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STRAATMEUBILAIR BEÏNVLOEDT LEEFOMGEVING

Duurzaamheid 
integreren in ontwerpTEKST: ALEX KUNST

BEELD: VELOPA

Ondanks dat Chris de Groot pas sinds april 2019 
managing director is bĳ  VelopA, heeft hĳ  toch 
al een paar grote opdrachten mogen begeleiden. 
Die kwamen voor hem niet als een verrassing, 
want het bedrĳ f werkt over het algemeen aan 
grote projecten, zoals de fi etsenstalling bĳ  sta-
tion Utrecht Centraal, met 12.500 plekken de 
grootste ter wereld. Ook aan de stalling in Den 
Haag, met 7.000 fi etsparkeerplekken werkte de 
straatmeubilairmaker mee. “Het gaat om 
enorme aantallen. Steeds meer gemeentes wil-
len autoluw worden, maar ook minder fi etsen 
in het straatbeeld. Fietsmobiliteit blĳ ft een 
groeiende markt en daarmee een mooie kans 
voor ons.”
Volgens De Groot heeft zĳ n bedrĳ f zeventig pro-
cent van de markt in handen als het gaat om 
dubbellaags fi etsparkeervoorzieningen bĳ  stati-
ons in Nederland. Naast het dubbellaags concept 
ontwerpt het bedrĳ f ook enkellaags fi etspar-
keermogelĳ kheden en allerlei andere vormen 
van oplossingen voor de inrichting van de bui-
tenruimte. “De missie van ons bedrĳ f is Let’s go 
outside. Met duurzame en mooie producten 
voor de inrichting van de openbare ruimte 
maken we het leven buiten aangenamer en sti-
muleren we mensen naar buiten te gaan”, zegt 
hĳ .
 
D E S I G N  I S  C O R E B U S I N E S S
Al sinds de jaren vĳ ftig van de vorige eeuw 
bedenkt en produceert VelopA fi etsparkeerop-
lossingen, straatmeubilair en sport- en spel-
voorzieningen voor de openbare buitenruimte. 
Het bedrĳ f heeft de ambitie de wereld mooier 
te maken en een bĳ drage te leveren aan de 
aantrekkelĳ kheid van steden en dorpen. 
Design is dan ook de belangrĳ kste waarde voor 
het bedrĳ f. “We blĳ ven ons ontwikkelen in de 
wĳ ze van ontwerp en kiezen daarbĳ  zoveel 
mogelĳ k voor duurzaam materiaal en functio-
naliteit. Sinds 2019 heeft het bedrĳ f eigen 
montageteams, verspreid door heel Nederland. 
Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de 
installatie en bieden we een hoge mate van Chris de Groot: ‘Fietsmobiliteit blij�  een groeiende markt.’

blik opbranches
vereniging straatmeubilair

Aan oplossingen voor de inrichting van de buitenruimte worden steeds meer 
eisen gesteld. Een product moet niet alleen technisch goed zijn, het accent 
verschui�  naar duurzaamheid en circulariteit. De ontwerpers van VelopA in 
Leiderdorp weten deze combinatie feilloos te maken. Voor kleine en voor 
grote projecten.
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VelopA is een grote speler op het 
gebied van dubbellaagse 
� etsparkeervoorzieningen.

Vereniging 
Straatmeubilair
De Vereniging Straatmeubilair zet zich in voor 
duurzame productie en circulariteit. Volgens 
branchemanager Miko Wijnands past dat uit-
stekend bij de producten die leden leveren. 
“Producten als � etsparkeervoorzieningen 
staan voor een gezonde leefomgeving en het 
streven naar een duurzame maatschappij. Het 
� etsen wordt erdoor bevorderd en de leefom-
geving wordt verbeterd door de juiste inzet van 
straatmeubilair.”
Voor het ontwikkelen van straatmeubilair dat 
ook duurzaam is, is de ontwerpfase van groot 
belang, vertelt hij. “Als het ontwerp echter al 
vastligt en producenten kunnen alleen maar 
inschrijven op een tender voor de productie, 
dan is het lastig om nog te sturen op duur-
zaamheid en circulariteit. Het hergebruik van 
reststromen bijvoorbeeld moet dan toevallig in 
het ontwerp zijn meegenomen.”
De Vereniging Straatmeubilair onderzoekt de 
mogelijkheid om een index samen te stellen 
waarin duurzame productie voor de hele keten 
wordt vastgelegd. Wijnands: “We zijn met col-
lega-brancheverenigingen in gesprek die even-
eens circulariteit hoog in het vaandel hebben 
staan en bezig zijn een duurzaamheidsindex te 
ontwikkelen of reeds ontwikkeld hebben. We 
verwachten dat we gebruik kunnen maken van 
hun kennis en ervaring. Een van de bestuursle-
den is ook lid van een vereniging waar we mee 
in gesprek zijn, dus de lijnen zijn kort.”

