
 

 
MVO en CO2-initiatieven 
 

 
 
Een betere wereld begint bij onszelf, weten wij. Daarom hebben we als doel gesteld onze gehele 
productie CO2

  neutraal te maken en onze voetafdruk zo onzichtbaar mogelijk. Dat betekent dat we 
naar bijna alles anders kijken. Naar grondstoffen en hergebruik van grondstoffen. Naar energie en de 
herkomst van die energie. Naar transportbewegingen, productielanden en eigenaarschap van 
producten.  
 
Brancheverenigingen 

VelopA is aangesloten bij de Branchevereniging Straatmeubilair, welke initiatieven ontplooit m.b.t. 
duurzaam ondernemen. Voorbeeld hiervan is de werkgroep duurzaamheid, waarbij verschillende 
onderzoeken worden gedaan op duurzaamheidsgebied. Onderwerpen van de lopende onderzoeken 
op het moment zijn: 
 
1. Onderzoek naar een Duurzaamheidsindex of certificeringen 

De Vereniging Straatmeubilair heeft als doel een landelijk omarmde onafhankelijke certificering te 
ontwikkelen/omarmen die werkelijk bepaalt hoe goed de producten in de openbare ruimte zijn voor de 
wereld. 
 

Landelijk omarmd - Standaard creëren waar iedere publieke opdrachtgever mee wil en gaat werken 

Onafhankelijk - Niet gebonden aan partijen – objectief oordelen  

Certificering - Nader te bepalen of het een certificering betreft of een aanbestedingsmethodiek 

Ontwikkelen/omarmen - Nader te bepalen of vs zelf iets ontwikkeld danwel een bestaand initiatief 

omarmt.   

Werkelijk bepalen wat goed is voor de wereld - Moet een feitelijke beschrijving die de werkelijke intentie 

en drive heeft de waarheid zo maximaal mogelijk te benaderen. 3 thema’s lijken hierbij nu belangrijk: 

circulariteit, CO2 footprint en cradle-to-cradle. 

Producten in de openbare ruimte - Het moet toepasbaar zijn voor alle producten in de openbare ruimte. 

Hier trekken we verder dan onze branche en is het voor ieder vs lid van toepassing 

 

Daarnaast organiseert de Branchevereniging Straatmeubilair informatieve bijeenkomsten voor zijn 
leden op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en CO2 reductie. 

Chris de Groot, Managing Director, vertegenwoordigd VelopA in deze branchevereniging 
www.straatmeubilair.org/velopa 

Daarnaast is VelopA lid van de Dutch Cycle Embassy om bij te dragen aan het bevorderen van het 
fietsgebruik. Vanuit het gedachtengoed dat fietsgebruik de leef kwaliteit verbetert van de openbare 
ruimte, het reduceert de CO2 footprint en fietsen verbetert de lokale luchtkwaliteit. En zo zijn er nog 
veel meer redenen om het fietsen te stimuleren, maar dit zijn wel de belangrijkste. De Dutch Cycle 
embessay acteert internationaal. Zodoende kunnen we de NL’se kennis, Nederland is tenslotte een 
land met een lange fietshistorie, ook internationaal delen en zodoende het fietsgebruik internationaal 
bevorderen. Dat doen zij door netwerkbijeenkomsten, beurzen en symposia te organiseren. VelopA 
ondersteund deze activiteiten door mee te denken en ondersteunen tijdens deze bijeenkomsten door 
o.a. voorlichting te geven over fietsinfrastructuur, duurzaam materiaal gebruik 

 

Rob Koster, Sales Director, vertegenwoordigd VelopA in deze branchevereniging, 
www.dutchcycling.nl 

 

http://www.straatmeubilair.org/velopa
http://www.dutchcycling.nl/


 

 
Circulaire collectie – Reposa Productlijn 
VelopA heeft een circulaire collectie ontwikkeld. De Reposa circulaire lijn is een veelzijdige duurzame 
productlijn met tijdloze uitstraling. Het uitgangspunt bij deze lijn is minimaal materiaal gebruik. Dit brede 

assortiment recyclebare producten sluit naadloos op 
elkaar aan. Doordat de producten modulair zijn 
opgebouwd en de materialen verwisselbaar, kunnen 
verschillende combinaties en opstellingen worden 
gecreëerd. Uitvoering: cortenstaal - bamboe. Vergeleken 
met andere staalsoorten geeft de productie van 
cortenstaal een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot, daarbij is 
cortenstaal 100% recyclebaar. Samen met het gebruik 
van CO2 neutraal bamboe hebben de producten een 
langere levensduur en gunstigere CO2 footprint.  

