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Vanuit het bestuur

De VMS wenst u een fijn 2017!
Voor u ligt weer een Nieuwsbrief van de VMS.
Het gaat goed met de VMS. Wij hebben er weer drie
nieuwe leden bij: Vogelaar Hoveniers en Bestratingen uit
Krimpen aan den IJssel, VEBRU Stratenmakersbedrijf uit
Zegge en AH Bestratingen uit Hendrik Ido Ambacht. Wij
heten deze drie bedrijven van harte welkom bij onze
vereniging. In deze nieuwsbrief stellen we de drie nieuwe
leden en ons lid KIWA aan u voor.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 oktober
jongstleden was weer druk bezocht. Deze keer vond de
ALV plaats bij de TU Delft op de faculteit Industrieel
Ontwerpen. Naast een rondleiding door de faculteit,
presenteerden drie studenten hun ontwerpen. Een
impressie van de ALV vindt u in deze Nieuwsbrief.
Tijdens de ALV werd ook het eerste VMS
Branchecertificaat uitgereikt aan John Russell van JT
Bestratingen. Inmiddels hebben nog twee kandidaten het
certificaat gehaald en hebben we veel aanmeldingen
binnen gekregen. In deze Nieuwsbrief leest u meer over
het VMS Branchecertificaat.

gratis lidmaatschap voor nieuwe leden kunt winnen.
Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer hierover.
De betrokkenheid van onze leden is groot. Daarom blijft
deze enthousiaste club ook groeien. Als uw interesse
gewekt is, neem dan een kijkje op
http://www.modernstraatwerk.nl .
Rest mij nog om iedereen fijne dagen een zakelijk goed
2017 te wensen.
Tot volgend jaar.
Joop Polfliet

Van 17 tot en met 20 januari nemen wij samen met zes
leden deel aan de InfraTech op het VMS Plein. Graag
nodigen wij u uit ons te bezoeken. Wij hebben stand 5.222
in hal 5. U bent dan ook in de gelegenheid een bezoekje
aan het VMS Plein te brengen. Tijdens de InfraTech
houden we een VMS borrel en houden we een actie, waar
u ofwel een korting op uw huidige lidmaatschap, of een
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InfraTech

Bezoek ons op stand 5.222 op het VMS Plein
Van 17 tot en met 20 januari nemen wij samen met zes
van onze leden deel aan de InfraTech. We vormen het
VMS Plein in hal 5 samen met De Krom (V&L
Handelsonderneming, stand 5.220), aannemingsbedrijf
Van der Meer (stand 5.221), SKG-IKOB (stand 5.222),
Nimatech (stand 5.223), Van Beek Infra Groep (stand
5.224) en De Schans (stand 5.225).
Iedereen is van harte welkom op het VMS Plein om de
stands te bekijken of met een kopje koffie even bij te
praten met collega’s of relaties.
De InfraTech 2017 heeft dit jaar het thema ‘Slim
verbinden’. Hal 5 herbergt het subthema ‘Openbare
Ruimte en Mobiliteit’, waar u ook het VMS Plein vindt.

Actie gratis lidmaatschap
Wij verloten onder de bezoekers, die een visitekaartje
achterlaten in de VMS-stand, één (aspirant) lidmaatschap
voor een jaar ter waarde van € 500 voor nieuwe leden en
eenmaal een korting van € 500 op de contributie voor een
organisatie die al lid is van de VMS. Indien u mee wilt
dingen naar deze prijs, bezoek dan het VMS Plein.
VMS borrel
Op woensdagmiddag 18 januari organiseren wij tussen
17.00 tot 19.00 uur de VMS borrel op het VMS Plein. Wij
nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Dit is dé
plek om te netwerken en met betrokkenen uit de branche
van gedachten te wisselen over actuele thema’s.
Iedereen die de bestratingsbranche een warm hart
toedraagt, ontvangen wij graag op het VMS Plein!

