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Op de website van VConsyst en in de fraaie 

bedrijfsfilm komt de term straatmeubilair 

beperkt voor. In plaats daarvan benadrukt het 

bedrijf vooral de rol die VConsyst speelt in de 

publieke ruimte. Oane de Vries: ‘Waar het om 

gaat, is de rol die onze boven- en ondergrondse 

afvalbakken, overkappingen, zit- en straatmeu-

bilair, fietsparkeersystemen en inzamelbakken 

kunnen spelen bij de inrichting van de mense-

lijke leefomgeving.’ Daarom wijst hij, net als 

overigens de voorzitter van branchevereniging 

straatmeubilair (zie het kader bij dit artikel) op 

het belang van data. Misschien is dataverzame-

ling op het eerste gezicht niet het meest voor 

de hand liggend onderwerp als het gaat om de 

genoemde producten van VConsyst, maar wie 

er iets langer over nadenkt, gaat het zien. Op-

timaal inrichten van de buitenruimte op basis 

van informatie over hoe die ruimte door burgers 

daadwerkelijk wordt gebruikt, wordt mogelijk 

met behulp van de data die door VConsyst kan 

worden geleverd. De verzamelterm voor deze 

ontwikkeling is Smart City. Sensoren op afval-

bakken bijvoorbeeld bieden net als detectie- 

apparatuur op fietsparkeersystemen de 

gemeente een adequaat plaatsingsoverzicht en 

maken het bovendien mogelijk gericht beleid te 

maken. Daarover verderop meer.

Maakindustrie

VConsyst stamt af van een sof tware- 

ontwikkelingsbedrijf dat na meerdere over-

names nu zelf tot de maakindustrie behoort, 

maar nog altijd de genen van een IT-bedrijf 

heef t. De voorloper van VConsyst (Van Dalfsen 

Connecting Systems) uit Genemuiden zat 

namelijk in de elektronica voor toegangssyste-

men en opslagkluisjes in publieke zwembaden. 

Toen het bedrijf een vraag kreeg voor soortge-

lijke toepassingen van elektronica in onder-

grondse afvalcontainers, besloot VConsyst ze 

zelf te gaan maken. De eerste productielocatie 

van het bedrijf kwam in Gorredijk, waar De 

Vries dus site-manager is en ongeveer 27 men-

sen werken.

 

Designklassieker

Een jaar of drie geleden breidde het bedrijf 

uit met de overname van het 170 jaar oude 

 Koninklijke Bammens uit Maarssen dat 

volledig is gespecialiseerd in de productie 

van onder- en bovengrondse containers en 

afvalbakken. De bekendste is waarschijnlijk de 

cradle-to-cradle gecertificeerde Capitole, een 

designklassieker met uitneembare binnenbak, 

die op vele straathoeken is geplaatst. In dezelf-

de periode werd ook Jan Kuipers uit Nunspeet 

aan VConsyst toegevoegd; dit bedrijf is een 

gerenommeerd leverancier van fietsparkeer-

systemen en past dus goed in het portfolio 

gericht op het inrichten van de publieke ruimte. 

In totaal werken er nu ruim 300 mensen bij 

VConsyst, dat inmiddels ook zijn vleugels uit 

heef t geslagen naar het buitenland en actief 

is in landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

 Denemarken en Zweden. In Denemarken 

Straatmeubilair gaat allang niet meer alleen over een bank op het perron of een afvalbak aan de straat. Termen als Smart City, urban mining en 

servitization doen opgeld in deze wereld die is gericht op duurzaamheid en circulariteit. Exponent van deze ontwikkeling is het bedrijf VConsyst. 

Metaal + Techniek bezoekt in Gorredijk een van de productievestigingen van VConsyst en spreekt met Oane de Vries, site-manager.

VERENIGING STRAATMEUBILAIR

Oane de Vries, site-manager bij 

Vconsyst met op de achtergrond 

de ondergrondse afvalbakken 

die het bedrijf maakt. 
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bijvoorbeeld won VConsyst recent een aan-

besteding voor 2200 boven- en ondergrondse 

afvalsystemen met rvs-zuilen.

Sensoren

Data-detectie in fi etsparkeersystemen levert 

onder meer informatie op over verweesde fi et-

sen, exemplaren die wekenlang plaats innemen 

zonder dat ze worden gebruikt - een groot pro-

bleem in Nederlandse binnensteden. Sensoren 

verzamelen ook onderhoudsdata. Hoe vaak 

zijn de gasveren in de rekken gebruikt? Moet er 

alvast een onderhoudsploeg op af voordat er 

iets kapotgaat? Welke rekken zijn altijd vol en 

waar blijf t er vaak restcapaciteit over? Allemaal 

belangrijke informatie waar de gemeente of 

bijvoorbeeld ProRail actief op kan sturen.

In Zwolle leverde VConsyst recent een geau-

tomatiseerd in- en uitchecksysteem voor drie 

bewaakte fi etsenstallingen, waar men tot voor 

kort met bonnetjes werkte en nu barcodelezers 

en stickers inzet. Dat levert niet alleen papier- 

en tijdbesparing op, maar biedt eveneens de 

mogelijkheid om onderscheid te maken tussen 

gewone fi etsen, bakfi etsen en elektrische 

fi etsen. Als de gemeente weet hoe het fi et-

senbezit verandert, kan daar actief op worden 

ingespeeld, want niet elke fi ets neemt dezelfde 

stallingsruimte in beslag.

