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Gemak en ontzorging, daar zijn we bij Wavin - samen met onze partners en klanten 

- elke dag mee bezig. Het is dan ook geweldig om van hen te horen dat onze 

inspanningen hun vruchten afwerpen en zich vertalen in bijvoorbeeld een snelle(re) 

installatie en meer comfort voor de eindgebruikers van een gebouw. In dit nummer 

van #Connect een aantal mooie voorbeelden van ‘zorgeloze’ systemen en projecten.

Bij de ontwikkeling van (nieuwe) systemen stellen we ons bij Wavin ten doel dat 

de installateur er gemakkelijk en snel mee kan werken. Daarnaast vinden we dat 

het beheer en onderhoud van de installatie eenvoudig moet verlopen. De input 

van vaste klanten en relaties is hierbij essentieel. Op bepaalde momenten in het 

ontwikkelproces leggen we onze ideeën dan ook aan hen voor. Zo komen we erachter 

of we qua wensen en verwachtingen op dezelfde golflengte zitten. We houden 

interviews met architecten, adviseurs, aannemers en gemeenten en nodigen klanten 

uit om met concepten te experimenteren. Waardevolle respons, die we gebruiken om 

onze systemen zodanig te optimaliseren dat uiteindelijk iedereen er profijt van heeft. 

In het kader van installatiegemak noem ik tot slot het Bouw Informatie Model (BIM). 

Dankzij onze intelligente Revit pakketten zijn onze klanten in staat om eenvoudiger 

dan ooit een compleet en foutloos ontwerp te maken. Wavin loopt hiermee behoorlijk 

voorop in de branche. Bent u nog niet thuis in de wereld van BIM? Ook hierbij helpen 

wij u graag. 

Als u deze #Connect in handen heeft, staat de vakantie voor de deur. Ik wens u een 

prettige tijd toe en... maak het u vooral gemakkelijk!

Jan-Willem Viets
Directeur Wavin Nederland
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Comfort. Soms pure luxe, soms pure noodzaak. 
Niemand wil immers last hebben van de bovenbuur 
die het toilet doorspoelt of een douche neemt. 
Met het nieuwe geluidsarme leidingsysteem 
Wavin SiTech+ is rust gewaarborgd. 

Afvoergeluiden kunnen het wooncomfort nadelig beïnvloeden. 

Daarom schrijft het Bouwbesluit voor dat afvoerleidingen 

in wooncomplexen niet meer dan 30 dB(A) geluid mogen 

produceren. Speciaal hiervoor ontwikkelde Wavin SiTech+, 

een nieuw leidingsysteem met geluiddempende werking. 

En die eigenschap zit vooral in het materiaal: met mineralen 

versterkt polypropyleen. Het soortelijk gewicht van dit 

type polypropyleen is 40% hoger dan dat van standaard 

polypropyleen, wat een geluiddempend effect heeft. 

Installatie in een handomdraai 

Een voordeel naast de uitstekende geluiddempende werking, 

is het opvallende installatiegemak van Wavin SiTech+.  

Met behulp van de hoekaanduidingen kunnen de fittingen  

in een handomdraai correct worden gepositioneerd. 

De geribde fittingen zorgen voor extra houvast. Aan de 

stootrand is bovendien onmiddellijk te zien - of op donkere 

plekken te voelen - of de fitting volledig is ingestoken.  

Voor de beugeling ontwikkelde Wavin extra versterkte 

beugels met geluidisolerende inlagen die snel en eenvoudig te 

plaatsen zijn. “Apart isolatiemateriaal bestellen en aanbrengen 

is hierdoor overbodig geworden. Dat scheelt tijd én geld,” 

aldus Remko van Dijk, productmanager Bouw & Installatie. 

State of the art: je hoort, voelt én ziet het

Uitstekende geluiddemping, installatiegemak… maar het 

oog wil ook wat. Allereerst is Wavin SiTech+ in mat zwart 

uitgevoerd. Dat heeft een aantal praktische voordelen: het 

materiaal trekt minder vuil aan en is goed bestand tegen 

uv-straling tijdens de opslag op het bouwterrein. Daarnaast 

draagt de zwarte uitvoering bij aan de duurzaamheid én 

stevigheid van het leidingsysteem.

