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Goed nieuws over de openbare ruimte: burgers zijn steeds meer betrokken
bij hun woonomgeving en zijn er erg tevreden over.
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Eindhoven heeft inmiddels ervaring met de Mobiliteitsscan. De tevredenheid overheerst, al zijn verbeteringen mogelijk.
De CROW-helpdesk
CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Samenhangende kennisproducten over parkeren

Infrastructuur
Een cementgebonden fundering die niet scheurt? De tijd zal het leren
Aan de slag met minder strooizout

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt,
verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis
voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp,
aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in
samenwerking met alle belanghebbende partijen,
waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-,
water- en wegenbouw, toeleveranciers en
vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm
van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken,
vindt haar weg naar de doelgroepen via websites,
publicaties, cursussen en congressen.
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Toepassing laagtemperatuurasfalt lijdt onder onbekendheid 14
Laagtemperatuurasfalt kent minder energieverbruik en een lagere
CO2-uitstoot. Daarmee is het aanzienlijk duurzamer dan traditioneel, heet
asfalt. Een nieuwe CROW-publicatie draagt deze boodschap uit.

Aanbesteden & Contracteren
RAW-deelhoofdstuk Emulsie-asfaltbeton herzien
Voortgang CROW-werkgroep ‘Overeenkomsten met open posten’
Nieuwe Aanbestedingswet: wat is er veranderd?
De RAW-helpdesk

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:
Leefomgeving
Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en
het beheer van stedelijke openbare ruimte.
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Nieuwe versie Aanbestedingskalender.nl biedt meerwaarde 20
De nieuwe versie van Aanbestedingskalender.nl biedt weer meer dan zijn
voorganger. Nieuw is onder meer een EMVI-module, een rapportagetool
en de vereenvoudiging van de zogeheten CPV-codes.

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.

Gebruikers praten mee over Aanbestedingskalender.nl

Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.

21

Bouwprocesmanagement

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Levert een bijdrage aan het competenter maken
van de overheid op het gebied van mobiliteit.
Het speelt in op de behoeften van de decentrale
overheden en signaleert nieuwe ontwikkelingen.

Verkeersmaatregelen op autosnelwegen vereisen maatwerk 22
Een ingrijpend herziene richtlijn voor verkeersmaatregelen bij werk in
uitvoering op autosnelwegen dient zich aan. Wat is veranderd?

Infrastructuur
Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de
constructeur en beheerder van infrastructuur.

Werkgroep ‘specificeren van sociale veiligheid in de openbare ruimte’
Van de straat geplukt: Verkeersmaatregelen gelden voor iedereen

Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratief-juridische en technische
hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen
van contracten en het uitvoeren van werken en
schept zo kaders en voorwaarden voor aanbestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen.

Wilt u meer informatie over deze domeinen,
ga dan naar www.crow.nl.
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De juiste balans tussen een goede bereikbaarheid, een prettige omgeving
en minimale belasting van het milieu. Het KpVV en CROW bieden dit met
kennisuitwisselingsbijeenkomsten en kennisproducten.

CROW et cetera wordt gratis verspreid
onder professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare
ruimte. Via www.crow.nl/etcetera kunt u
zich aanmelden.

Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.
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Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen
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Fitter, met focus

Foto: Herman Stöver

Het jaar is nog maar net begonnen, of CROW
heeft al een hoogtepunt te pakken! We stonden
als vanouds op de InfraTech in Ahoy in Rotterdam.
Op ons inmiddels vertrouwde plekje tussen de
themahallen in, wat mij betreft symbolisch voor
CROW’s positie als schakelpunt tussen de diverse
belanghebbenden en deelsectoren. Dit keer hadden we zelfs een verdieping op onze stand: de
docks 1 en 2 van Ahoy waren voor de gelegenheid
omgetoverd in een loungeruimte en een congreszaal waarin we dagelijks honderden mensen
hebben ontvangen. Onder het label CROWcollege hadden we een vierdaags programma van
lezingen, cursussen (mini)congressen, workshops
en relatiebijeenkomsten. Soms viel de belangstelling wat tegen, vaak werden onze verwachtingen
overtroffen. Dit geeft ons de inspiratie er dit jaar
weer stevig tegenaan te gaan.
We staan aan het begin van een nieuw jaar dat
nieuwe kansen biedt. Ik weet niet of u na de feestdagen ook moet afslanken, maar voor CROW
geldt dit zeker. Wil je met minder inkomsten
overleven, dan moet je nu eenmaal je organisatie
aanpassen. Het is de harde werkelijkheid, maar we
zijn vastbesloten fitter en met nog meer focus aan
de slag te gaan. We moeten onze aandacht richten
op zaken waar de markt echt op zit te wachten.
Dat betekent dat we eerder richtlijnen ontwikkelen voor tienduizend mensen dan voor honderd.
De uitwerking van onze inspanningen gaat nadrukkelijker dan voorheen een rol spelen. En dat gaan
we doen met een strakke organisatie. We worden
gedwongen eens goed tegen het licht te houden
wat we blijven doen en waar we mee stoppen.
Ik merk veel begrip bij onze relaties. Zij zitten vaak
in hetzelfde schuitje en grijpen ook in in de eigen
organisatie. Soms is er druk nodig om draagvlak
te krijgen voor maatregelen. Ik schreef op deze
plaats al eerder dat de omstandigheden ons nu tot
maatregelen dwingen die ons als organisatie alleen
maar sterker zullen maken. Ik ben ervan overtuigd
dat we, als we over een paar jaar weer in wat rustiger vaarwater zijn beland, zullen concluderen dat
we de goede keuzes hebben gemaakt, dat we er
weer goed voorstaan en dat we onze doelgroepen
al die tijd goed hebben bediend. Zullen we dat op
de volgende InfraTech samen vieren?
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Leefomgeving
www.crow.nl/leefomgeving

Minder geld, meer betrokken
burgers in de openbare ruimte
Auteur: Tim Oosten

De betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving neemt toe.
Of dit nu komt doordat de gemeente tegen de grenzen aanloopt
van wat ze kan betekenen voor haar bewoners, of doordat de bur
ger steeds minder verhuist en er daardoor dicht bij huis maar het
beste van wil maken, is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk
dat bijna negentig procent van de mensen in Nederland tevreden
tot zeer tevreden is met zijn eigen buurt. Het is naar voren geko
men op 12 december tijdens het Nationaal Openbare Ruimte
Congres in Den Haag.
Investeren

Drukte bij de stand
van CROW Levende
Stad tijdens het
Nationaal Openbare
Ruimte Congres

Opvallend is dat de Nederlander
erg tevreden is over zijn woon
omgeving, zo blijkt uit onderzoek
dat Elba Media en CROW hebben
laten verrichten en waarvan ze de
uitkomsten presenteren tijdens
het Nationaal Openbare Ruimte
Congres. Driekwart van de burgers
beveelt zijn eigen wijk aan aan
vrienden en kennissen. De kracht
van de eigen woonbuurt is: goede
omgangsvormen, sociale veilig
heid, normen en waarden, behulp
zaamheid en verdraagzaamheid.
Aandachtspunten zijn staat en
onderhoud van de buitenruimte
en voldoende parkeergelegenheid.
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Wethouder Revis van Financiën en
Stadsbeheer van Den Haag bena
drukt het grote belang van de open
bare ruimte en legt uit waarom de
hofstad hier ook in tijden van
bezuinigingen in investeert. “De
eerste reden is de economie. Als de
openbare ruimte goed en verzorgd
is, trekt dit mensen en bedrijven
aan. Ten tweede is dit de veiligheid.
Schoon en heel is immers ook vei
lig. En tot slot is er de sociale cohe
sie. Een goede openbare ruimte
leidt ertoe dat mensen meer naar
buiten komen, elkaar meer tegen
komen en meer verantwoordelijk
heid nemen voor diezelfde open
bare ruimte.”

