
VMS
Verbetering 
Mechanisatie 
Straattechniek 

1

NieuwsbriefJuni 2013

•	 Vanuit	het	bestuur
•	 Nieuws	uit	de	werkgroep	kwaliteit
•	 Nieuws	uit	de	werkgroep	onderwijs
•	 Nieuws	uit	de	werkgroep	communicatie
•	 Nieuw	lid	VMS:	Germieco
•	 HAMEVAC,	Handelen	Met	Vacuüm
•	 De	schouders	eronder:	ketensamenwerking	in	de	infra
•	 Volg	ons	op	Twitter:	VMS	modernstraten@modernstraten

Vanuit het bestuur

Werken	aan	grotere	bekendheid	VMS
We	zijn	binnen	de	VMS,	sinds	kort	de	Vereniging	Modern	Straatwerk,	al	enige	tijd	actief	bezig	een	drietal	priori-
teiten	te	verwezenlijken.	Het	bestuur	kreeg	de	opdracht	via	de	Algemene	Ledenvergadering	aan	de	slag	te	gaan	
met	de	onderwerpen	onderwijs,	kwaliteit	en	communicatie.	De	werkgroepen	die	zich	met	de	verschillende	onder-
werpen	bezig	houden	hebben	inmiddels	vooruitgang	geboekt.	Daarover	kunt	u	elders	in	deze	Nieuwsbrief	lezen.

Het moment breekt aan om met de VMS naar buiten te treden. De VMS beschikt inmiddels over een nieuwe naam met een 
moderner logo, een nieuwe website en een twitteraccount. Ook de Nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Er wordt verder 
gewerkt aan de ontwikkeling van de Academy Modern Straatwerk en met de beoordelingsrichtlijn voor Straatwerk worden 
belangrijke stappen gezet.

Om de Nieuwsbrief op grotere schaal te kunnen verspreiden is een adressenbestand van relevante spelers op ons vakgebied een 
eerste vereiste. De meeste leden van de vereniging hebben ongetwijfeld een bestand van relaties op het gebied van bestratin-
gen. Een enkel lid heeft reeds aangeboden zijn bestand aan de vereniging beschikbaar te stellen om meer mensen op de hoogte 
te kunnen stellen van ons bestaan en van datgene wat de VMS voorstaat en doet.

Om zoveel mogelijk relevante personen te kunnen bereiken geef ik, mede als voorzitter van de werkgroep communicatie, alle 
leden in overweging hun adressenbestand aan de VMS beschikbaar te stellen. Met het gebruik van een actueel bestand kunnen 
de juiste medewerkers, met name, opdrachtgevers worden benaderd. Zowel in het kader van het creëren van grotere bekendheid 
van de VMS, als in het kader van ledenwerving kan dit een flinke stap vooruit betekenen.

Freek Warners

In deze editie:



Nieuws uit de werkgroep kwaliteit

Voortgang	Commissie	BRL	Straatwerk
Op	3	mei	jongstleden	is	de	technische	begeleidingscommissie	voor	de	tweede	maal	bijeen	geweest	om	een	
nieuw	concept	van	de	BRL	te	bespreken.	Bij	deze	vergadering	was	voor	het	eerst	ook	een	vertegenwoordiger	
van	de	BFBN	(Bond	van	Fabrikanten	van	Betonproducten	in	Nederland)	aanwezig,	waarmee	het	draagvlak	
voor	de	BRL	verder	is	vergroot.

Op basis van de input door de deelnemers aan de eerste vergadering heeft Peter Ligthart een nieuw concept samengesteld. 
Alle in de eerste vergadering genoemde aspecten hebben daarin een plaats gekregen. In de vergadering van 3 mei is daar 
een nadere invulling aan gegeven. Het toepassingsgebied van de BRL is scherper gesteld; de BRL heeft geen betrekking op 
dakbestrating en vloeistofdichte bestrating. Verder is de definitie van bestratingbedrijf aangepast. De eis dat een bestra-
tingbedrijf personeel moet hebben wordt niet overgenomen uit de SEB-erkenning.

Voor wat betreft de kwaliteit van het straatwerk zelf kiest de commissie voor de SEB-kwaliteitsnormen als basis boven de 
eisen in de RAW Standaard. Die laatste worden als te ruim en niet toereikend beoordeeld.
Een belangrijk punt is dat is besloten eisen op te nemen ten aanzien van het ontwerp. Verder heeft de commissie vastge-
steld dat het uit oogpunt van kwaliteit wordt vastgehouden aan een straatwerkplan en een logboek voor elk project zoals 
bedoeld in de CROW-publicatie.