Kortom: wenst u een leidingsysteem waarbij minder geluid en 

méér gemak perfect samengaan? Dan is Wavin SiTech+ uw 

keuze. Het systeem is sinds maart 2017 verkrijgbaar bij Van 

Walraven en de Technische Unie.

Minder geluid,  
  meer gemak  
 met Wavin SiTech+

De werking van SiTech+ zien en horen? 

Bekijk de video’s op wavin.nl
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Peutz akoestisch laboratorium

Ssst…  
 hier wordt getest!

Hoe toon je objectief aan dat leidingen 
daadwerkelijk geluidsarm zijn? Door ze uitvoerig 
te laten testen in een akoestisch laboratorium. 
Een kijkje achter de schermen bij advies- en 
ingenieursbureau Peutz.

Peutz is een gerespecteerd, onafhankelijk testlaboratorium 

voor de civieltechniek, installatie en bouw. Het lab creëert 

de perfecte condities voor bijvoorbeeld akoestische testen. 

Theo Scheers, hoofd laboratorium akoestiek, leidt ons rond. 

“In deze ruimte vinden de testen met de geluidsarme leidingen 

van Wavin plaats. Om de werkelijke situatie in een gebouw 

goed te kunnen nabootsen, bepaalt Wavin zelf de opbouw 

van de testopstelling. Iedere akoestische test resulteert in een 

geluidswaarde, waaruit blijkt of het afvoersysteem de vuurproef 

doorstaan heeft.”

We zien een opstelling met standleidingen, metertjes en 

een pompinstallatie die water vanuit een reservoir omhoog 

pompt. De standleiding wordt door de tussenwand gekoppeld 

aan de aangrenzende ruimte. Daar meet een ronddraaiende 

microfoon het geluidsniveau van het water dat door de leiding 

wordt gepompt. “Dit gebeurt in variabele hoeveelheden”, 

vertelt Scheers. “Logisch, want de hoeveelheid stromend 

water verschilt per situatie, bijvoorbeeld bij het doorspoelen 

van een toilet of wanneer je een douche neemt.” 

Akoestische waarde

De tests bij Peutz leveren het bewijs dat de geluidsarme 

afvoerleidingen van Wavin voldoen aan de wettelijke 

geluidsnorm. Het Bouwbesluit heeft bepaald dat het geluid 

van de binnenriolering niet meer dan 30 dB(A) mag bedragen 

voor aangrenzende ruimten. In de praktijk komt het erop neer 

dat je binnenshuis geen geluidshinder mag hebben als er een 

toilet wordt doorgespoeld. 

“Al jarenlang laten wij diverse geluidsarme kunststof 

leidingsystemen, waaronder Wavin AS en SiTech+, testen 

bij Peutz”, aldus René Offringa, technisch adviseur Bouw 

& Installatie. “Deze tests vinden plaats onder wisselende 

omstandigheden. Bijvoorbeeld met verschillende soorten 

schachten en plafonds. De akoestische waarde van een 

nieuw leidingmateriaal kun je dan goed vergelijken met 

bouwkundige materialen die op dezelfde wijze zijn getest.”

Exact resultaat

Volgens Scheers zijn de resultaten van de labtesten exact en 

daarom zeer waardevol. Geluidsadviseurs van Peutz voeren 

daarnaast akoestische testen uit in gebouwen waar de 

geluidsarme leidingsystemen van Wavin zijn toegepast.  

“Zo kunnen we ook in werkelijkheid bepalen of het systeem aan 

de gestelde geluidsnorm voldoet.” Al in de werkvoorbereiding 

geeft Wavin aan welk geluidsarm leidingsysteem de beste 

keuze is in een bepaald project. Met behulp van speciale 

software van Peutz rekent Wavin dit op voorhand voor u uit. 

Meer weten over de akoestische tests?
Bekijk de video op wavin.nl

Al jarenlang laten wij diverse  
geluidsarme kunststof leiding-
systemen, waaronder Wavin AS  
en SiTech+, testen bij Peutz

Groter wooncomfort met 
geluidsarme leidingen
Lees de volgende expertblogs op wavin.nl

•  Hoe vaak zit de buurman op de wc?  
Door Rene Offringa, technisch adviseur bij Wavin 
Nederland. 