 

Circulaire bank 
VelopA heeft een uiterst milieuvriendelijke bank ontworpen 
met een mooie, rijke uitstraling welke is gemaakt van 
biocomposiet. Een composiet vervaardigd van restafval uit de 
gemeente, zoals het gemaaide gras en riet. De bank heeft een 
extreem lage CO2 voetafdruk en is gemaakt van circulaire 
materialen met een eigenzinnig design en modulair systeem 
met vele  opstellingsmogelijkheden. De circulaire bank is één 
van de twee winnaars van de Upcycle City competitie van 
Gemeente Almere. 

 
 

Robust Line 

De Robust Line is een echte eyecatcher. De 
imposante bank maakt onderdeel uit van de Robust 
Line productfamilie; breed assortiment duurzame 
zitelementen waarmee u uiteenlopende 
opstellingen kunt creëren op pleinen of in 
stadscentra. De banken/hockers zijn te combineren 
of te schakelen en de bijbehorende rugsteun kan in 
twee richtingen worden gemonteerd; voor nog meer 
variatie. De Robust Line heeft ook een sterk sociaal 
en duurzaam karakter. De producten worden met 
veel vakmanschap lokaal gefabriceerd, volledig uit 
lokaal eikenhout en staal uit Nederland. Voor 
houtbewerking en assemblage werken we        
samen met een sociale werkplaats in de regio. 

 

Partnerships 

VelopA is niet in staat om alle producten die bijdragen aan een duurzame buitenruimte zelf te 

ontwikkelen, maar door partnerships aan te gaan, kunnen wij onze bijdrage wel vergroten. Zoals met: 

 

Lumiquide 

LUMIGUIDE Smart Mobility Solutions is een aanbieder van slimme stedenoplossingen, waarbij IT en 

datatechnologie wordt benut om een duurzaam stedelijk beleid voor morgen te creëren. Door de 

mobiliteit in een stad te meten en analyseren, kunnen we oplossingen bieden die het fietsgebruik in de 

steden vergroot en autogebruik reduceert. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Inframarks 

InfraMarks ontwikkelt producten die bijdragen aan een gezonde, slimme, duurzame en innovatieve 

openbare ruimte. Zij ontwerpen producten voor de openbare ruimte die energie opwekken en 

uitsluitend werken op schone energie. 

 

Door samen te werken met deze partners kunnen wij onze klant de beste keuze bieden in de meest 

duurzame oplossing voor de buitenruimte. 

 

Blijven onderzoeken en leren 

VelopA stelt zich ten doel om blijvend besparingsmogelijkheden te onderzoeken. Dat zit diepgeworteld 

in ons design team, dat kan zijn door slim en modulair te ontwerpen of door het wijzigen van de 

product materialen, voor 2021 staat op de agenda: 

- Onderzoeken opties reductie van de hoeveelheid kg beton in onze betonpoeren 

- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van hergebruik van onze verpakkingsmaterialen 

 

Overige initiatieven 

• VelopA heeft een video gemaakt waarin zij haar gedachtengoed over de circulaire economie 
in de openbare ruimte deelt. VelopA wil hiermee zijn doelgroepen informeren over hoe wij 
samen meer aandacht kunnen geven aan circulair ondernemen, wat daarmee hopelijk een 

stimulans is voor anderen. https://www.velopa.nl/oplossingen/circulariteit/ 

• VelopA heeft zijn ontwerpsoftware aangevuld, waardoor het mogelijk is inzicht te krijgen op 
het CO2 effect van producten. 

https://www.velopa.nl/oplossingen/circulariteit/