Nieuwe leden stellen zich voor

De VMS blijft groeien
De afgelopen maanden mocht de VMS weer een aantal
nieuwe leden verwelkomen. Kiwa Nederland BV uit
Rijswijk, Vogelaar Bestratingen BV uit Krimpen aan den
IJssel, VEBRU Stratenmakersbedrijf V.O.F. uit Zegge en
AH Bestratingen uit Hendrik Ido Ambacht.
Kiwa Nederland BV
Kiwa staat als Europese certificatie-instelling
opdrachtgevers terzijde met certificatiediensten van
systemen, producten, processen en personen.
Jan Klapwijk, unitmanager infrastructuur, vertelt: “Wij
voeren als onafhankelijke deskundige, inspecties en
onderzoeken uit. De klant kan bij Kiwa terecht voor een
zeer breed dienstenpakket bij kwaliteitsvraagstukken.
Voorbeelden hiervan zijn ISO 9001, ISO 14001, VCA,
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), CO2Prestatieladder, MVO-Prestatieladder en diverse KOMOcertificatieregelingen op het gebied van straatwerk en
bestratingsmaterialen zoals o.a. BRL 9334, 2312, 2360.”

Vogelaar Bestratingen BV
Vogelaar Bestratingen, onderdeel van Vogelaar Hoveniers
en Bestratingen B.V, verricht sinds 2008 werkzaamheden
op het gebied van de buitenruimte zoals bestratingen,
zowel ambachtelijk als machinaal, groenvoorzieningen en
houtconstructies. Klanten zijn bedrijven, gemeenten,
overheden en particulieren.
Aarnoud Vogelaar, eigenaar van het bedrijf vertelt: “Wij
vinden dat onze klanten het beste reclamemiddel zijn,
daar zijn wij dus zuinig op. Wij stellen alles in het werk om
te zorgen dat klanten tevreden zijn. We garanderen dat
wensen voor de inrichting van buitenruimte uitgevoerd
worden zoals de klant ze in gedachten heeft. Veel klanten
blijven terugkeren, omdat ze onze werkwijze waarderen.
Wij werken met kwaliteitseisen en een milieumanagementsysteem”.
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Vebru Stratenmakersbedrijf V.O.F.
Vebru houdt zich bezig alle soorten bestratingen, vanaf
grondwerk, rioleringen tot sierbestrating. Pierre de Bruijn,
eigenaar van Vebru, vertelt: “We zijn met vijf mensen, die
stuk voor stuk prima vakmensen zijn. Daar durf ik mijn
hand voor in het vuur te steken. Klantvriendelijkheid en
netheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken voor
gemeentes en aannemingsbedrijven. In het kader van de
BRL 9334 bevinden wij ons in het traject om het VMS
Branchecertificaat te behalen. De planning is dat wij het
begeerde papiertje in februari binnen hebben.

AH Bestratingen
In de zomer van 2001 begonnen Anne en Hans Boudewijn
met AH Bestratingen. Sindsdien is het bedrijf flink gegroeid.
Hans Boudewijn, één van de eigenaren vertelt: “Een
perfecte bestrating in een nieuwe wijk of een compleet
park, omzoomd door prachtige bomenrijen, dat is een
uitdaging voor ons. We hebben een gedreven en
vakkundig team met brede kennis en ervaring op gebied
van bestratingen, maar ook op het gebied van tuinaanleg.
Al onze medewerkers hebben naast hun bestratingsvak de
hoveniersopleiding gevolgd. Wij verzorgen interne
cursussen om het kwaliteitsniveau te bewaken. Kortom:
We hebben een team waar wij trots op zijn.”

ALV 20 oktober 2016

Eerste VMS Branchecertificaat uitgereikt!

Op 20 oktober vond de ALV plaats bij de TU Delft op de
faculteit Industrieel Ontwerpen. Op een enkel lid na, was
vrijwel iedereen aanwezig. Tijdens de vergadering,
waarin onder andere een sluitende begroting voor 2017
werd vastgesteld, was er ook iets te vieren.

Het eerste VMS Branchecertificaat werd uitgereikt door
Johan de Krom, voorzitter van de werkgroep Onderwijs,
aan John Russell van JT Bestratingen. Ook Johan Talboom
werd als eigenaar van het bedrijf in het zonnetje gezet. Hij
heeft immers zijn nek uitgestoken om als eerste één van
zijn mensen op te geven voor de vakbekwaamheidsproef.
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Inmiddels hebben de twee kandidaten van AH
Bestratingen ook het certificaat gehaald en hebben we
veel aanmeldingen binnen gekregen. De wintermaanden
lenen zich bij uitstek om de vakbekwaamheidsproef af te
leggen.
Na de vergadering en een rondleiding door de faculteit
met onder andere een demonstratie met een 3D printer
was er uitgebreid aandacht voor het innovatieproject.
Twee van de vier winnende studenten van het
innovatieproject presenteerden hun ontwerpen.
In de periode voor de zomer werkten 20 studenten elk aan

een opdracht van de VMS en de gemeente Rotterdam met
veel verrassende inspirerende resultaten.
Mevrouw Janneke Vervloed gaf vervolgens een
presentatie waarin ze vertelde hoe de faculteit het
bedrijfsleven zo veel mogelijk met het onderwijs betrekt,
zodat de aansluiting en de samenwerking optimaal zijn.
Na de successen van de ledenvergaderingen bij
Wienerberger en op de TU Delft zal het voor het bestuur
een uitdaging zijn om voor de volgende ALV weer een
inspirerende locatie te vinden.