•  Hoeveel geluidsbelasting geeft het gekozen 
leidingsysteem? 3 vragen over SoundSpotSim  
Door Irene van Veelen, projectcoördinator sanitaire 
techniek bij ISSO.

Theo Scheers
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Groots rioleringsproject gemeente Steenwijkerland

Aannemer  
  geholpen met  
 slimme logistiek

Een aannemer zodanig ontzorgen dat hij makkelijker, sneller en  
comfortabeler kan werken. Dat kan! Samen met aannemings-
maatschappij Van Gelder zorgde Wavin ervoor dat de landeigenaren zo 
min mogelijk overlast hadden van een omvangrijk buitenrioleringsproject 
in de gemeente Steenwijkerland. “Qua logistiek en installatiegemak 
heeft Wavin ons ondersteund waardoor het installatieproces soepel is 
verlopen”, zegt Jan Stoffers, GWW-uitvoerder bij Van Gelder. 

In het buitengebied van Blankenham was de buitenriolering aan vervanging toe.  

Niet verwonderlijk; het drukriool lag al 30 jaar in de grond. Door een bodemverzakking 

waren er allerlei leidingbreuken in het riool ontstaan. Omdat de riolering voor een 

groot deel op particuliere landbouwgrond ligt, maakte Van Gelder samen met de 

grondeigenaren afspraken over hoe de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. 

Leidingen op haspels

Voor dit project had Van Gelder ruim 20 kilometer HDPE-persleidingen en 30 Tegra 

putten voor de inspectie van het riool nodig. Dat is een aanzienlijke hoeveelheid. 

“Doordat Wavin de leidingen op haspels aanleverde, hoefden wij niet het gehele 

netwerk uit te leggen op de landerijen en dus geen grote gebieden af te zetten.  

Dat zorgde voor voor veel minder overlast op de private landerijen”, aldus Stoffers. 

Daar hield de ontzorging voor Van Gelder nog niet op. Wavin leverde de putten in de 

juiste volgorde. “De nummering van de putten op de werktekening klopte precies 

met de leveringen. Dat heeft ons veel tijd, gepuzzel en mogelijke ergernis bespaard 

en Wavin heeft ons geholpen om de opleveringstermijn te halen.” 

Flexibele Tegra putten

Voor het project in Blankenham adviseerde Wavin om Tegra putten met een 

bodem- en schachtmaat van 600 mm in te zetten. Deze put is uit losse onderdelen 

opgebouwd en kan dus modulair worden geplaatst. “Door gebruik te maken van een 

los opzetstuk konden we de inspectieput verlengen. Dat was noodzakelijk omdat er 

een dijk in het gebied aanwezig was”, aldus Stoffers. Installateurs kunnen de Tegra 

putten op maat zagen. De aansluitingen op de inspectieput zijn flexibel uitvoerbaar 

dankzij de lichte hoekverdraaiing. Stoffers: “Vanwege de geribbelde schacht is de put 

elastisch; ideaal op een verende ondergrond zoals in de omgeving van Blankenham.” 

Nog een voordeel volgens Stoffers, is dat de 30 inspectieputten zónder kraan konden 

worden geplaatst. “Dankzij het lichte gewicht en de modulaire opbouw konden we de 

Tegra’s handmatig verwerken. Dit werkte voor ons gemakkelijk én kostenbesparend.” 

Jan Stoffers
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Vanaf nu zijn óók de unieke Wavin X-Stream knevelinlaten 
standaard voorzien van KOMO-keur. Deze inlaten realiseren 
betrouwbare huis- en kolkaansluitingen op de X-Stream buizen. 

Een zettingsconstructie in de knevelinlaat zorgt ervoor dat de buis en inlaat 

worden ontlast van eventuele grondzettingen, waardoor de verbinding 

gegarandeerd waterdicht blijft. 

Al sinds de introductie vormt de combinatie van Wavin X-Stream en KOMO 

een vanzelfsprekendheid. De dubbelwandige PP-buizen en hulpstukken met 

dit keurmerk (op basis van de BRL 2022) worden al vele jaren succesvol en 

veelvuldig toegepast in rioleringsprojecten.

