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Gemeente Haarlemmermeer heeft de abri’s (bushokjes) en evenementenreclame 

aanbesteed. Dit is onderdeel van het programma Buitenreclame. Andere onderdelen van dit 

programma zijn het aanbesteden van lichtmastreclame, billboards, DRIS, reclamemasten,  

welkomstborden en wildplakzuilen. Team Inkoop en Aanbestedingen heeft de aanbesteding 

begeleid. 

NIEUWE ABRI’S DUURZAAM, FINANCIEEL VOORDELIG EN TOEKOMSTGERICHT
Als specialist in buitenreclame is Nabbnet 
betrokken. De aanbesteding is gemeente-
breed opgepakt en het voortraject is zorg-
vuldig doorlopen met de betrokken partijen. 
Hierdoor zijn zowel kwalitatieve als kwanti-
tatieve voordelen behaald. De opdracht is 
gegund aan JCDecaux. 

Samenwerking
Met samenwerken bereik je meer. Naast 
het aanschaffen van de abri’s moet er na-
gedacht worden over het onderhoud en de 
reiniging. Ook dient er rekening gehouden 
te worden met vergunningen en het is 
natuurlijk belangrijk dat de abri’s mooi zijn 
vormgegeven en passen in de omgeving. 
Om al deze eisen en wensen bij elkaar te 
brengen is een multidisciplinair project-
team opgericht met vertegenwoordigers 
van team I&A, Planvorming, Beheer en 
Onderhoud, OV&R, Handhaving en Toezicht 
en Juridische Zaken. Ook externe partijen 
zijn betrokken bij het project. De Stadsregio 
Amsterdam, Connexxion en de provincie 
Noord-Holland zijn geraadpleegd. Haarlem-
mermeer heeft de aanbesteding gezamen-
lijk met de gemeente Aalsmeer opgestart. 

Maatschappelijk Verantwoord 
Aanbesteden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
staat bij de gemeente Haarlemmermeer 
hoog in het vaandel. Om dit te realiseren 
dient er in het voortraject al nagedacht te 
worden over duurzaamheids- en sociale 
aspecten. De gemeente heeft zelf gebrain-
stormd over diverse duurzaamheidscriteria. 
Deze aspecten zijn in de aanbesteding mee-
genomen en dat heeft geleid tot een maat-
schappelijk verantwoorde aanbesteding.  
De opdrachtnemer JCDecaux besteedt uit-
gebreid aandacht aan maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen; van omgaan met 
energie, inzetten van duurzame middelen, 
gescheiden afvalinzameling en milieutech-
nisch en verantwoord werken tot het redu-
ceren van de CO2 uitstoot. 

Duurzame materialen
De nieuwe abri’s zijn geproduceerd met 
duurzame materialen. Ze bestaan voor 
90% uit recyclebaar materiaal.  De staal-
constructies worden verzonken en voorzien 
van een poedercoating wat zorgt voor een 
langere levensduur. Ook de reclamemateri-

alen (affiches ed.)  die gebruikt worden zijn 
gemaakt van duurzame materialen. 

Verminderen milieubelasting
De abri’s worden regelmatig gereinigd. Om 
dit zo milieuvriendelijk mogelijk te doen 
worden reinigingsmiddelen toegepast die 
minder belastend zijn voor het milieu. De 
abri’s worden gereinigd met gedeminerali-
seerd water, hierdoor hecht straatvuil zich 
minder aan het glas. De objecten zijn dus 
langer schoon, zodat ze minder vaak gerei-
nigd worden. Het water wordt getankt bij 
waterzuilen op locatie in Haarlemmermeer. 
De reinigingsdienst heeft daardoor minder 
ritjes naar de tanklocatie. De servicewa-
gens voldoen aan de strengst geldende 
milieunormen en de medewerkers rijden 
volgens ‘het nieuwe rijden’. 

Energieverbruik
Om de abri’s te verlichten wordt er gebruik 
gemaakt van aura TL-lichtbronnen, deze 
hebben een langere levensduur en verbrui-
ken 10% minder energie. Tijdens de nach-
telijke uren worden de lichten automatisch 
gedimd, dit levert een energiebesparing op 

van 30 tot 40%. 
De huidige abri’s hebben een gemiddeld 
aangesloten vermogen van 160 watt, de 
nieuwe abri heeft een vermogen van 59 
watt, dus een reductie van ruim 100 watt. 
De elektriciteit wordt opgewekt middels 
windstroom, dit is de meest groene vorm 
van energie.

Social return
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
bestaat niet alleen uit voordelen op het ge-

bied van milieu. Ook sociale aspecten spe-
len hierbij een rol. JCDecaux zet minimaal 
twee onderhoudsmonteurs in van het UWV 
werkbedrijf . 

Voordeel
Het plaatsen van abri’s en evenementen-
reclame levert financieel voordeel op. Be-
drijven willen graag adverteren en maken 
hierbij gebruik van de abri’s en de reclame-
panelen. Deze bedrijven betalen “afdracht”  
voor het plaatsen van de advertenties. Dit 

levert de gemeente ruim 2 miljoen euro op 
in 10 jaar tijd. 

Kwaliteit
De uitstraling en ontwerp van de abri’s zijn 
afgestemd op deze tijd. Er is rekening ge-
houden met het comfort, door te letten op 
de tochtbestendigheid en het zitcomfort. 
Elke abri heeft een bijpassende afvalbak. 
Het onderhoud en wisselen van de affiches 
vindt plaats buiten spitstijden om hinder te 
voorkomen. 

Toekomst
Na 10 jaar is er de mogelijkheid om de 
abri’s gratis over te nemen. De volgende 
exploitant heeft dan geen investeringskos-
ten, wat zorgt voor een hogere afdracht. 
Daarnaast is het duurzaam, want er hoe-
ven geen nieuwe abri’s geproduceerd, 
geplaatst en gerecycled te worden. Het 
ontwerp van de abri’s is afgestemd op de 
stijlkenmerken van MRAnet. Dit is een net-
werk van openbaar vervoer in de metro-
poolregio Amsterdam en wordt vanaf 2016 
geïmplementeerd. Op deze manier zijn de 
abri’s klaar voor nu en voor de toekomst!
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