Ten aanzien van de CROW-publicatie werd de commissie verrast door de mededeling dat er een nieuwe versie van publicatie 
282 is, die echter nummer 324 heeft gekregen. Voor (oude) verwijzingen is dat lastig. De BRL zal daar op worden aangepast.

De technische begeleidingscommissie komt 7 juni aanstaande opnieuw bij elkaar in Nieuwegein.

Nieuws uit de werkgroep onderwijs

Samenwerkingsovereenkomst	met	BGA
De	werkgroep	onderwijs	maakt	op	dit	moment	grote	vorderingen.	De	samenwerkingsovereenkomst	met	BGA	
Nederland	is	op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	28	maart	2013	een	feit	geworden.	Op	dit	moment	is	de	
werkgroep	druk	doende	om	de	Academy	Modern	Straatwerk	vorm	te	geven.	

De basis ligt in het landelijk kwalificatiedossier MBO Straatmaker van Fundeon. De opleiding wordt op landelijk niveau 
aangepast en als VMS kunnen wij een voorstel doen voor onderwerpen voor een branche gerelateerd keuzedeel. Volgens 
planning wordt dit half juni aangeleverd aan Fundeon.

Daarnaast ligt er op dit moment een voorstel met een schema van BGA Nederland waarin alle opleidingen uit de straten-
makersbranche zijn beschreven met hun werkprocessen. De werkgroep onderwijs moet hier haar visie opgeven.
Doel van de werkgroep is de Academy gereed te hebben voor de implementatie van de Beoordelingsrichtlijn Straatwerk.
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Nieuws uit de werkgroep communicatie

Nieuwe	huisstijl
De	nieuwe	huisstijl	is	op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	28	maart	2013	gepresenteerd.	De	reacties	waren	
positief.	De	nieuwe	stijl	past	bij	een	moderne	en	actieve	vereniging.	De	nieuwe	site	www.modernstraatwerk.nl		
is	sinds	half	april	ook	online.	Indien	u	iets	te	melden	hebt	dat	interessant	is	voor	de	website,	mail	dit	dan	naar		
bert.wiekens@dehamer.nl	of	sylvia@ligthartcommunicatie.com.

In samenwerking met MKB INFRA heeft de VMS een tweetal bijeenkomsten 
gehouden in het kader van de nieuwe aanbestedingswet en kabelschades. Deze 
bijeenkomsten waren succesvol. Elders in de deze nieuwsbrief leest u er meer over. 
De VMS is gevraagd door Vernieuwing Bouw gezamenlijk traject rondom keten-
samenwerking op te starten. Ook hier leest u elders in de nieuwsbrief meer over.

Op 17 juni wordt de eerste informatiebijeenkomst gehouden in Noord-Holland in 
Purmerend. Dit is een initiatief van de VMS en de gemeente Purmerend. Er zullen 
24 gemeenten aanwezig zijn. De VMS zal zich hier met het thema kwaliteit positi-
oneren (ontwikkeling beoordelingsrichtlijn) met het doel te vragen om dit kwali-
teitstraject te gaan adopteren in hun aanbestedingen. De volgende sessies vinden 
plaats in andere provincies in september, oktober en november.

Nieuw lid VMS: Germieco

Wij	verwelkomen	Germieco	
als	nieuw	lid	van	de	VMS
Germieco	BV	is	een	aannemings-	en	hoveniersbedrijf,	dat	gespecialiseerd	
is	in	alles	wat	met	grond-,	weg-	en	waterbouw	te	maken	heeft.	Germieco	
is	een	unieke	en	complete	combinatie,	die	alles	in	één	pakket	levert.	Het	
bedrijf	is	in	1983	opgericht	door	Henk	Bakker	en	is	gevestigd	in	Wormerveer.	
Dit	jaar	bestaat	Germieco	dus	30	jaar!

De directie bestaat uit Rob Konijn (algemeen directeur), Ruud Bosgoed (bedrijfs- 
leider uitvoering) en Petra Derlagen (hoofd financiën en P&O). Momenteel werken  
er ongeveer 60 werknemers bij Germieco. Met de vaste inhuurmensen, inhuurmate-
rieel en onderaannemers zijn er dagelijks ruim 100 mensen aan de slag op de diverse 
Germieco-projecten. Deze projecten bevinden zich met name binnen de grenzen van 
de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Purmerend. Maar ook in andere gemeenten  
in de regio treft u Germieco veelvuldig aan. Het materieel is herkenbaar aan de 
“Germieco-blauwe” kleuren en is in goede staat. 
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Geeft de pen door aan...