 

Met in totaal 8.500 deelnemers was het een doorslaand succes, de 

Wavin 4 Engelse Mijlen-loop en de Zwolse Halve Marathon op 10 juni jl. 
Voor het dertiende jaar op rij was Wavin hoofdsponsor van de 4EM. 

Een groep van 75 Wavin-medewerkers uit diverse landen liep zich samen 

met zo’n 4.500 andere hardlopers 6,4 kilometer lang het vuur uit de 

sloffen. Voor de Zwolse Halve Marathon verschenen in totaal 4.000 deelnemers 

aan de start, onder wie 25 medewerkers van Wavin. 

En niet voor niets: onder de noemer ‘Run with your heart’ zamelden zij geld in 

voor UNICEF-projecten voor schoner drinkwater in ontwikkelingslanden. Wavin 

doneerde 500 euro per deelnemer, goed voor een jaar lang schoon drinkwater 

voor 68 kinderen. De zweetdruppels en spierpijn meer dan waard! 

Maurice Dijkshoorn, van Sportevenementen UNICEF Nederland, nam namens de 

organisatie een cheque van 50.000 euro in ontvangst. 

Wavin loopt warm voor 
 schoner drinkwater

KOMO-keur  
 op X-Stream knevelinlaat 

Met de onlangs geïntroduceerde kunststof Certaro NS olieafscheiders zet 

Wavin een nieuwe trend. Dankzij het compacte formaat en lage gewicht zijn de 

olieafscheiders gemakkelijk hanteerbaar en eenvoudig te installeren. Dit scheelt  

in graafwerk, kosten voor een grote kraan en versnelt de installatietijd aanzienlijk. 

De Certaro NS olieafscheiders zijn belastbaar tot en met verkeersklasse D400. 

Door één centrale toegang zijn zowel de slibvang als het zogeheten 

coalescentiefilter eenvoudig en snel bereikbaar voor reiniging en onderhoud. 

Certaro NS olieafscheiders:  
snelle installatie,  
  gemakkelijk onderhoud

Zien hoe de Certaro NS werkt?
Bekijk de Wavinnovatie-video op wavin.nl 

Uitzendingen gemist? 
Kijk ze terug op wavin.nl

Lees verder online!
In zijn blog op wavin.nl gaat Arjen van der Ziel, Product Manager  

Storm Water bij Wavin, uitgebreid in op het hoe & waarom van KOMO-keur.

Eind maart besteedde het SBS6-programma ‘Alles over 
wonen’ in twee uitzendingen uitgebreid aandacht aan Wavins 
nieuwe geluidsarme binnenriolering leidingsysteem SiTech+. 

In de eerste aflevering vertelt Remko van Dijk, productmanager 

Bouw & Installatie bij Wavin, over het comfort en installatiegemak van 

deze geluidsarme afvoerleiding. In aflevering twee demonstreert directeur-

eigenaar Frank van Duijn van Installatiebedrijf P. van der Niet diverse handige 

features van SiTech+. 

Wavin SiTech+ in
   SBS6-programma  
 Alles over wonen

GEZIEN  OP TV!
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Faalkosten minimaliseren met BIM 

P. van der Niet en bouwkundig aannemer Katwijkse Bouw 

Maatschappij besloten het vloerverwarmingssysteem 

driedimensionaal in een Bouw Informatie Model (BIM) 

te ontwerpen. Van Duijn: “We hebben BIM ingezet om 

faalkosten te minimaliseren en in een vroeg stadium een 

helder beeld te krijgen van het project. In BIM kun je 

bijvoorbeeld beter inzoomen op kritische details dan op 

een fysieke tekening. We werkten in hetzelfde model als de 

constructeur en de aannemer. Zeer prettig én handig.” 

De bewoners kunnen zorgeloos 
genieten van een comfortabel 
warm appartement, mét 
vloerverwarming

Wooncomfort, je prettig voelen in je huis.  
Het is een groot goed, zeker voor mensen die 
zorg nodig hebben. De nieuwe bewoners van 
30 zorgwoningen in Velserbroek hoeven zich wat 
dat betreft geen zorgen te maken. Het Katwijkse 
installatiebedrijf P. van der Niet legde hier Wavin 
vloerverwarming aan. Een BIM-model vormde de 
basis voor het ontwerp. 

