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1. Inleiding 

 
Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en Riolering 
 

De vakgroep Bestratingen maakt onderdeel uit van Bouwend Nederland. Vakgroepen 

zorgen voor contact op brancheniveau, uitwisseling van branchespecifieke kennis en 

behartigen de belangen van haar leden op branchespecifiek niveau. Iedere vakgroep heeft 

een eigen bestuur. De activiteiten van de vakgroepen passen binnen het algemene beleid 

van Bouwend Nederland. De vakgroep bepaalt zelf haar activiteiten, lidmaatschapscriteria 

en hoogte van de jaarlijkse contributie. Sinds 1 januari 2014 is de Ondernemersvereniging 

Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) de nieuwe Vakgroep voor Bestratingsbedrijven bij 

Bouwend Nederland; vanaf 2017 de vakgroep Bestratingen genoemd. De vakgroep richt 

zich op de drie belangrijkste thema’s in de branche: arbeidsomstandigheden, 

beroepsvorming en ambachtschap, en innovatie en technologie. 

 

Eenmaal per jaar wordt er een activiteitenplan opgesteld waarin de vakgroep aangeeft 

welke activiteiten, door wie en op basis van welk budget, er in het komende jaar worden 

georganiseerd. Dit plan wordt na goedkeuring in het bestuur van de vakgroep Bestratingen 

aan het bestuur van Bouwend Nederland ter goedkeuring voorgelegd. 

 

2. Interne organisatie 

Bouwend Nederland 

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, heeft branchespecifieke 

vakgroepen waarvan leden van Bouwend Nederland lid kunnen worden. Eén daarvan is de 

vakgroep Bestratingen, bedrijven waar één van de specialisme bestratingen is.  

 

Vakgroep Bestratingen 

Per juni 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden die zich hard wil maken voor de 

belangen van de bestratingsbedrijven in Nederland.  

Bestuur Vakgroep Bestratingen 

Het bestuur van de vakgroep bestaat uit de volgende personen: 

- Jaap Crezee 

- Jan Oomen 

- Barend van Kessel (tijdelijk) 

 

3. Situatieschets van de branche 

 

Bestratingsbedrijven houden zich bezig met het bestraten van wegen, paden, 

stoepen, drempels, bochten, rotondes, kruisingen pleinen en parkeervakken. 

Meestal is de gemeente de opdrachtgever. De branche biedt werk aan 7.710 

personen. De werkenden bestaan voor 58 procent uit ondernemers en voor 

42 procent uit werknemers. In totaal zijn er 4.370 ondernemingen in Nederland. 

De branche kent een totale omzet van 1.899.900.000 euro’s. Gemiddeld behalen 

ondernemingen een bruto resultaat van 7.600 per jaar per fte. 

De ondernemers in de branche zijn gemiddeld 39 jaar wanneer ze een 

onderneming starten, hebben ruim 5 jaar in de branche gewerkt, 92 procent is 

autochtoon en 31 procent heeft een hoger onderwijs opleiding afgerond en 47 

procent een middelbare beroepsopleiding. Het inkomen is gemiddeld 24.600 

exclusief dividend. Dit is een daling van 12 procent ten opzichte van 2008. 
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De werknemers in de branche zijn gemiddeld 36 jaar, de gemiddelde leeftijd van 

de instroom is 28 jaar. Kenmerkend is de hoge fysieke belasting in deze branche. 

In leeftijd zien we relatief veel jonge mensen in de groep 15-24; dit is relatief hoog 

ten opzichte van de totale ambachtseconomie en relatief laag vanaf 45-54 jaar. Van 

de werknemers is 93 procent autochtoon en 91 procent man, het opleidingsniveau 

bij werknemers met een werkweek van minstens 16 uur is is 36,7 procent hoger 

opgeleid en 42 procent heeft een middelbare beroepsopleiding afgerond. 

De ambachtseconomie bestaat uit een veelheid van vaak kleinschalige ambachten. 

Zo bestaat inmiddels 70% van de ambachtelijke ondernemingen uit ZZP-ers. 

Kleinschaligheid is de kracht van het ambacht maar het maakt branches en 

opleidingen ook kwetsbaar. De uitdaging is groot, de jarenlang opgebouwde vakkennis 

moet worden overgedragen op nieuwe generaties. Het voortbestaan van hoogwaardige, 

maar vaak zeer kleinschalige branches kan hierdoor in gevaar komen. 

4. Trends 

Nederland verandert. Nederland is dichtbevolkt en grondstoffen worden 

schaarser. De economie verandert, de samenleving verandert. Om deze verandering 

duurzaam en kwalitatief vorm te geven moet rekening worden gehouden met 

de volgende trends, kansen en bedreigingen [Bron: Rabobank, Cijfers & Trends, 

Aannemersbedrijven grond- water- en wegenbouw]. 

 

• Meer nadruk op klant- en milieu gericht werken. 

• Toenemende aandacht voor duurzaam bouwen. 

• Steeds vaker voor- en achterwaartse ketenintegratie. 

• Traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering vermindert ten gunste van 

geïntegreerde contractvormen zoals Design&Build/Construct, variaties op DBFMO 

(Design Build Finance Maintain Operate), best value procurement en (deels) open 

begroting (met winstdeling). 

