebreide cursusaanbod op wavin.nl/academy.

Wilt u een specifieke training buiten  

het normale aanbod om?

Hiervoor kan de Academy in overleg ook maatwerk leveren.

Al doende  
  leert men!

al bijna

1000
bezoekers 

Steek je handen uit de mouwen! 
Maak een afspraak op wavin.nl/academy

http://nl.wavin.com/web/wavin-academy/wavin-academy-2.htm
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Nu ook complete vloerverwarmingssystemen in Nederland

Luxe villa’s  
  krijgen het warm  
 van Wavin

Een villa aan het water en toch altijd droge voeten? De 78 zeer  
luxe villa’s in Arnemuiden (Walcheren) hebben straks allemaal  
een fantastisch uitzicht én vloerverwarming van Wavin. 
Accountmanager Marius Evers is er trots op. “Voor ons is het 
natuurlijk een fantastisch project om mee naar buiten te treden. 
Harbour Village het Zilveren Schor aan het Veerse meer is het  
eerste grote vloerverwarmingsproject binnen Wavin.”
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Betrouwbare partner

Installatietechniek Kroneman was er gauw uit toen Wavin zich 

als speler op de vloerverwarmingsmarkt meldde. “Wij werken 

al jaren met Tigris en het gewone PVC-assortiment van Wavin 

en daar zijn we heel tevreden mee. Dus dat de kwaliteit 

goed zou zijn was voor ons geen vraag. In korte tijd werden 

tekeningen, berekeningen en een offerte geregeld, de prijs 

was scherp en de materialen werden goed en snel geleverd. 

Dus voor ons opnieuw een betrouwbare partner.”

Een prachtige optie

Vloerverwarming is voor deze villa’s een prachtige optie, 

die in het hele huis wordt toegepast. “Met zoveel glas zijn 

radiatoren ook geen gezicht. In de villa’s zijn veel open 

ruimtes. Vloerverwarming verdeelt de warmte dan doelmatig 

door het hele huis’’, verduidelijkt Van Ginkel de keuze. 

Installatietechniek Kroneman werkt veel in serie, zowel 

in woningen als appartementen. “Dat werkt efficiënt en 

bespaart kosten, dat is echt onze specialiteit. Voor ons is het 

Zilveren Schor natuurlijk ook een prachtig project. De eerste 

serie van vier is nu gebouwd. We hopen dat de volgende 

serie er zo achteraan kan maar dat hangt van de verkoop 

af.” Ook al is Wavin een nieuwe speler als het om complete 

vloerverwarming gaat, toch heeft Kroneman niks gemerkt 

van kinderziektes. “Snel schakelen, in korte tijd de goede 

materialen op de bouwplaats, dat waren we van Wavin wel 

gewend. We kunnen samen trots zijn op deze mooie pilot.”

Soms vallen dingen mooi samen. Wavin is in Europa al jaren een 

topspeler op de vloerverwarmingsmarkt. Met de Technische 

Unie (Ubel) werd samengewerkt om ook in Nederland complete 

vloerverwarmingssystemen te kunnen aanbieden. En laat 

Ubel op zijn beurt nou nét in gesprek zijn met Kroneman 

Installatietechniek dat de installaties verzorgt in het luxe Harbour 

Village. Ubel vertelde de klant dat Wavin ook vloerverwarming 

kon leveren. Zo ging het balletje rollen: het bedrijf mocht 

meedoen met de offertes en kwam als beste uit de bus. Onder 

grote druk kon de legploeg van Installatietechniek Kroneman in 

april beginnen. De eerste modelwoning was met Pinksteren al te 

bekijken, aan de verkoop van de rest van de villa’s (verkooprijs 

vanaf een kleine zeven ton) wordt nog druk gewerkt.

Duurzaamheid en efficiënt energieverbruik

Vloerverwarming past volgens Evers goed bij deze tijd waarin 

duurzaamheid en efficiënt gebruik van energie belangrijk 

zijn. Trots: “Het is een prachtig product, dat ook heel goed 

in dit luxe segment kan worden toegepast. En dan krijg je de 

kans om mee te mogen doen met zo’n mooi project als pilot.” 

Behalve vloerverwarming leverde Wavin ook PVC-buizen en 

Wavin Tigris aan de installateur voor gebruik in de villa’s.

Loopt u ook warm voor  
Wavin Vloerverwarming en -koeling? 
Kijk op wavin.nl/vloerverwarming

http://nl.wavin.com/web/vloerverwarming-1.htm
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  Slimme Wavin BIM Revit  
packages helpen ENGIE Services
Het was even wennen, het werken met de Wavin BIM Revit packages.  
Maar nu is ENGIE Services Zuid razend enthousiast over deze 
gebruiksvriendelijke Wavin-oplossing, die ze onder andere toepast 
bij vaste klant De Meeuw Bouwsystemen. “Minder fouten, sneller 
werken, de voordelen werken door op de hele werkvloer.”