Geen betonwoestijn
New York mag in de beleving van
mensen die de metropool niet ken
nen een betonwoestijn lijken, in
werkelijkheid is een kwart van het
grondoppervlak van de stad park en
woont niemand op meer dan tien
minuten lopen van een park. En
het stadsbestuur doet er alles aan
om deze groene longen te behouden
en te onderhouden. Alleen op die

manier is de stad een prettige woon
omgeving voor hoogopgeleide en
creatieve mensen en kan ze concur
reren met andere metropolen, zo
vertelt Ad Hereijgers die in New
York een handel in Nederlandse
fietsen is begonnen. Overigens is
het met de staat van onderhoud van
de openbare ruimte niet beste
gesteld in de big apple. Maar daar
hebben heel veel steden last van in
de Verenigde Staten.
Een oude spoorlijn is in New York
omgetoverd tot park en dit project
heeft zichzelf bekostigd door langs
het ontstane park woonruimte te
ontwikkelen. De kanttekening bij
dit fraaie verdienmodel is dat het
alleen werkt in een omgeving en
een markt waar je woningen kunt
verkopen. Krimpregio’s in Neder
land zullen wat anders moeten ver
zinnen.

Steden opknappen
De Brit John Worthington advi
seert wereldwijd over het opknap
pen van steden. Ook Utrecht en
Rotterdam behoren tot zijn klan
tenkring. Zijn boodschap: een stad
is nooit af, besef dat en streef er
ook niet naar dat iets ‘af’ zou moe
ten zijn. Steden bieden bewoners
ongekende kansen, maar herber
gen tegelijkertijd grote problemen
in zich, zo is de eeuwige paradox.
De uitdaging is natuurlijk om pro
blemen hanteerbaar te houden en
zo weinig mogelijk mensen buiten
de boot te laten vallen.
Ruimtes zijn publiek, semi-publiek
of privé. De semi-publieke ruimtes
zoals stations hebben een duidelijk
doel, zijn strak georganiseerd en
functioneren in het algemeen goed.
Een aardige ontwikkeling is dat de

Leefomgeving

Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2013

•
•
•
•
•

De Nederlandse burger is tevreden over zijn eigen woonomgeving en over het centrum van
zijn woonplaats

eigenaren van private ruimte er
heil in zien om publiek toeganke
lijk te zijn. Het Rockefeller Center
in New York is hier een geslaagd
voorbeeld van. De moeilijkheid van
het scheppen van een geslaagde
openbare ruimte is dat je moet kun
nen falen om iets uit te proberen.
Maar falen zit niet in onze westerse
cultuur, zo merkt Worthington op.

Burgers onderhouden groen
In Alphen aan den Rijn helpen bur
gers al twintig jaar bij het onder
houd van het openbare groen. Het
werkt allemaal heel eenvoudig hier
in de ZuidHollandse polder: de
wijk kan kiezen voor sober, door de
gemeente onderhouden groen, of
voor een fleuriger en afwisselender
buitenruimte. Maar in dat laatste
geval moeten de mensen zelf de
handen uit de mouwen steken. Het
gebeurt massaal. Liefst drieduizend
van de zeventigduizend inwoners
helpen mee. Blijkt bij de jaarlijkse
schouw dat het onderhoud beneden
de maat is, dan neemt de gemeente
de touwtjes weer in handen en
krijgt de wijk weer ‘basisgroen’. Dit
laatste gebeurt elk jaar slechts in
een half procent van de ruimte. En
wat de kosten betreft: de gemeente
reserveert één procent van het bud
get voor beheer en onderhoud hier
voor. Niet alleen knapt de stad er

erg van op, ook de sociale cohesie is
er natuurlijk bij gebaat. Mooi hoeft
niet duur te zijn en al helemaal niet
ingewikkeld. Want ook dat is
opmerkelijk: er komen geen con
tracten of ambtelijke werkgroepen
aan te pas. Het gaat allemaal
gewoon in mondeling overleg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie bezuinigingen
Opschoonsessies openbare ruimte
Buurtschouw
Contractvormen openbare ruimte
Samenwerking tussen stadsontwikkeling en
stadsbeheer
Burgerparticipatie
Regisseren van de openbare ruimte
Monitoring
Standaardisatie boomveiligheidscontrole
Onkruidbestrijding
Baten van beheer
BGT, aan de slag met...Verwildering van lege
gebieden als kans
Groen en welbevinden stadslandbouw
26 juni: Praktijkmiddag beeldkwaliteit
www.levende-stad.nl
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85,
ook voor het aanleveren van ideeën voor bijeenkomsten

Rotte kiezen
In Amersfoort hebben architecten
en stedenbouwkundigen de kop
pen bij elkaar gestoken om rotte
kiezen in de stad aan te pakken.
In een winkelstraat is een pand
gesloopt en staat het huis ernaast te
verkrotten. Een patstelling tussen
eigenaar en gemeente zorgt voor
een verloederde en naargeestige
plek. Bewoners mochten met
ideeën komen en zowel eigenaar
als gemeente heeft ingestemd met
de tijdelijke stadstuin die ontstaan
is. Dit tot grote tevredenheid van de
buurtbewoners. En mocht de eige
naar een bestemming voor zijn
grond vinden, dan wordt de zaak
weer opgedoekt. Maar tot die tijd is
een vervallen plek omgetoverd tot
een levendig stukje van de wijk.

Venray
Het centrum van het Limburgse
Venray wordt uitgeroepen tot beste
openbare ruimte van Nederland. De
gemeente heeft flink geïnvesteerd

in een fraaiere binnenstad en voor
kwaliteit gekozen. De jury roemt
ook de grote betrokkenheid en inzet
van de winkeliers bij het proces.