De zorgwoningen, die deel uitmaken van woonzorgcomplex  

De Molenweid, werden eind maart opgeleverd. Sindsdien 

kunnen de bewoners zorgeloos genieten van een comfortabel 

warm appartement, mét vloerverwarming. “Een betrouwbaar, 

duurzaam en toch eenvoudig systeem.” Zo omschrijft 

Frank van Duijn, directeur-eigenaar bij P. Van der Niet, het 

Wavin vloerverwarmingssysteem dat zij hier installeerden. 

Het installatiebedrijf doet al tientallen jaren zaken met 

Wavin. Vertrouwen in de werkwijze en producten van 

Wavin was aanleiding om ook in dit project met elkaar 

samen te werken. Van Duijn: “Wavin is voor ons een zeer 

betrouwbare partner en toeleverancier op het gebied van 

kunststof buizen en leidingsystemen, ook waar het gaat om 

vloerverwarming. Waar andere systemen moeilijker zijn in te 

regelen en te onderhouden, werkt het systeem van Wavin 

ideaal. Het aansluiten van de regelbalk en de verdelers gaat 

zeer gemakkelijk. Ook de overige producten van Wavin zijn 

makkelijk in het systeem te verwerken.”

BIM-bibliotheek

De komende maanden verwerkt Wavin alle componenten van 

het vloerverwarmingssysteem in een soort BIM-bibliotheek, 

waardoor de verschillende onderdelen makkelijk in het 

3D-model kunnen worden geplaatst. “Als wij die operatie 

hebben afgerond, wordt het engineeren voor de installateur 

nog eenvoudiger”, zegt Wavin accountmanager Frank Pronk. 

“De intelligentie zit ingebouwd in de software; als je een 

bepaald onderdeel van de installatie wijzigt, past het hele 

model zich automatisch aan.” 

“Wij maken het verschil door middel van onze slimme, 

voordelige ontwerpen die voor de opdrachtgever 

kostenbesparend uitpakken.” Van Duijn vult aan:  

“Ja, we merken dat Wavin ook in dit productsegment volop 

bezig is met innoveren en het denken in oplossingen voor de 

klant én eindgebruiker.” 

30 zorgwoningen Velserbroek

Warme voeten met  
  Wavin vloerverwarming

Meer weten over Wavin vloerverwarming en 
de projecten die Wavin heeft gerealiseerd?
Kijk op wavin.nl



Benieuwd hoe Akertech u kan adviseren 
bij projecten in de openbare ruimte?
Kijk op akertech.nl
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Samen zoeken naar duurzame, praktische 
oplossingen. En uiteindelijk het perfecte maatwerk 
leveren. Waar het gaat om stedelijk waterbeheer, 
heeft het Udenhoutse ingenieurs- en adviesbureau 
Akertech in Wavin haar ideale partner gevonden. 
“Het is fijn om op gelijk niveau te kunnen sparren, 
zodat wij een gedegen advies bij onze klanten 
kunnen neerleggen”, vertelt projectleider en 
adviseur Maarten Kosterman van Akertech.

 

Akertech adviseert met name overheid en projectontwikke-

laars over de inrichting van de openbare ruimte. De vraag-

stukken variëren van verkeer en mobiliteit tot het beheer van 

stedelijk water. Het bureau verzorgt vergunningsaanvragen 

en vergunnings-ontwerpen en regelt de contract- en aanbe-

stedingsdocumenten voor de opdrachtgever. Daarbij werkt 

men met vaste partners zoals Wavin. Partijen die meedenken 

over praktische, duurzame en systematische oplossingen. 

Bijvoorbeeld bij de aanpak van binnenstedelijke wateroverlast. 