HAMEVAC,	Handelen	Met	Vacuüm
Hamevac	is	inmiddels	35	jaar	toonaangevend	op	het	gebied	van	vacuümtechniek.	Onze	oprichter	Hans	van		
Nifterik	stond	aan	het	begin	van	alle	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	vacuümtechniek,	met	name	daar	waar		
het	gaat	om	het	opnemen	en	verleggen	van	betonelementen.	We	zijn	er	dan	ook	trots	op	te	mogen	zeggen,	dat	
Hans	van	Nifterik	de	uitvinder	is	van	de	eerste	bestratingsmachine	gebruikmakend	van	vacuümtechniek.	Met	
deze	ontwikkeling	staat	Hans	aan	de	basis	van	het	gebruik	van	vacuümtechniek	in	de	GWW-sector.

Hans is altijd voorvechter geweest van het mechaniseren van het straatwerk en was als een van de eerste ‘niet aannemers’ lid 
van de VMS. Ook was Hans vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Innovatief Gezond Machinaal Straten (IGMS). De 
IGMS is ontstaan uit samenwerking van een aantal VMS leden, die gezamenlijk zijn begonnen met de ontwikkeling van een aan-
tal (her-)bestratingsmachines. Uiteraard worden bij deze machines de stenen verlegd met Hamevac vacuüm.

Onder leiding van de huidige eigenaar Michiel van Nifterik is een complete lijn van vacuümunits ontwikkeld voor alle denkbare 
toepassingen. De Hamevac units beginnen met de VTH-serie met hefvermogens tussen de 80 en 500 kg. Vervolgens is er de 
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Germieco heeft bewezen zowel kleine als grote projecten goed aan te kunnen. Om een 
voorbeeld te geven: Germieco heeft voor de Gemeente Purmerend onder andere de 
wijken Londen-, Barcelona- en Helsinkihaven in de Weidevenne woonrijp gemaakt en 
een groot deel van Gors Zuid heringericht. Voor de Gemeente Zaanstad is Germieco 
momenteel bezig met de herinrichting van de wijk Poelenburg. De totale oppervlakte 
is ca. 170.000 m², waarvan 105.000 m² aan rijwegen, parkeervakken en voetpaden. De 
overige 65.000 m² bestaat uit bermen, bomen, beplanting, etcetera. Dit werk staat 
tot eind 2014 gepland.

Germieco is op en top gecertificeerd: het mag keurmerken dragen als VCA**, ISO 
9001, Groenkeur en BRL 7000. Dat houdt in dat Germieco ook ingezet kan worden 
voor bodemsaneringsprojecten. Darnaast is Germieco ondermeer in het bezit van het 
Certificaat Erkend Bestratingsbedrijf. Bovendien staan bij Germieco Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit is benadrukt 
met het behalen van het CO2 bewust Certificaat niveau 3.



VHU-serie met hefvermogens tussen de 1000 en 10.000 kg. Naast de ‘standaard’ units ver-
zorgt Hamevac ook opbouw op maat (hydraulisch aangedreven units opgebouwd op machi-
nes van de klant) en uiteraard de vacuüm bestratingsmachines, daar waar het allemaal mee 
begonnen is.

De Hamevac producten worden verkocht in binnen- en buitenland, door Hamevac zelf, en 
door haar dealernetwerk van voorraad houdende dealers. Voor informatie over ons, en onze 
dealers, bezoek www.hamevac.nl
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De	schouders	eronder:	
ketensamenwerking	in	de	infra
De	Vereniging	Modern	Straatwerk	nam	op	27	maart	deel	aan	een	kick-off	bijeenkomst	bij	Vernieuwing	Bouw.	Op	
steeds	meer	plaatsen	in	de	woningbouw	wordt	op	een	projectongebonden	manier	gewerkt.	De	ervaringen	zijn	
positief	waardoor	meer	partijen	op	deze	manier	met	elkaar	gaan	werken.	De	infra-sector	kan	zijn	voordeel	doen	
met	de	ervaringen	uit	de	woningbouw.	Tijdens	de	kick-off	bijeenkomst	werd	gezamenlijk	met	enthousiaste	
partners	uit	de	infrasector	gesproken	om	te	komen	tot	een	pilotproject.