Oplossing
De openbare ruimte als oplossing.
Het is de titel van het Nationale
Openbare Ruimte Congres. Waar
de burger in het recente verleden
de zorg voor alles wat zich buiten
de voordeur afspeelde als vanzelf
sprekend bij de overheid neerlegde,
die de bal gretig oppakte, doet de
overheid een stapje terug en is de
burger aan de beurt. Dit hoeft geen
slecht nieuws te zijn. Tal van voor
beelden van burgerinitiatieven
maken dit duidelijk. En de regie
blijft gewoon bij de overheid.
www.crow.nl/congressen, voor de presentaties
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Foto: Herman Stöver

Ook dit jaar verzorgt CROW Levende Stad minimaal
twaalf themabijeenkomsten voor alle partners van
het kennisnetwerk. De volgende ideeën voor onderwerpen zijn aangedragen:

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Eindhovense ervaringen
met de Mobiliteitsscan
Auteur: Jan van den Berg

Verkeerskundigen van de gemeente Eindhoven gebruiken de
Mobiliteitsscan naar tevredenheid. Er zijn wel uitbreidingen
denkbaar. Zo wil Eindhoven een nieuwe module voor parkeren
laten ontwikkelen.
De Mobiliteitsscan is een instru
ment waarmee de samenhang tus
sen ruimtelijke, verkeerskundige
en milieuaspecten onderzocht kan
worden. Het is ontwikkeld door
CROW, Goudappel Coffeng en het
Kennisplatform Verkeer en Ver
voer. Deze partijen hebben samen
gewerkt met diverse (potentiële)
gebruikers van de scan zoals
gemeenten.
Eindhoven is een van deze gemeen
ten. Erik van Hal werkt er als ver
keersplanoloog. “We zijn eind 2010
ingestapt om de bètaversie van de
Mobiliteitsscan in een testomge
ving te gebruiken en daarmee te
helpen die verder te ontwikkelen
en te testen. De scan is voor ons
een nuttig hulpmiddel gebleken bij
het opstellen van de Strategische
Mobiliteitsagenda.”

Erik van Hal:
“De Mobiliteitsscan
heeft een brede
toepassing met
allerlei aspecten”

niveaus goed werkt, kan Van Hal
beamen. “De toepassing is breed.
Er zitten allerlei aspecten in, zoals
ruimtelijke ontwikkelingen, de
omvang van verplaatsingen,
modal shift en P+R. Dat zijn alle
maal elementen die wij goed kun
nen gebruiken.”

Parkeren

Toepassingen

De mogelijkheden op het gebied
van parkeren zijn met de Mobili
teitsscan beperkt, meent Van Hal.
“Het zit er wel in, maar dat is voor
ons niet voldoende. Wij zouden
graag uitgebreidere mogelijkheden
in de scan zien om de effectiviteit
van maatregelen op het gebied van
parkeren te kunnen verkennen.”
Eindhoven heeft daarom voorge
steld mede te willen investeren in
de ontwikkeling van een parkeer
module, die onderdeel kan worden
van de scan.

De Mobiliteitsscan heeft een breed
toepassingsgebied. Hij kan gebruikt
worden om inzicht te krijgen in
knelpunten in het verkeersnet
werk. Daarnaast geeft de scan de
mogelijkheid om het effect te
onderzoeken van zowel ruimtelijke,
verkeerskundige als milieumaat
regelen. Combinaties van maat
regelen kunnen snel doorgerekend
worden, zodat vergelijkingen van
opties mogelijk zijn. De scan is
vooral bedoeld voor regionale en
gemeentelijke toepassingen.
Dat de Mobiliteitsscan op deze

Een ander aspect waar lokale over
heden waarschijnlijk behoefte aan
hebben, is een module voor het
fietsverkeer, aldus Van Hal. “Voor
autoverkeer en openbaar vervoer
kun je met de Mobiliteitsscan goed
uit de voeten. Voor de fiets is dat
maar beperkt het geval. Ik kan me
voorstellen, dat er gemeenten zijn
die daar een aparte module voor
zouden willen hebben.”
“In de afweging tussen investeren
in modules voor parkeren of fiet
sen in de scan ligt voor ons de
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prioriteit bij het eerste thema. Op
stadsniveau hebben we een vol
doende goed beeld waar we aan toe
zijn met fietsverkeer en ook welke
kant we daarmee op willen. We
doen bovendien onderzoek om dit
nog beter in beeld te krijgen.”

Rekentools
Er is in Eindhoven al onderzocht
hoe de Mobiliteitsscan voor het
fietsverkeer is te gebruiken. “We
hebben een afstudeerder van de
hogeschool NHTV laten experi
menteren met de rekentools in de
scan. Daaruit kwam naar voren,
dat je met de scan best kunt reke
nen aan bijvoorbeeld het effect
bereik van de invloed van een snel
lere fietsroute op het fietsgebruik
ten koste van de auto binnen een
stedelijke corridor.”
Van Hal wijst er echter wel op dat
het ontwerpen van een echt fiets
netwerk met de huidige Mobili
teitsscan lastig is. Het regionaal
verkeersmodel waarop de scan zijn

Verkeer & Vervoer

Met de Mobiliteitsscan kan de
samenhang tussen ruimtelijke,
verkeerskundige en milieuaspecten
onderzocht worden

De CROW-helpdesk
Deze CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele
tientallen vragen op het gebied van verkeer en vervoer,
infrastructuur en openbare ruimte. Vragen stellen kan
via helpdesk@crow.nl of (0318) 69 98 55.

Hoe zit het met de doorrijhoogte?
Geregeld komt de vraag binnen wat de eisen zijn voor
de vrije doorrijhoogte op een weg, bijvoorbeeld in verband met het plaatsen van kunstwerken.

Foto: Herman Stöver

CROW geeft op dit moment geen richtlijnen uit voor
het ontwerp van kunstwerken (al wordt momenteel
gewerkt aan een ontwerpwijzer voor bruggen voor langzaam verkeer). Wel geeft CROW in de ‘ASVV 2012’ en
het ‘Handboek Wegontwerp’ (CROW-publicatie 164)
benodigde profielen van vrije ruimte voor motorvoertuigen. Hiernaast bestaan er regels en richtlijnen over het
vroegtijdig aangeven van lage kunstwerken.

data-inhoud baseert, kent geen
fietsmodule. “Veel gemeenten heb
ben weinig concrete gegevens over
het daadwerkelijke fietsgebruik,
terwijl andere daar al verder mee
zijn. Als je voldoende data over
fietsverkeer hebt, dan is het denk
baar dat je daarmee een goede
fietsmodule in de Mobiliteitsscan
wel prima zou kunnen voeden.”
Afgezien van deze meer specifieke
onderdelen, moet de gebruiker van
de Mobiliteitsscan in het achter
hoofd houden wat er wel en niet
mee kan. Van Hal karakteriseert
de scan als een verkennend instru
ment. “Het is globaler en maakt
gebruik van vereenvoudigde maar
daardoor wel snellere rekenregels.”

Gebruiksgemak
De Mobiliteitsscan is gebruiks
vriendelijk, maar zou wat
gebruiksgemak betreft nog wel wat
aan kracht kunnen winnen, meent
Van Hal. “Dan heb ik het vooral

over de manier waarop data gepre
senteerd worden: over de mogelijk
heden waarop kaarten en/of
tabellen op het scherm worden
gepresenteerd of kunnen worden
bewaard.” Dit zijn echter relatief
kleine punten, die gaandeweg aan
gepast kunnen worden, zodat de
Mobiliteitsscan makkelijker wordt
in het dagelijks gebruik.
Een sterk punt is naar de mening
van Van Hal dat gegevens op meer
dere manieren kunnen worden ont
sloten, waardoor ze voor verschil
lende gebruikersgroepen geschikt
zijn. “Het grote voordeel van de scan
vind ik, dat je er snel opties en
scenario’s mee kunt doorrekenen.
Je kunt redelijk snel de zin van de
onzin scheiden. Voor het uitwerken
van de details zijn weer andere
instrumenten beschikbaar.”
w
 ww.crow.nl/mobiliteits-scan
Hans Voerknecht, voerknecht@kpvv.nl,
	