Ingenieurs- en adviesbureau Akertech:

“Het is fijn  
  om op gelijk niveau  
 te kunnen sparren”

We kunnen snel schakelen 
tussen boven- en ondergronds 
werk. Dat totaalpakket maakt 
Wavin tot een sterke partner

Verder denken

“Regelmatig begeleiden wij gemeenten bij de herinrichting 

van binnenstedelijke locaties. Als een gemeente of een 

projectontwikkelaar een nieuwbouwproject realiseert, is het 

zaak regenwater op ‘eigen’ perceel af te voeren, tot maximaal 

zestig millimeter binnen het plangebied”, aldus Kosterman. 

“Wavin denkt wat dat betreft met ons mee. Men plaatst niet 

alleen infiltratiekratten onder de grond, maar levert een compleet 

infiltratiesysteem, met alle mogelijke service die wij wensen.” 

Kosterman doelt onder andere op het beheer en onderhoud 

van het infiltratiesysteem. Dit moet permanent en duurzaam 

functioneren. “Wavin zorgt voor een perfecte ontluchting 

en inspecteerbare units. Wat dat laatste aspect betreft, 

zijn er niet zoveel aanbieders. Bij Akertech opereren we 

leveranciersonafhankelijk. Met Wavin kunnen we snel 

schakelen tussen bovengronds en ondergronds werk.  

Dat totaalpakket maakt Wavin tot een sterke partner.” 

Maarten Kosterman
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Wat is de beste manier  
om de infiltratievoorziening  
te ontluchten?

Goede ontluchting is essentieel om regenwater vlot af te 

voeren. Overigens heeft de ontluchtingsvoorziening nog een 

andere taak. Als het infiltratiesysteem volledig gevuld is, 

fungeert de ontluchting ook als overstort.

Bevindt de infiltratievoorziening zich rondom woningen? 

Dan zorgen bladscheiders voor voldoende ontluchting. 

Zijn de gebouwen groter en wordt regenwater via grote 

verharde oppervlakken afgevoerd, dan is ontluchten via 

bladscheiders niet voldoende. Een extra ontluchting op de 

infiltratievoorziening is dan echt noodzakelijk. 

Dat doet u als volgt: monteer de ontluchtingsleiding aan de 

zijkant op het hoogste punt van de infiltratievoorziening en 

sluit deze aan op de Save ontluchtingskolk(en) óf op een 

boven het maaiveld uitstekende en naar beneden gerichte 

u-bocht (2x 90º bochten). Bij de Save ontluchtingskolk is 

het belangrijk dat deze ongeveer 5 centimeter boven het 

maaiveld uitsteekt. Door de ontluchtingskolk iets hoger 

te plaatsen, voorkomt u dat de ontluchtingskolk als een 

afwateringskolk gaat functioneren. Dat moeten we namelijk 

niet hebben, want dan staat de leiding vol met water en kan 

de lucht nergens heen. Omdat de ontluchtingskolk én de naar 

beneden gerichte u-bocht boven het maaiveld uitsteken, is 

het van belang om een geschikte plek hiervoor te selecteren, 

bijvoorbeeld in een groenstrook.

Als vuistregel kan worden 

gesteld dat voor een 

afstromend oppervlak tot 

en met 7.500 m2 minimaal 

1 ontluchtingsleiding 

met een diameter van 

125 millimeter nodig is.

Marcel Roelfsema

Technisch adviseur  

Grond-, Weg- en Waterbouw

Wat zijn de gevolgen 
van CPR regelgeving 
voor elektrobuizen 
van Wavin?

De nieuwe CPR is een norm voor 

de brandclassificatie van kabels en 

elektrische leidingen in bouwwerken. 

De CPR is alleen van toepassing op 

(elektro)kabels, maar hoe zit dat met 

de elektrobuizen van Wavin? 

De CPR (Construction Production 

Regulation) is de Europese verordening 

voor bouwproducten in alle landen die 

deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (alle 

EU-landen en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.) In Europa 

staat de CPR bekend als norm EN50575 en in Nederland geldt 

de norm NEN 8012. 

De CPR is van toepassing op bouwproducten waarvoor  

een geharmoniseerde Europese norm is afgesproken 

of waarvoor een Europees Beoordelingsdocument is 

gepubliceerd. De bouwproducten zijn voorzien van een 

CE-markering en een zogeheten DoP (Declaration of 

Performance). In Nederland worden de essentiële kenmerken 

van het product gecommuniceerd via een DoP; dat geldt ook 

voor brandgedrag. 