Recent introduceerde het bedrijf bovendien 

de Optima Ventura, een nieuw fi etsparkeer-

systeem dat lichter loopt, geschikt is voor 

meerdere fi etssoorten en toch compact is 

gebleven.

Foeilelijk

In het kader van dataverzameling en de publie-

ke ruimte spreekt De Vries het liefst over servi-

tization, een foeilelijk woord dat bij gebrek aan 

beter uitdrukt dat VConsyst niet slechts zijn 

producten aan gemeenten of bijvoorbeeld aan 

ProRail levert, maar daarbij vooral diensten 

wil leveren. ‘Wij zouden graag abonnementen 

afsluiten met gemeenten, waarbij wij onze 

producten plaatsen en onderhouden op basis 

van de data die we met de opdrachtgever delen 

zodat we voortdurend in gesprek kunnen blij-

ven over verdere optimalisatie van de publieke 

ruimte’, zegt hij.

Circulariteit

In dit verband vallen uiteraard tevens termen 

als duurzaamheid en circulariteit. ‘In zo’n 

abonnementensysteem blijven de afvalbakken 

en andere systemen ons eigendom en kunnen 

we ze na verloop van tijd terughalen, refurbi-

shen en opnieuw gebruiken’, aldus De Vries. 

Overigens speelt VConsyst al een belangrijke 

rol in het duurzaamheidsstreven van gemeen-

ten. De uitdrukking urban mining komt hier 

om de hoek kijken; het recyclen van nuttige 

sto� fen uit stedelijk afval waarbij grondstof-

fen ontstaan voor hergebruik. De Vries: ‘Als 

je dit combineert met dataverzameling, kan 

de gemeente benchmarken op buurt en zelfs 

straatniveau, waardoor het makkelijker wordt 

gericht te sturen op afvalscheiding en het 

verminderen van restafvalstromen.’

Poedercoatstraat

Jaarlijks produceert VConsyst 8000 tot 9000 

ondergrondse afvalbakken waarvan een 

klein deel in Gorredijk. Daarnaast zijn er de 

afgelopen jaren bij deze vestiging nog eens 

tegen de 6000 inzamelunits geproduceerd die 

in samenwerking met partners bij supermark-

ten en andere drukke punten afgedankte 

elektronica, batterijen en bijvoorbeeld plastic 

inzamelen. In Gorredijk beschikt het bedrijf 

over een eigen, moderne poedercoatstraat, 

waarmee met name de bekende groene zuilen 

die boven de grond uitkomen worden verduur-

zaamd. De ondergrondse bakken worden bij 

een partnerbedrijf thermisch verzinkt. Lassen, 

slijpen, zagen, boren en ook snijden en ponsen 

gebeurt grotendeels in huis. Onderdelen voor 

de fi etsparkeersystemen worden laserge-

sneden ingekocht en in Nunspeet op maat 

geassembleerd.

Foto boven: In Gorredijk beschikt het bedrijf over een 

eigen, moderne poedercoatstraat.

Foto rechtsboven: Jaarlijks produceert VConsyst 

8000 tot 9000 ondergrondse afvalbakken.
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LANGE TERMIJN VERSUS KORTE TERMIJN 
De branchevereniging Vereniging Straatmeubilair zet 
namens de leden vol in op duurzaamheid, circulariteit 
en ziet dataverzameling als een van de middelen om die 
doelstelling voor hun klanten te realiseren. Een deel van 
het klant/leverancier-proces bij leden van Vereniging 
Straatmeubilair loopt via aanbestedingen. Bij die 
aanbestedingen is circulariteit een belangrijk aspect. 
Rijkswaterstaat wil bijvoorbeeld in 2030 circulair werken 
en het uit voeringsprogramma circulaire maakindustrie 
van EZ beslaat een periode tot 2023. Er is dus duidelijk 
ambitie. De Vereniging Straatmeubilair heef t in 2020 
een digitale brochure gemaakt waarin de belangrijkste 
vragen over de levensc yclus van producten in de publieke 
ruimte worden beant woord. ‘Want ’, zeg t voorzitter 
Michel Middendorp, ‘circulariteit is een kwestie van de 
langere termijn, waarbij vijf fasen in de levensc yclus 
worden onderscheiden. Jammer genoeg zien we dat veel 
aanbestedingen slechts naar de eerste productiefase 

kijken, waarin onder 
meer sprake is van de 
inzet van gerec ycled 
materiaal. Als je 
er echter in slaag t 
het verzamelen en 
interpreteren van data 
te combineren met 

diensten als advies, ser vice en onderhoud, dan verleng 
je de levensc yclus van het straatmeubilair en dat is 
uiteindelijk veel duurzamer.’
Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht bij 
Koninklijke Metaalunie. Namens Metaalunie treedt Miko 
Wijnands op als branchemanager. ‘Behalve ondersteuning 
van onze leden, zetten we als vereniging óók in op het 
delen van kennis, bijvoorbeeld over de ont wikkelingen 
richting de Smar t Cit y, zoals genoemd door VConsyst in 
het inter view.’ Werkgroepen van de vereniging komen zo’n 
drie keer per jaar bijeen.

Branchemanager 

Miko Wijnands.

Branchemanager 

Miko Wijnands.
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