voor meer informatie en bijvoorbeeld een
demonstratie van de Mobiliteitsscan

De ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van
wegen’ (CROW-publicatie 207) geeft richtlijnen voor
bebakening van een plaatselijk beperkt profiel van vrije
ruimte. Het is van groot belang lage kunstwerken en
onderdoorgangen vroegtijdig aan
te kondigen. Is de doorrijhoogte
minder dan 4,60 meter maar meer
dan 4,00 meter, dan kan hiertoe
gebruikgemaakt worden van bord
L1 (zie RVV 1990).
In gevallen waarin de vrije doorrijhoogte 4,15 meter of
minder is, zal wellicht een geslotenverklaring voor motorvoertuigen
die met inbegrip van de lading een
bepaalde hoogte te boven gaan, de
beste oplossing zijn (bord C19, zie
RVV 1990).
Verder moet de onderkant van viaducten, tunnels en
onderdoorgangen en dergelijke gemarkeerd worden, als
de vrije doorrijhoogte minder is dan 4,20 meter. Deze
markering bestaat uit 0,15 meter brede witte verticale
strepen op een zwarte achtergrond. De tussenruimte
tussen de strepen bedraagt 0,25 meter. De hoogte van
het zwart-witte vlak is 0,50 meter (met een minimum
van 0,25 meter).
•	Meer informatie over de borden L1 en C19 staat op
www.verkeerstekens.nl.
•	Over bebakening van een plaatselijke beperkt profiel van vrije ruimte is meer te lezen in de ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen’
(CROW-publicatie 207), § 3.6.
•	Achtergronden bij signalering van een beperkt profiel
van vrije ruimte staan in ‘ASVV 2012’, § 16.3.3.
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Bundeling KpVV en CROW

Samenhangende kennisproducten over
Auteur: Bram van Luipen

Over het voorzien in de vraag naar parkeervoorzieningen wordt
verschillend gedacht. Automobilisten willen graag een ruim en
voordelig aanbod, anderen willen zo min mogelijk blik in de straat.
De kunst is om de juiste balans te vinden binnen de randvoorwaarden van een goede bereikbaarheid, een prettige omgeving en minimale belasting van het milieu. Dat vraagt om praktische kennis en
uitwisseling van ervaring. En daar spelen het KpVV en CROW op in
door het houden van kennisuitwisselingsbijeenkomsten en het
ontwikkelen van op elkaar afgestemde kennisproducten.
Het KpVV en CROW laten zich
adviseren door een gezamenlijke
programmaraad parkeren. Deze is
samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, consultants
en universiteiten. Hierna staan
drie voorbeelden van parkeervraagstukken waarin de kennisproducten van het KpVV en CROW
op elkaar (zullen gaan) aansluiten.

Vanaf 1 januari 2013 is er een loket voor kennisvragen op
verkeers- en vervoergebied. Het KpVV is sinds 2009 al
onderdeel van CROW, nu zijn de medewerkers van het
KpVV en de verkeerskundigen van CROW samengevoegd
in één kenniscluster verkeer en vervoer. Door deze
samenvoeging kan dit cluster producten en diensten beter
op elkaar afstemmen, van beleid tot uitvoering. Dit vanuit
het motto: samen bieden we meer!
Bram van Luipen had bij het KpVV parkeren in zijn portefeuille. Bram is per 1 januari 2013 overgestapt naar de
afdeling Verkeersmanagement van de Dienst Verkeer en
Scheepvaart (RWS). Voor alle vragen over parkeren kunnen
betrokkenen terecht bij Frans Bekhuis (bekhuis@crow.nl)
en Hillie Talens (talens@crow.nl) van CROW.
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Parkeren in woonwijken
Waren het eerst de zogenaamde
schilwijken rondom stedelijke centra waar parkeeroverlast ontstond
door parkeerders die het betaald
parkeren in het centrum willen
mijden, nu ontstaat er parkeeroverlast in verder weg gelegen wijken
doordat de buitenruimte onvoldoende capaciteit biedt om aan de
stijgende parkeervraag te voldoen.
Parkeerregulering (vergunningen
voor bewoners en betaald parkeren
voor bezoekers) werkt alleen
zolang er voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gemaakt. Het
aanleggen van extra parkeerplaatsen gaat vaak ten koste van ruimte
voor spelende kinderen en wandelaars. En daardoor gaat de woonkwaliteit achteruit.
Als antwoord op deze problematiek
heeft CROW een onderzoek gedaan
naar de huidige aanpak onder
gemeenten en een inventarisatie
laten doen naar oplossingsmogelijkheden. Op basis hiervan is een
ideeënboek (CROW-publicatie 284
‘Parkeeroplossingen in woonwijken’) uitgebracht. Aanvullend
hierop hebben het KpVV en de

Huidige situatie

gemeente Zwolle twee casestudies
uitgevoerd, één in de herstructureringswijk De Trapjeswijk en één in
een oude schilwijk Assendorp. De
belangrijkste lessen daaruit zijn:
ontwikkel je plannen in nauwe
samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente zoals stedenbouw, grondbedrijf en economische zaken. Raadpleeg vanaf het
begin de bewoners. En in geval van
hoge kosten: begin met kleine experimenten. Van beide casestudies is
een KpVV-uitgave uitgebracht; deze
zijn te vinden op de KpVV-website.

Parkeernormen
Wie aan parkeernormen denkt,
denkt aan CROW. De door CROW
ontwikkelde en regelmatige bijgestelde parkeerkencijfers worden
vaak ten onrechte verward met de
door gemeenten vastgestelde
parkeernormen. De kencijfers
vormen wel de basis voor deze normen, door de kencijfers over te
nemen of deze aan de plaatselijke
situatie aan te passen.
Het opleggen van parkeernormen
bij te realiseren bouwwerken komt
meer en meer ter discussie te staan.
Immers, het realiseren van vooral

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

parkeren
Volg het KpVV of discussieer mee
Het KpVV zet onlinediscussiegroepen op
om een dialoog aan te gaan met andere
professionals over onderwerpen op het gebied
van verkeer, vervoer en mobiliteit. Discussies,
maar ook bijeenkomsten en overig nieuws
komen aan bod. Hierbij staat niet alleen kennis
halen en delen centraal; deze discussiegroepen
bieden de deelnemers ook uitstekende kansen
om nieuwe (samenwerkings)relaties te starten.
De discussiegroepen en weblogs zijn te vinden
op www.kpvv.nl/discussiegroepen.

Discussiegroepen
Nieuwe situatie

gebouwde parkeervoorzieningen
brengt hoge kosten met zich mee.
Als een bouwproject daardoor lijkt
af te ketsen, zijn gemeenten bereid
om een deel van de kosten, de zogenaamde onrendabele top, voor hun
rekening te nemen. Bijvoorbeeld
door een korting op de grondprijs of
de erfpacht. De gemeente Den Haag
beschouwt haar parkeernormen
voor bedrijfsgebouwen als startpunt
voor onderhandeling. Als de initiatiefnemer kan aantonen dat de parkeerbehoefte lager is dan de gestelde
norm, dan kan de gemeenten onder
het stellen van aanvullende voorwaarden, zoals een storting in het
parkeerfonds, hierin meegaan. Dit
vraagt om een zorgvuldig en transparant proces. Ook een gebiedsgerichte aanpak met centrale parkeervoorzieningen helpt om het aantal
benodigde parkeerplaatsen te minimaliseren. Hierover heeft het KpVV
onlangs een factsheet uitgebracht.
Het KpVV gaat dit jaar onderzoeken
welke kennis nodig is om dit soort
vraagstukken het beste aan te pakken.