Voor elektrobuizen zal er na 1 juli 2017 niets wijzigen omdat er 

nog geen geharmoniseerde Europese normen zijn gepubliceerd 

voor deze producten. De Europese kunststof leidingindustrie 

(TEPPFA), het Europese Normalisatie Instituut (CEN) en de 

Europese commissie moeten daarvoor zorgen. Tot dat moment 

kunnen kunststof elektrobuizen gewoon worden gespecificeerd, 

verkocht en toegepast volgens het bestaande KEMA keurmerk 

op basis van de bekende productnormen en keuringseisen. 

Wavin adviseert wel om bij CPR gekeurde elektrokabels een 

halogeen low friction buis toe te passen. 

 

Tinus de Lange

Manager standaardisatie en productcertificering

Actief met de klant meedenken om een zo 
efficiënt en slim mogelijke installatie te ontwerpen. 
Dat is de kracht van het projectenbureau van 
Wavin. “In feite zijn we een duizendpoot in de 
ontwerpfase van een project”, zegt één van de 
technisch adviseurs van het projectenbureau, 
Rudy Olde Keizer, met een lach. 

Het leidingtraject van een riolering passend maken in het 

ontwerp? Uitrekenen hoe traag water infiltreert in de bodem? 

En wat als zich onverhoopt een technisch probleem voordoet 

tijdens de installatie van een leiding of inspectieput? Geen nood! 

Het Wavin projectenbureau staat altijd klaar. Voor geavanceerde 

berekeningen en tekeningen draaien de adviseurs bij het 

projectenbureau hun hand niet om. Optimale ondersteuning van 

klanten is het hoogste doel, van ontwerp tot uitvoering. 

In allerlei bochten

Een mooi praktijkvoorbeeld is het ontwerp van een pomp- en 

overstortput voor een rioolgemaal en persleidingentraject aan 

de Hoogenweg in Hardenberg. Wat was het probleem? Een 

krappe locatie waar de aannemer onder het kanaal Almelo-

Haandrik een boring moest uitvoeren om de leidingen te 

leggen. Het projectenbureau wrong zich letterlijk en figuurlijk 

in allerlei bochten om het leidingtraject passend te krijgen. 

Maar Wavin deed meer. Olde Keizer: “We hebben het totale 

leidingtraject doorgenomen en een degelijke, duurzame 

constructie ontworpen. Zo stelde Wavin een alternatieve 

oplossing voor ten aanzien van de beluchter in het rioolgemaal, 

namelijk een zelfontluchtende installatie waar de gebruiker 

geen omkijken naar heeft. De aannemer nam na goedkeuring 

van de opdrachtgever het voorstel van Wavin over.” 

Tot slot noemt Olde Keizer het ontwerp van een buffersysteem 

voor een project in Friesland. “Bij dit project moest regenwater 

vertraagd worden afgevoerd naar een pompkelder. Als 

projectenbureau hebben wij het systeem uitvoerig berekend 

en ervoor gezorgd dat de snelheid van afvoeren overeenkwam 

met de wensen van onze opdrachtgever.”

Bent u benieuwd wat Wavins projectenbureau voor u kan 

betekenen? Neem dan contact op met één van onze technisch 

adviseurs. Mail naar projecten.hbg.nl@wavin.com 

In iedere uitgave van #Connect geven Wavins technisch adviseurs antwoord 
op een veelgestelde vraag. Dit keer is het woord aan Tinus de Lange en 
Marcel Roelfsema. Heeft u ook een vraag? Mail dan naar info@wavin.nl.

Vraag ‘t Wavin Projectenbureau:
slim en efficiënt  
  ontwerp van A tot Z 

Meer weten over het project 
Hoogenweg in Hardenberg? 
Lees het artikel op wavin.nl



minder geluid,
meer gemak

Nieuw: Wavin SiTech+

#meesterzet

Meer weten? 
Volg SiTech+ op wavin.nl/sitech 

•  Zwaardere buizen  
en hulpstukken

•  Fittingen met stootrand  
en gradenindicaties

• Breed assortiment