service en onderhoud. Het draait daarbĳ  altĳ d 
om de optimale oplossing bĳ  het beschikbare 
budget.”
 
T E C H N I E K  E N  E S T H E T I E K
Op de designafdeling wordt het gehele product 
esthetisch en technisch ontworpen. Het moet er 
niet alleen goed uitzien, het moet ook functio-
neel zĳ n. 

‘Een slimme stad is een 
prettige stad’

De Groot: “Het meubilair moeten goed in het 
straatbeeld passen en mooi zĳ n. Esthetiek is 
belangrĳ k, maar mag de functionaliteit en pro-
ductie uiteindelĳ k niet in de weg zitten.”
Hĳ  ziet het dan ook als belangrĳ ke uitdaging 
om het gesprek tussen ontwerpers, ingenieurs 
en inkopers te stroomlĳ nen. “Contact moet er 
al zĳ n in de ontwerp- en engineeringsfase. 
Designers gaan regelmatig rondkĳ ken in een 
productieomgeving, zodat ze begrĳ pen welke 
invloed hun ideeën hebben op het uitvoeren 
ervan. Daardoor worden de resultaten beter en 
verhogen we de kwaliteit van het product.”
 
D U U R Z A A M H E I D  S T I M U L E R E N
In de ontwerpfase komt ook meteen het onder-
werp duurzaamheid ter sprake, maar de erva-
ring leert dat opdrachtgevers de prĳ s meestal 
nog steeds zwaarder laten wegen dan circulari-
teit. Dit is een tendens die door ontwerpers en 
producenten van straatmeubilair in het alge-
meen wordt herkend. “Sommige gemeenten 

hebben er wèl extra geld voor over. De 
gemeente Almere ziet bĳ voorbeeld het belang 
ervan in, voor het milieu en omdat de kosten op 
langere termĳ n lager zĳ n. Het zou ook beter 
zĳ n als duurzaamheid en circulariteit belangrĳ -
kere criteria worden bĳ  aanbestedingen.”
 
S L I M M E  I N R I C H T I N G
Een slimme stad is een prettige stad, vertelt De 
Groot. “Je kunt er zorgeloos en veilig wonen, 
werken en recreëren. Samen met onze partners 
ontwikkelen we Smart City-concepten, waarin 
functionaliteit, technologie en duurzaamheid 
samenkomen.”.
Om de ideeën van Smart City verder vorm te 
geven, heeft VelopA een aandeel in Lumiguide 
een bedrĳ f in Smart Mobility Solutions. Denk 
aan fi etsdetectie- en telsystemen die je route 
plannen en zichtbaar maken op informatiebor-
den. Het fi etsroute- informatiesysteem (FRIS) 
leidt je naar je bestemming of naar een strate-
gisch gelegen fi etsenstalling. Daar kun je je fi ets 
in één oogopslag veilig en comfortabel parke-
ren, opladen en met een app ook weer eenvou-
dig terugvinden. In de stalling in Utrecht hou-
den we met camera’s in de gaten of een fi ets te 
lang geparkeerd staat. Dat is belangrĳ k, want 
weesfi etsen in de stalling verminderen het e�  -
ciënte gebruik. De software meldt het aan de 
beheerders als een fi ets langer dan een maand 
op dezelfde plek staat, en volgens de regels mag 
die dan worden verwĳ derd. Uiteraard houden 
we rekening met de privacy van bezoekers; 
gezichten die in beeld komen, worden automa-
tisch onherkenbaar gemaakt.” Het begin van de 
slimme stad staat, inclusief straatmeubilair dat 
energie levert en allerlei interessante informatie 
biedt.•

 Miko Wijnands 
is branche-

voorzitter van de
Vereniging

Straatmeubilair.
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