Parkeer en Reis
Het KpVV onderzoekt in samenwerking met Agentschap NL welke ken-

nis nodig is om P+R een stap verder
te brengen. Zowel in vervoerskundig opzicht als aan de bijdrage aan
een duurzamer verkeer en vervoerssysteem. Hieruit kunnen andere
inrichtingseisen voor P+R-voorzieningen rollen, die hun weg vinden
in CROW-kennisproducten.

Discussiegroep ‘Kennisplatform Verkeer
en Vervoer (KpVV)’
Allinx.eu | internationale discussiegroep
over mobiliteitsmanagement

Volg ons
@KpVVUtrecht | @FietsberaadNL
www.kpvv.nl/rssfeed |
www.fietsberaad.nl/rss

Het KpVV doet meer!
In september 2012 is het rapport
Economische onderbouwing parkeertarieven, uitgebracht. En een
update van het in 2007 uitgebrachte
discussiekader parkeerbeleid op
middellange termijn. In 2013 staat
een uitgave op stapel over organisatievormen voor de uitvoering van
parkeren (zoals aanbesteden, concessies en PPS-vormen) en de
impact van de nieuwe Wet Markt en
Overheid daarop.
• Algemene KpVV-kennis over parkeren:
www.kpvv.nl/parkeerbeleid
• Casestudies parkeren in woonwijken:
www.kpvv.nl/KpVV/Tweede-casestudyparkeren-in-woonwijken
• Factsheet parkeernormen: www.kpvv.nl/
Gebiedsgerichte-aanpak-parkeren
• Rapport Economische onderbouwing
parkeertarieven: www.kpvv.nl/Economischeonderbouwing-parkeertarieven
KpVV, info@kpvv.nl

Bijeenkomsten en congressen
Het KpVV organiseert bijeenkomsten en is
aanwezig op diverse congressen en beurzen met
inhoudelijke sessies en/of een beursstand.
Bekijk de agenda op www.kpvv.nl/bijeenkomst
en www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten.
Naast bijeenkomsten zijn ook terugblikken van
diverse bijeenkomsten te vinden op de website.
Bekijk de terugblikken op www.kpvv.nl/terugblikken.

KpVV Flits
Blijf op de hoogte van de laatste publicaties, bijeenkomsten en overig nieuws van het KpVV, via de
tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Flits’. Inschrijven kan
via www.kpvv.nl/mijnkpvv > abonnementen.
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Proef in Ede

Een cementgebonden fundering die
Auteur: Tim Oosten

Een grote inhaalslag voor wegonderhoud, gecombineerd met de
wens tot innovatie, zorgt ervoor dat er in het buitengebied van
Ede sinds kort een stuk weg ligt met een cementgebonden funde
ring die, als het goed is, niet scheurt. Met metingen en boringen
wordt de verharding nauwlettend in de gaten gehouden.

Hans Reijersen van
Buuren (links) en
Leen Valk op de
nieuw overlaagde
weg

“De gemeente Ede is bezig met een
grote inhaalslag van wegen in het
buitengebied. We moeten tiental
len kilometers verharding grondig
aanpakken”, vertelt Leen Valk,
projectleider Openbare Ruimte
bij de gemeente. “Er ligt dus een
flinke opgave. Tegelijkertijd zien
wij als gemeentelijke opdracht
gever dat innovaties in de wegen
bouw bij lagere overheden moei
zaam van de grond komen. Maar
we willen innovatie wel stimule
ren. Toen zich een leverancier/
aannemer aandiende die met een
innovatief product kwam aanzet
ten, wilden we dit zeker een kans
geven.”

Constructieve waarde
De man in kwestie, Hans Reijersen
van Buuren, commercieel direc
teur bij conGreen, licht toe: “Ik
ben in contact gekomen met wet
houder Van de Weerd van verkeer
en vervoer hier in Ede en al pra
tende kwamen we erachter dat wij
een product in huis hebben dat
voor deze opgave zijn waarde kan
bewijzen. Cementgebonden funde
ringen worden veel toegepast in de
wegenbouw. Het is sterk materiaal
dat tegen zware belastingen
bestand is, maar tegelijkertijd erg
gevoelig is voor scheuren. De twee
oplossingen die daarvoor gebruikt
worden zijn wapenen, of gecontro
leerd laten scheuren door kerven.
Maar met die laatste methode
reduceer je de constructieve
waarde. En dat is eigenlijk zonde.
Wat wij hebben gedaan, is een
additief gebruiken dat voor hydra
tatie zorgt. Op nanoschaal ontstaat
een dradenstructuur die voor een
hoge buig- en treksterkte zorgt.”

Risico’s op een rijtje
“De wethouder heeft me erbij
gehaald met de vraag of dit wat zou
zijn”, vervolgt Leen Valk. “We heb
ben mogelijkheden en risico’s op
een rijtje gezegd en de wethouder
heeft uiteindelijk besloten: ‘we
gaan het gewoon doen’. We weten
dat we risico lopen, het kan tegen
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vallen, het kan anders uitpakken
dan we denken. Maar als je nooit
wat probeert, is elke vorm van
innovatie onmogelijk.”
“Om het risico beheersbaar te hou
den, hebben we een stuk weg uitge
kozen dat niet op de hoofdroute
ligt. Mocht er wat misgaan en moe
ten we de weg onverhoopt afslui
ten, dan hebben we geen grote
bereikbaarheidsproblemen. Het is
weliswaar geen drukke weg, maar
er gaat wel zwaar verkeer over
heen, zoals trekkers, melkwagens
en kiepkarren. Voor de weg waar
het om gaat, de Valkse Engweg
bij Wekerom, was het trouwens
helemaal einde levensduur; die
moest snel onder handen geno
men worden.”

Infrastructuur

niet scheurt? De tijd zal het leren
ken, storten en aanbrengen en
onderhoudskosten over een peri
ode van zestig jaar hiermee verge
leken en in potentie moet deze
cementgebonden fundering goed
koper zijn. Dan waren er het
onderzoeksvoorstel en de prakti
sche invulling en tot slot de uitein
delijke onderhandelingen. Als
gemeente Ede hebben we er al met
al een goed gevoel over.”

Intensief beschouwd

Levensduurkostenberekeningen

Niet alleen de gemeente als weg
beheerder steekt zijn nek uit, ook
de leverancier. Hij heeft het onder
zoek naar het materiaal mede
gefinancierd. Uiteraard in de hoop
op meer plekken in het land deze
cementgebonden fundering neer
te kunnen leggen. Op kleine
schaal is deze al toegepast op fiets
paden en voor industriële toepas
singen.
In dit geval is niet voor een RAWcontract gekozen, maar is de keuze
gevallen op samenwerking in een
bouwteam, met een ontwerpende
bouwer, waarbij opdrachtgever en
opdrachtnemer samen hun kennis
hebben ingebracht. Van meerjarig
onderhoud door de bouwer is geen
sprake, wel van herstel van
benoemde gebreken.