CO2 reductie

Oproep deelname aan werkgroep
Tijdens de ALV van het voorjaar hield John van Herk van
de VERAS een presentatie over de CO2-prestatieladder
en het CO2- branche-initiatief van de VERAS. Binnen de
VMS bestond belangstelling voor een CO2-brancheinitiatief en de VERAS kan de VMS daarbij ondersteunen.

We hebben ons lid Van Beek Infra bereid gevonden deze
kar te gaan trekken. Heeft u belangstelling om aan deze
werkgroep deel te nemen, laat ons dat weten via een
mail naar s.ligthart@modernstraatwerk.nl.
De eerste vergadering zal dan in januari gepland worden.

Presentatie KNB Velp

BRL 9334 staat voor vakmanschap
Vrijdag 9 december heeft VMS-secretaris Peter Ligthart
op uitnodiging van de KNB een presentatie gegeven over
de VMS en de BRL 9334 Straatwerk. KNB staat voor de
vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB),
die de collectieve belangen van de Nederlandse
keramische industrie behartigt. Te gast waren een
vijfentwintigtal commercieel medewerkers van vijf
fabrikanten, die straatbaksteen produceren, waaronder
ook onze leden Wienerberger en HUWA-Vandersanden
Group.
Na een uitleg over wat de VMS is en allemaal doet, ging
het al snel over de beoordelingsrichtlijn (BRL). Peter
schetste het ontstaan van de BRL en de daarbij betrokken
partijen. De meeste interesse ging uit naar de inhoud van
de BRL. Voor sommigen leken de eisen op het eerste
gezicht wat zwaar, maar toen duidelijk werd dat in de
uitvoering vakmanschap de belangrijkste rol speelt, namen
het begrip en de waardering toe.
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Aansluitend ging oud VMS-voorzitter Henk Legger namens
de gemeente Purmerend in op het belang van de BRL voor
opdrachtgevers. Purmerend neemt de BRL op in de
bestekken en heeft daar goede ervaringen mee. Er is
minder toezicht nodig en bovendien is er veel minder
gedoe over meer werk. Henk signaleert een iets hogere
prijs sinds Purmerend de BRL voorschrijft en hij ziet dat als
een positieve ontwikkeling, omdat hij daar een betere,
duurzame kwaliteit voor terugkrijgt.

Bij eerdere presentaties kwam al naar voren dat het voor
fabrikanten van belang is dat het straatwerk goed wordt
aangebracht. De opdrachtgevers kijken bij klachten vaak
als eerste naar de fabrikant. Minder klachten over het
straatwerk betekent dus ook minder (onnodige) klachten
voor de fabrikant. Vanuit de KNB wordt de BRL actief
ondersteund mede door deelname in het College van
Deskundigen.

Wie, wat, waar
In deze rubriek vindt u links naar interessante artikelen
of documenten.

De VMS
•
•
•
•

De missie en visie van de VMS vindt u hier.
Dit zijn de leden van de VMS!
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de
VMS?
U kunt zich hier direct aanmelden als lid van de VMS.

InfraTech
•
Bezoek ons op stand 5.222 in hal 5 op het VMS Plein
•
Kom naar de VMS borrel op woensdag 18 januari
tussen 17.00 en 19.00 uur

VMS Nieuwsbrief
•

•

PS. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan uw relaties
en collega’s?

BRL 9334 Straatwerk
•
•
•

De VMS brochure BRL 9334 leest u hier.
De BRL 9334 vindt u hier.
Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 (SKG-IKOB)
tot nu toe.

VMS Branchecertificaat Straatmaker
•
•
•

Informatie over het Branchecertificaat vindt u hier.
Aanmelden voor het VMS Branchecertificaat doet u
hier.
De VMS brochure Branchecertificaat Straatmaker
leest u hier.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief doet u via deze link.
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