Installatie  
Tante Louise

Tante Louise Hotel Jansen
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ENGIE Services Zuid was één van de eerste bedrijven 

die met de Wavin BIM Revit packages aan de slag ging. 

“Natuurlijk is het wennen. In het begin vergt het opleiding 

en begeleiding van je mensen, dan gaat het allemaal wat 

moeizamer dan de manier van werken die je gewend was. 

Maar toen we eenmaal door die leerperiode heen waren, 

merkten we hoeveel voordelen deze oplossing heeft. Van 

werkvoorbereiding tot uitvoering en beheer, in alle fases heb 

je er gemak van’’, zegt Rik Neyens, hoofd engineering.

ENGIE Services, de servicetak van energiegigant ENGIE, 

past de nieuwe Wavin BIM Revit packages onder andere 

toe bij één van de vaste klanten, De Meeuw Bouwsystemen 

in Oirschot. Het projectteam van ENGIE Services Zuid is 

gehuisvest in het hoofdkantoor van dit bedrijf. De Meeuw 

is specialist in unitbouw voor zowel tijdelijk als permanent 

verblijf. Voor ieder huisvestingsvraagstuk, van een bouwkeet 

tot een asielzoekerscentrum voor een paar maanden of zelfs 

een ziekenhuis dat jaren dienst moet doen, heeft De Meeuw 

een oplossing.

“Juist in de bouw van semi-permanente units is dit een 

heel prettige manier van werken. Bij veel van die projecten 

kunnen we nu met de Wavin BIM Revit oplossing nog meer 

standaardiseren, de basis is steeds hetzelfde. Maar als je 

toch iets verandert, bijvoorbeeld een leiding dikker of dunner 

maakt, dan past het systeem meteen alle koppelingen, 

t-stukken, bochten en dergelijke ook aan. Daardoor is de 

kans op fouten en dus faalkosten veel kleiner’’, weet Esi 

Mohamadi, BIM-coördinator bij De Meeuw namens ENGIE.

Niet alleen de designers hebben gemak van deze ‘as-built’ 

software. De nieuwe werkwijze werkt ook verder op de 

werkvloer door. “Als een ontwerp klaar is, heb je meteen de 

bestellijsten voor alle materialen ook goed. Eerder moest de 

werkvoorbereider de informatie uit tekeningen halen en zelf 

bestellijsten maken. Allemaal extra werk, en ook met kans  

op fouten”, zegt Rik. Van de tekenaar tot de werkvoorbereider, 

van de begeleider tot de montage en de productie, inmiddels 

werken ze allemaal met de Wavin BIM Revit packages.  

Zo rollen uit de BIM Revit ontwerpen bijvoorbeeld ook meteen 

de juiste zaaglengtes voor rioleringen. Dat betekent minder 

rekenwerk en minder kans op vergissingen.

Ook is informatie altijd up-to-date, volgens Rik. “Mochten 

artikelnummers veranderen, of er zijn nieuwe producten, dan 

zien we dat op de computer. Dat is ook handig bij beheer 

van een gebouw, of eventueel later nog een verbouwing of 

uitbreiding. Wavin BIM Revit is steeds actueel en dat scheelt 

ons in alle fases van de bouw een hoop zoekwerk.”

“Van werkvoorbereiding tot  
uitvoering en beheer, in alle  
fases heb je er gemak van.”

Installatie  
Hotel Jansen
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Kan een PE100 SDR17 PN10  
persleiding continue vuilwater 
van 40°C transporteren?

Ja, dat kan. Alleen niet onder een druk van 10 bar (PN10). PE 

is een kunststof waarvan de eigenschappen worden beïnvloed 

door de temperatuur. De nominale druk (PN=Pressure Nominal) 

behorende bij een PE- of PVC persleiding is gebaseerd op 

een temperatuur van 20°C. Onder die omstandigheden kan 

de persleiding minimaal 50 jaar functioneren. Bij hogere 

temperaturen van het (vuil)water neemt de toelaatbare druk 

op deze leiding af. Aan de hand van onderstaande grafiek is te 

bepalen met welke reductiefactor moet worden gerekend.

Voor een PE persleiding gelden de volgende reductiefactoren:

Dit betekent dat wanneer er met een PE100 SDR17 PN10 

persleiding (vuil)water van 40°C wordt getransporteerd, dit niet 

onder een druk hoger dan 7,5 bar (0,75 x 10 bar) mag gebeuren. 

Als het transport toch onder een hogere druk van bijv. 10 bar 

wordt uitgevoerd, dan is het noodzakelijk om te kiezen voor 

een PE drukleiding die geschikt is voor een hogere drukklasse. 

In dat geval moet er gekozen worden voor een PE100 SDR11 

PN16 leiding die onder deze omstandigheden met een druk 

van maximaal 12 bar (0,75 x 16 bar) mag worden belast. Zoekt 

u voor het onder druk transporteren van afvalwater met hogere 

temperaturen een oplossing dan raden 

wij u drukleidingen van PE100-RT 

(Resistance to Temperature) aan.  