“Wij als gemeente hebben een
aantal go/no go-momenten inge
bouwd”, vertelt Leen Valk. “Aller
eerst hebben we levensduurkosten
berekeningen gemaakt. Dat is
lastig, omdat er vrijwel geen erva
ring met het materiaal is. Maar we
kunnen de kostprijs wel vergelij
ken met een meer gebruikelijke
verharding van bijvoorbeeld
25 cm puin en 15 cm asfalt. We
hebben initiële kosten als opbre

Sinds december ligt er nu dus ten
noordoosten van Ede een opge
knapte weg van 700 meter met een
dunne betonoverlaging van
6 cm met restmateriaal. Het meest
intensief beschouwde stuk weg in
deze gemeente zal de komende tijd
aan aandacht geen gebrek hebben.
Aannemer en gemeente komen in
ieder geval regelmatig poolshoogte
nemen. 	

De Valkse Engweg bij Wekerom

Promotieonderzoek
“Het aardige is dat we meeliften op
promotieonderzoek aan de TU
Delft”, vertelt Hans Reijersen van
Buuren. “Daar zijn op laborato
riumschaal onderzoeken gedaan
naar deze cementgebonden funde
ring. Zo is de relatie onderzocht
tussen het natuurlijke materiaal in
de weg en de druksterkte en tussen
de verschillende hoeveelheden
roadcem, de toevoeging aan het
cement, en diezelfde druksterkte.
De weg die er nu ligt, is in feite de
validatie van het laboratorium
onderzoek in Delft. We hebben
verschillende wegvakken met elk
andere materialen als zand, klei
en een mengsel van die twee, in
verschillende mengverhoudingen.

Bovendien verschilt per weg
gedeelte de hoeveelheid additief
die we hebben toegevoegd. En al
die verschillende stukken weg
gaan we de komende tijd bekijken
en vergelijken met elkaar.”
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Aan de slag met
minder strooizout
Auteur: Tim Oosten

Sinds jaar en dag gelden dezelfde adviezen voor de doseringen
zout bij de bestrijding van verschillende typen gladheid op dichte
of poreuze wegdekken. Vraag is of we met minder zout toekunnen. Een nieuwe CROW-richtlijn voor effectievere inzet van dooimiddelen gaat in op die vraag.

Marc Eijbersen:
“We hebben op een
rij gezet wat we
hebben geleerd van
twee winters met
veel sneeuw”

In de witte winters van 2009/2010
en 2010/2011 kwam menig weg
beheerder in de problemen met de
gladheidsbestrijding. Nederland
was niet meer gewend aan zo veel
sneeuw en her en der was het
strooizout op of dreigde het op te
raken. Een in de haast opgericht
nationaal zoutloket zorgde voor
een zo eerlijk mogelijke verdeling
van de schaarse strooimiddelen
onder de beheerders. Toen de
sneeuw was weggesmolten, was het
tijd om eens goed naar de organisatie van de gladheidsbestrijding
te kijken; hoe zit het met omvang
en beheer van voorraden en hoe
zien de contracten met leveranciers er eigenlijk uit?

Doelmatiger inzet

CROW-infoblad 601
‘Zout, kan het iets
minder?’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Los van de organisatorische kwestie, kwam ook de vraag naar boven
of middelen misschien doelmatiger kunnen worden ingezet. De
‘Programmacommissie gladheidsbestrijding’ van CROW heeft de bal
opgepakt en de werkgroep ‘Effectievere inzet dooimiddelen’ in het
leven geroepen. Het resultaat is
het zojuist verschenen Infoblad
601 met als titel ‘Zout, kan het
iets minder?’

Kort maar krachtig
Wie van lijvig proza houdt, zal wellicht teleurgesteld zijn, maar de
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liefhebber van kort maar krachtig
opgestelde informatie, wordt op
zijn wenken bediend met het infoblad. “We hebben de uitgave bewust
dun gehouden”, legt Marc Eijbersen
uit. Hij is projectmanager Infrastructuur bij CROW, voorzitter van
de werkgroep en auteur van het
infoblad. “Op die manier hopen we
dat de informatie goed landt. Je
hoeft niet lang te zoeken naar
informatie en alles is heel beknopt
beschreven.”

Doseringstabel
“We hebben bestudeerd wat er is
misgegaan die twee winters en wat
we daarvan kunnen leren. En we
hebben gekeken wat er, gegeven
de schaarste, is geprobeerd en wat
gewerkt heeft. Zo is er, toen de
nood aan de man kwam, geëxperimenteerd met pekelwater. In sommige gevallen bleek het resultaat
hetzelfde als na strooien met
droogzout. Maar wel met de helft
minder zout. Dit was reden om de
doseringstabel aan te passen en
pekelwater als dooimiddel toe
te voegen.”

Plan
“In het infoblad komen deels een
aantal zaken aan de orde, die ook al
vermeld staan in onze publicatie
‘Gladheid voorspellen, voorkomen,
verspreiden’. Om gladheidsbestrij-

ding te laten slagen, moet er eerst
een plan liggen bij iedere wegbeheerder. En dat moet vóór de winter gereed zijn. Vervolgens is kennis nodig bij degene die de boel
aanstuurt én bij degene die strooit.
Uit de praktijk blijkt dat er van
alles mis kan gaan: niet strooien
bij gladheid, strooien als het niet
glad is, strooien als je mechanisch
moet verwijderen, wegvakken overslaan, straten twee keer strooien,
noem maar op. Maar ik wil daar
meteen bij opmerken dat het ook
vaak wel heel goed gaat en dat er tal
van voorbeelden zijn van beheerders die de zaak goed op orde hebben en die goed hebben ingespeeld
op de gladheid. En daar kan de rest
weer van leren.”

Infrastructuur

ring. Het werkt. Maar werkt het
ook als je van 7 naar 6 gram per
vierkante meter gaat, of naar 5?
We weten het niet, maar we gaan
het onderzoeken.”

Wegvegen
“Dan is er nog de vraag hoe het zit
als je dagen achtereen zout aan
brengt dat blijft liggen. Misschien
kan de dosering op dag twee en drie
omlaag? Ook hier gaan we naar
kijken. En tot slot gaan we ons ver
der verdiepen in het mechanisch
bestrijden van sneeuw. Strooien is
echt voor de laatste twee centimeter,
alles wat er meer ligt, moet je weg
vegen. Wel is preventief strooien bij
verwachte sneeuwval aan te raden.
Door vooraf te strooien, koekt de
sneeuw minder aan en veeg je hem
gemakkelijker opzij.”