Dick van den Heuvel (bestuurslid Vernieuwing Bouw) uitte zijn wens om een pilot op het gebied van modern straten gezamen-
lijk uit te voeren, omdat dit een afgebakend onderdeel is. Naast een soepel bestratingsproces zal deze pilot ook de arbeidson-
geschiktheid van stratenmakers. Handmatig straten is namelijk een zware fysieke werkwijze die veel (rug) klachten oplevert. 

Denken	en	doen	als	één	bedrijf
Tijdens de kick-off bijeenkomst leerden de deelnemers elkaar beter kennen. Er bleek dat de verschillende deelnemers al veel 
doen op het gebied van innovaties en nieuwe manieren van samenwerken. De aanwezigen vonden een aantal punten belang-
rijk voor de pilot: Er moet aandacht voor het proces zijn, resultaten moeten tastbaar en meetbaar zijn, er moet een wij-gevoel 
ontstaan en er moet gedacht worden en gehandeld als één bedrijf. Maar ook moet er nagedacht worden over hoe je de resulta-
ten overbrengt naar rest van de branche? 
Concreet is afgesproken om actief kennis met elkaar te delen met betrekking tot succesvolle en bruikbare bouwstenen die al 
bij de deelnemers aanwezig zijn. De aanknopingspunten voor de invulling van de pilot kunnen hier gevonden worden. De vol-
gende sessies worden steeds bij een van de deelnemers gehouden. Op deze manier kan men bij elkaar in de keuken kijken.

Er	komt	iets	van	de	grond
“Het interessante is dat we hier vernieuwende partijen vanuit de kant van de opdrachtgevers en van de markt aan één tafel 
hebben, je hebt hier immers ook de hele keten nodig. Het is mooi om te zien dat iedereen energie heeft en de schouders 
eronder zet. De toekomst van ketensamenwerking in de infra zie ik positief tegemoet. Een diversiteit aan mensen is aanwezig 
en iedereen zet zich in. Soms zal het lastig zijn, want iedereen heeft natuurlijk een eigen belang. De kunst is ervoor te zorgen 
dat er een groot gemeenschappelijk belang ontstaat waarin de deelnemers elkaar vinden. Als we dat vast houden, dan komt er 
echt iets van de grond.”



Volg ons op Twitter: 

@modernstraten
Met	de	invoering	van	de	nieuwe	naam	en	huisstijl	hebben	we	ook	een	nieuwe	Twitteraccount	aangemaakt.	
Volg	ons	voor	de	laatste	nieuwtjes!

Heeft u nog geen Twitter account, dan vindt u hieronder een beknopte handleiding.
 Aarzel niet en neem even 10 minuten de tijd om uw account te regelen!

Beknopte	handleiding	Twitter	account	aanmaken
U gaat naar de site www.twitter.com
U ziet dan het volgende blokje tekst:

In het onderste gedeelte staat: ‘Nieuw op Twitter? Registreer nu’
Dit blokje gaat u invullen.
In de box ‘Volledige naam’ vult u uw voor- en achternaam in of 
u kiest voor uw bedrijfsnaam.
U vult uw emailadres in.
U bedenkt een wachtwoord.
Daarna klikt u op de gele knop: ‘Registreren op Twitter’. 
U komt dan in het volgende scherm terecht.

Zoals u ziet vult Twitter zelf een gebruikersnaam in. Deze kunt  
u eventueel direct wijzigen. Zoals de gegevens in het scherm 
ingevuld zijn, zult u als Twitter-account@ABCJansen1 krijgen. 
Wijzigt u uw gebruikersnaam bijvoorbeeld in Jan56, dan krijgt 
u als Twitter-account @Jan56

Bent u tevreden over uw keuze, dan klikt u op de gele knop 
‘Mijn account aanmaken’.

Dit duurt eventjes, maar dan komt u in een scherm ‘Welkom’ 
met aan de rechterkant de Twitterdocent. Deze neemt u aan de 
hand mee door de volgende schermen.
Indien u een scherm over wil slaan, staat onder op uw pagina 
een knopje ‘overslaan’.

Vergeet	u	niet	om	ons	te	volgen	via	@modernstraten

Dukatenburg 90 - 03  |  3437 AE  Nieuwegein  |  T  030 - 6033767  |  F  030 - 6342040  |  E  info@modernstraatwerk.nl  |  I  www.modernstraatwerk.nl

Samen sterk voor gezond straatwerk
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