Voor meer informatie over de mogelijke 

toepassingen neemt u contact op met 

onze technisch adviseur.

Marcel Roelfsema

technisch adviseur  

Grond-, Weg- en Waterbouw

Mag een gasleiding 
in een gebouw  
uitgevoerd worden  
in PE?

Voor gassystemen binnen een 

gebouw geldt dat deze bij brand niet 

mogen bijdragen tot een significante 

(duidelijke) verheviging van de brand 

en dat ze geen explosie mogen 

veroorzaken. Het meebranden van 

aardgas door het lek raken van een 

gasleiding tijdens brand wordt in 

het algemeen niet gezien als een 

significante verheviging van de brand. Anders wordt het als 

het gas niet gaat meebranden, maar zich ergens onverbrand 

kan ophopen, bij voorbeeld in de kruipruimte. Dan is er een 

groot risico op een explosie.

Om deze redenen is het niet gebruikelijk PE binnen een 

gebouw toe te passen: PE zal bij brand snel smelten 

waardoor een gaslek kan ontstaan. Omdat het moeilijk is 

om vast te stellen of dit gas ergens onverbrand naar toe kan 

stromen, wordt ontraden PE in een gebouw toe te passen. 

PE wordt alleen gebruikt voor doorvoer in het gebouw tot 

aan de gasmeter. In de meterruimte moet de PE leiding dan 

beschermd worden. Dit gebeurt meestal door een massieve 

PVC-buis met een wanddikte van 3 mm. Hierbij moet zeker 

gesteld worden dat deze tijdens brand niet kan verzakken.

PEX-Al buizen (Tigris) kunnen wél prima binnen een gebouw 

worden toegepast. De aluminiumlaag smelt niet bij brand en 

zorgt er voor dat gas niet kan uitstromen.

René Offringa

technisch adviseur  

Bouw & Installatie

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
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Wie de Wavin-4 gemist 
heeft en er graag bij 

had willen zijn, kan alsnog 
een stukje meelopen.
Bekijk de speciale reportage die  

we maakten met onze GoPro op 

walvin.nl/connect

Je ontmoet je collega’s eens op een andere manier, je wordt er fit van én je hebt  
een gezellige dag. Maar ook voor de echte runners is het elk jaar weer een event  
op niveau. Motivatie genoeg dus voor een grote groep fanatieke Wavinisten,  
die op 11 juni meeliepen tijdens het grote hardloopfestival in Zwolle.

De meeste Wavinisten aan de start hadden al wel 

hardloopervaring. Maar toch meldden zich net als andere 

jaren ook beginners. “Het is leuk om te zien dat er ieder jaar 

weer nieuwe lopers meedoen”, vindt Gea de Vries, Academy 

Manager, die dit jaar voor de vierde keer de 4-mijl liep.

Wekelijks werden running-clinics gehouden als voorbereiding 

op de grote dag. De deelnemers konden twee doelen kiezen: 

de 4 Engelse mijl (6,4 kilometer) of de halve marathon 

(21 kilometer). Er meldden zich deelnemers uit alle geledingen 

van het bedrijf. Zo ging de CEO van Wavin, Maarten Roef, 

zelfs voor de halve marathon.

Volgens Gea de Vries is samen sporten niet alleen goed  

voor je conditie en fitheid, maar ook voor de onderlinge band. 

“Je doet iets samen, werkt naar een bepaald doel toe.”

Ook dit jaar deden weer mensen van uiteenlopende 

leeftijden mee, van pakweg 25 tot 55 jaar. Wavin is al 12 jaar 

hoofdsponsor van de 4 Engelse mijl, in de volksmond al 

Wavin-4 genoemd. Niet alleen Nederlandse Wavinisten liepen 

mee, er waren ook collega’s uit België, Duitsland, Frankrijk 

en Turkije. “Het is een mooi project voor Wavin om mee naar 

buiten te treden. Wavin is ontstaan in Zwolle dus het is mooi je 

daar als bedrijf zo te presenteren en ook sportief te laten zien.”

Fit met Wavin!

http://nl.wavin.com/web/nieuws/toon-nieuws/filmend-op-de-wavin-4-engelse-mijl.htm


Vergroot uw kennis in de Wavin Academy

De Wavin Academy is een modern trainings- en experience centrum in Hardenberg,  
vlak naast de productielocatie van Wavin Nederland. In de Wavin Academy worden 
praktische trainingen en (interactieve) presentaties gegeven over Wavin systemen  
en oplossingen. De uitgebreide seminars en workshops tonen hoe de oplossingen  
van Wavin u kunnen helpen in uw dagelijkse werk.

Connect to better op wavin.nl

Duurzaam waterbeheer |  Verwarmen en koelen |  Water- en gasdistributie |  Riolering |  Kabelbescherming

    in de 
Wavin Academy

vergroot 
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