Kennisniveau
Tussenproduct
“Het infoblad is een tussenproduct.
We hebben nu achtereenvolgens
op een rijtje gezet: het gladheids
bestrijdingsplan, dooimiddelen en
hun werking, bestrijding van glad
heid door sneeuw en ontwikkelin
gen. Waar snel winst mee te halen
is, staat nu op een rij. Beheerders

kunnen zó invoeren wat ze in het
infoblad lezen.”
Zoals gezegd, is het infoblad een
tussenproduct. De werkgroep gaat
verder. “We gaan dieper op de
vraag in of het minder kan met de
hoeveelheden zout. De hoeveel
heden die we sinds jaar en dag
adviseren, komen voort uit erva

Als er meer dan
2 cm sneeuw valt,
geldt: eerst mechanisch verwijderen

“We gaan onze kennis ook inbren
gen in de CROW-opleiding ‘Coördi
nator gladheidsbestrijding voor
wegbeheerders’. Uiteindelijk wil
len we het kennisniveau bij de
gladheidsbestrijding omhoog
brengen en de weggebruikers een
zo veilige mogelijke weg bieden
tegen de laagste kosten.”
Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
	
eijbersen@crow.nl
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verkeersborden lichtmasten speelwerktuigen bosbeheer bruginspectie boomsoorten V

bestekmonitoring
www.zichtopbeheer.nl
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Potentiële milieuvoordelen beter verzilveren

Toepassing laagtemperatuurasfalt lijdt
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Laagtemperatuurasfalt (lta) heeft dezelfde kwaliteit als
gewoon asfalt. Het enige verschil met traditioneel, heet asfalt
is dat lta minder energieverbruik en CO2-uitstoot kent. En dus
beduidend duurzamer is. Dat is de boodschap die CROW-publicatie 319 ‘Laagtemperatuurasfalt (lta) voor een duurzame verharding’ over wil brengen bij wegbeheerders. “Voor de rest is
lta precies hetzelfde als heet asfalt”, aldus werkgroepvoorzitter
Evert de Jong.
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Evert de Jong werkt bij de VBW
(Vakgroep Bitumineuze Werken)
van Bouwend Nederland. Hij geeft
aan dat hoewel laagtemperatuurasfalt al een jaar of tien bestaat,
veel wegbeheerders nog aarzelen
bij het toepassen. Wat kan ik
ermee, wat zijn nu precies de voordelen en is de kwaliteit ervan wel
vergelijkbaar met die van traditioneel ‘heet’ asfalt? Daarnaast zijn
zij onzeker over waar zij op moe-

Infrastructuur

onder onbekendheid

ten letten bij de toepassing van lta.
Tegelijkertijd registreert hij bij
veel wegbeheerders een toene
mende belangstelling voor de
energievoordelen van het lagere
temperatuurasfalt.

Lager energieverbruik
Laagtemperatuurasfalt verschilt
alleen van traditioneel asfalt door
de lagere bereidingstemperatuur.
Daar de productie van asfalt veel

energie vraagt, zijn mogelijkheden
om dat energieverbruik terug te
dringen zeer welkom. De wegen
bouwsector kan zo effectief bijdra
gen aan de verduurzaming. Het tra
ditionele asfalt wordt geproduceerd
door het bitumen en het aggregaat
te verwarmen tot circa 160170 gra
den. Bij lta kan door het toepassen
van andere productiemethoden de
productietemperatuur sterk wor
den verlaagd. lta’s zijn te produce

ren door toevoegingen die het bitu
men bij lagere temperaturen op de
ideale vloeibaarheid (viscositeit)
brengen. Een andere methode is
het verschuimen van bitumen,
waardoor het volume van het bitu
men wordt vergroot en volledige
omhulling van het aggregaat bij
lagere temperaturen mogelijk is.
Bij de verwerking van lta en in het
gebruik is geen verschil merkbaar
met het traditionele asfalt.
>
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Soorten lta

CROW-publicatie
319 ‘Laagtemperatuurasfalt (lta)
voor een duurzame verharding’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Projectsecretaris Marc Eijbersen
(CROW) vult aan dat laagtempera
tuurasfalt verschillende verschij
ningsvormen kent. “Eigenlijk is
het duidelijker om laagtempera
tuurasfalt te hanteren als verza
melnaam. Dan heb je daaronder
varianten als koud asfalt dat bij
omgevingstemperatuur geprodu
ceerd wordt, halfwarm asfalt
(onder de 110 graden) en ten slotte
warm asfalt met een productie
temperatuur van 110-140 graden.”
Hij geeft aan dat wegbeheerders,
en dan vooral de bestuurders, wei
nig zicht hebben op de verschil
lende varianten en welke milieu
voordelen te behalen zijn. Want
een asfaltmengsel dat slechts
enkele graden lager wordt gepro
duceerd dan traditioneel asfalt, is
nog geen laagtemperatuurasfalt.

Praktisch afwegingskader

Overhandiging van
het eerste exemplaar
van CROW-publicatie
319 ‘Laagtemperatuurasfalt (lta) voor
een duurzame verharding’ tijdens de
Asfaltdag 2012 door
Evert de Jong (links)
aan Gerard van den
Hengel, wethouder
gemeente Barneveld
(rechts)

De nieuwe CROW-publicatie infor
meert deskundigen en organisaties
die te maken hebben met beslis
singen rond asfalt over de karakte
ristieken van lta. Daarvoor worden
de verschillende technieken voor
het produceren van lta en de ver
schillen met traditioneel heet
asfalt belicht. Zowel de civieltech
nische als de milieukundige eigen
schappen komen aan bod. De
kennis is ingebracht door de asfalt
producenten en wegbeheerders die
in de werkgroep zitting hadden.
De publicatie is gericht op beleids
adviseurs, wegbeheerders, weg
ontwerpers bij opdrachtgevers en
ingenieursbureaus, en verwerkers
van asfaltmengsels. Met het prakti
sche afwegingskader kan de weg
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beheerder systematisch de afwe
gingen doorlopen die nodig zijn
voor toepassing van deze types
asfalt in de dagelijkse praktijk.
Het beschrijft de (milieu)overwe
gingen op beleidsniveau, op pro
jectniveau en de overwegingen
bij de bepaling van het meest
geschikte type lta. Op project
niveau bijvoorbeeld speelt de
transportafstand tussen asfalt
menginstallatie en het werk nog
een rol omdat nog niet alle asfalt
menginstallaties alle type lta’s
kunnen leveren. Bij het bepalen
van het meest geschikte type, zit
ten de verschillen in de gewenste
milieuwinst. Aspecten als herge
bruik van asfaltgranulaat en herge
bruik van het lta zelf spelen hierbij
ook een rol. De werkgroep heeft
met het afwegingskader een
inschatting gemaakt van de
belangrijkste aspecten die van
belang zijn voor deze afwegingen.

Aarzeling
De aarzeling voor toepassing komt
voort uit de onbekendheid bij weg
beheerders rond de kwaliteit van
lta. Zij vrezen vaak dat de milieu
voordelen bij de productie teniet
gedaan worden als zou blijken dat
het asfalt sneller vervangen moet
worden. Ook over de mogelijkheid
van lta voor hergebruik leeft nog
onnodige onbekendheid. lta blijkt
echter net zo geschikt voor herge
bruik als traditioneel heet asfalt.
Het is zelfs mogelijk om lta in een
hergebruiksfase toe te passen in
heet asfalt. Daardoor hoeven er
voor lta niet meer primaire grond
stoffen aangesproken te worden
dan voor heet asfalt. Rijkswaterstaat
heeft een speciaal programma

(DuBoCalc) ontwikkeld, waarmee
de milieueffecten van de verschil
lende lta-technieken of van lta en
traditioneel ‘heet’ asfalt steeds
beter beoordeeld kunnen worden.