• Opdrachtgever verschuift risico’s: in de nieuwe contractvormen schuilen ook 

risico’s, die vaker voor rekening komen bij de uiteindelijke uitvoerder van het werk. 

• Minder hechten aan eigendom van materieel (productiemiddelen), meer (vrucht) 

gebruik: een goede mix tussen eigendom (basisproductie) en inleen (piekgebruik) 

levert vele voordelen op, zowel in operationeel als financieel. 

• Aanhoudende mobiliteitsgroei vraagt om infrastructurele investeringen. 

• De overheid heeft beloofd aanbestedingsregels voor het MKB te versoepelen en 

kleinere bestekken minder te clusteren. 

• Vergrijzing en lage instroom van jongeren vormen nog steeds bedreiging voor 

bedrijven. 
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5. Ambitie, doelstellingen en activiteiten 

 

Het jaar 2018 zal in het teken staan van het opbouwen en versterken van de vakgroep 

Bestratingen.  

 

Ambitie 

Het is de ambitie van de vakgroep Bestratingen om breder in te zetten dan op bestraten 

alleen. Gebleken is dat leden van de vakgroep Bestratingen zich vrijwel allemaal bezig 

houden met het totaalpakket van uitvoering van kleine infrastructurele werken gericht op 

de inrichting van de openbare ruimte. De wens vanuit het bestuur en de leden van de 

vakgroep is dan ook om dit weer te geven in de naam van de vakgroep en deze te 

veranderen in ‘Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en Riolering’. In dit 

document zal dan ook verder gesproken worden over de Vakgroep Inrichting Openbare 

Ruimte, Bestratingen en Riolering. 

 

Doelstellingen 

De leden van de Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en Riolering hebben 

zich uitgesproken over het feit dat zij zich niet herkennen in een vakgroep die puur en 

alleen met bestratingen bezig is. De branche ontwikkelt, evenals de beroepsprofielen in het 

onderwijs, van puur bestraten naar een allround bedrijf die, als hoofdaannemer of 

onderaannemer, het totaalpakket aanbiedt in kleine infrastructurele werken ten behoeve 

van de inrichting van de openbare ruimte. Doelstelling voor 2018 is om deze verbreding in 

te zetten en ook activiteiten voor leden die vallen onder de sectie ‘Infra Klein’ te 

organiseren. Belangenbehartiging zal daarom ook breder ingezet worden en niet enkel meer 

vanuit de bestratingsbranche maar vanuit de bredere context worden aangevlogen. Hier 

zullen dan onder andere bestratingsvraagstukken onder vallen maar ook andere 

vraagstukken rondom de inrichting van de openbare ruimte zoals rioleringsvraagstukken, 

klimaatadaptatie enz. 
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Activiteiten 2018 

 

Drie bijeenkomsten: 

 

Themabijeenkomst over ‘Geld verdienen door duurzame inrichting van de openbare ruimte’ 

- voor en door onze leden. Samenwerking met schrijvers ‘Het klimaat past ook in uw 

straatje’.  

 

1 februari 2018. 

 

Informeel projectbezoek Infra voor de leden en het hieraan koppelen van kennisdeling 

(onderwerp: bedrijfsoverdracht, de toekomst van uw bedrijf).  

 

2 juni 2018, dag van de bouw 2018.  

 

Themabijeenkomst ‘De allround vakman GWW van 2030’ i.s.m. Soma College.  

 

31 oktober 2018. 

 

Activiteiten: 

 

- Afstemming t.a.v. lobby Bouwend Nederland en VMS 

 

- Contacten onderhouden met relevante partijen in het netwerk 

 

- Positionering en communicatie Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en 

Riolering. Ongeveer iedere 2 maanden communicatie over actualiteiten. Maximaal 3 

actualiteiten per keer + activiteitenagenda meesturen.  
 

- Samenwerking tussen vakgroepen binnen Bouwend Nederland optimaliseren. 
  

 

6. Lobby 
 

Ten aanzien van de lobby is het voor de vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen 

en Riolering voornamelijk van belang dat de vakgroep en Bouwend Nederland zich richt op 

de punten die we hebben besproken in de ledenvergadering van 29-9 jl.  

- Werkverdeling/continuïteit van werk door het jaar heen 

- Mogelijkheid van opknippen van opdrachten  

- Betalingstermijnen bij onderaanneming 

- Kwaliteit en de handhaving van kwaliteit (SEB, BRL, ISO9001) 

- Pensioenleeftijd en de haalbaarheid daarvan binnen de GWW 

- Instroom, imago en onderwijs van de betrokken vaklieden (SBB) 

- Rioleringsvraagstukken (Rioned, bouwagenda) 

- Veiligheid en arbeidsomstandigheden (Inspectie SZW) 
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8. Begroting 2018 

 

Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en Riolering 

Vastgesteld zijn de volgende bedragen: 

- Lidmaatschap Vakgroep Inrichting Openbare Ruimte, Bestratingen en Riolering: 

€500,00 per lidbedrijf 

- Bestuursvergoeding:  

Kilometervergoeding: € 0,28 per kilometer 

Vacatievergoeding: € 150 per vergadering. 

- 8 uur secretariaat per week  

 
 

Activiteit Kosten op jaarbasis 

  

Secretariaat  €15.000,00 

Bestuurskosten €5000,00 

Activiteiten vakgroep €10.000,00 

Totaal €30.000,00 

 
 

 

 