Civieltechnisch
De publicatie meldt verder dat
voor het bepalen van de civieltech
nische eigenschappen van het lta
de functionele eisen van de CEcertificering van asfaltspecie
gehanteerd kunnen worden. Die
eisen zijn gericht op het bereiken
van de gewenste kwaliteit en wor
den al standaard gehanteerd voor
heet asfalt. Het gevolg is dat er
grote zekerheid over de levensduur
van het geproduceerde lta verkre
gen wordt. Daardoor kan lta vol
doen aan alle gangbare functio
nele eisen die zijn opgenomen in
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

Praktijkervaring
In de afgelopen jaren is veel erva
ring opgedaan met lta in tussenen onderlagen.
Met de toepassing in specifieke
asfaltmengsels, zoals deklagen van
dunne geluidsreducerende dek
lagen of (tweelaags) zoab-deklagen,
bevindt toepassing van lta zich nog
in de proefvakfase. De nieuwe
CROW publicatie moet helpen de
acceptatie van lta te vergroten. Dat
zal producenten in staat stellen
meer lta aan te bieden die tot een
beduidend groter marktaandeel
van lta moet leiden. “Met het door
breken van die patstelling willen
we de kans op milieuwinst vergro
ten”, aldus projectvoorzitter Evert
de Jong.
Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,

eijbersen@crow.nl
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RAW-deelhoofdstuk Emulsie-asfaltbeton herzien
Eind vorig jaar is de CROW-werkgroep
‘Emulsie-asfaltbeton’ van start gegaan.
De werkgroep werkt aan de herziening
van RAW-deelhoofdstuk 30.3 ‘Emulsieasfaltbeton’.

met bepalingen en de RAW-handleiding
aan te passen en nieuwe teksten te
formuleren. Naar verwachting worden de
uitkomsten in het tweede kwartaal van
2013 ter visie gelegd.

Emulsie-asfaltbeton is een koud bereid
mengsel van mineraal aggregaat, bitumenemulsie, eventueel een hydraulisch
bindmiddel en water, dat in een continu
mengproces op de weg met één en dezelfde machine wordt bereid en verwerkt.
Emulsie-asfaltbeton heeft een groot
aantal toepassingsmogelijkheden, zoals
rijspoorvulling, profileerlaag, dunne deklaag,
dichtingslaag op zeer open asfaltbeton en
hechtlaag voor asfaltwapening.

In de afgelopen jaren is de nodige inspanning geleverd om tot RAW-bepalingen te
komen die onderdeel zijn van de norm
NEN-EN 12273. Tot definitieve realisatie is
het echter nog niet gekomen. Lastig is dat
CEN/TC227/WG2 de norm niet alleen
gestoeld heeft op de oorspronkelijke gedachte dat de zogenaamde TAIT bedoeld
is om via een proefvak aan te tonen dat

een producent de productie van een bepaald mengsel beheerst en vervolgens een
CE markering mag afgeven, maar dat de
TAIT ook een voorspellende waarde moet
bezitten voor het gedrag en de levensduur
van een mengsel emulsie-asfaltbeton. In
de norm is echter niet aangegeven hoe
de TAIT deze voorspellende waarden kan
geven, noch hoe de relatie is met een
ontwerpmethode voor de samenstelling
van een mengsel emulsie-asfaltbeton. De
werkgroep gaat de uitdaging aan om de
bestaande praktijk in Nederland en de
Europese regelgeving goed aan elkaar te
verbinden.

De teksten in deelhoofdstuk 30.3 ‘Emulsieasfaltbeton’ van de Standaard RAW Bepalingen 2010 moeten worden afgestemd
op de geharmoniseerde Europese norm
NEN-EN 12273 ‘Emulsie-asfaltbeton.
Voorschriften’. NEN-EN 12273 valt onder
de ‘Richtlijn bouwproducten’ en is zodanig
opgesteld dat een laag emulsie-asfaltbeton
wordt gezien als een product dat de aannemer (producent) kan aanbrengen op
de weg en dat moet zijn voorzien van een
CE-markering. NEN-EN 12273 vermeldt
tevens dat deze norm niet van toepassing is op producten als de opdrachtgever
deze aan te brengen producten zelf in het
bestek specificeert.
De geïnstalleerde werkgroep heeft de
opdracht gekregen om hiervoor de
bestaande RAW-teksten in de Standaard
RAW Bepalingen, de RAW-catalogus met
resultaatsbeschrijvingen, de RAW-catalogus

v.l.n.r. Reint Buiter (CROW), Reggy van Heemstede (Possehl-aannemingsmaatschappij bv, voorzitter),
Rob de Kleine (Rapid Asfalt B.V.), Hay Schattevoet (HS Advies), Allard Geerlings (Provincie Limburg) en
Wijnand Wildeman (CROW)

Voortgang CROW-werkgroep ‘Overeenkomsten met open posten’
De in 2012 opgerichte CROW-werkgroep ‘Overeenkomst met open posten’
heeft nog dit voorjaar nodig om het grote
aantal wijzigingsvoorstellen te verwerken.
Naar verwachting wordt het onderwerp
in april of mei ter visie gelegd.
Diverse marktpartijen hebben in 2011
aangegeven dat het stelsel bepalingen

die gelden bij de uitvoering van RAWbestekken met zogenaamde ‘open posten’
(RAW-raamovereenkomsten) aan een
grondige herziening toe is. De taak van de
werkgroep is deze herziening tot stand
te brengen, mede op basis van een uitgebreide inventarisatie van knelpunten en
helpdeskvragen en op basis van behoeften
en ervaringen in de markt.

Het grote aantal wijzigingsvoorstellen
vraagt om een zorgvuldige en (juridisch)
juiste behandeling. De werkgroep is ervan
overtuigd dat het ter visie te leggen document ‘RAW-raamovereenkomsten’ het
toepassen van dit soort overeenkomsten
een positieve impuls gaat geven.
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Gebruikers bijgepraat in workshop

Nieuwe Aanbestedingswet:
wat is er veranderd?
Auteur: Paul van Bruggen

De nieuwe Aanbestedingswet, eind vorig jaar aangenomen door
het parlement, beoogt zo veel mogelijk maatschappelijke waarde
te creëren. Doelstellingen van de wet zijn dan ook een betere
besteding van belastinggeld; een betere toegang bij aanbestedingen voor het MKB; een verlaging van de (aanbestedings)kosten;
en een betere naleving van de aanbestedingsregels.
Gebruikers kunnen zich in een halve dag laten bijpraten over de
belangrijkste veranderingen tijdens een door CROW georganiseerde workshop.
Op 30 oktober 2012 heeft de Eerste
Kamer ingestemd met de aanbestedingswet en op 8 november is deze
in Staatsblad 542 gepubliceerd. De
nieuwe wet is een vervanging van
bestaande regelgeving en vult deze
verder aan met nieuwe regels en
voorschriften. Hiermee is een lang
traject van voorbereidingen, tekstvoorstellen, discussies, opnieuw
beginnen en besluitvorming voorlopig afgerond. Voorlopig, want
vanuit Europa wordt gewerkt aan
een volgend pakket van Europese
regels, dat te zijner tijd omgezet
wordt in nationale wetgeving. Op
zijn vroegst 1 april 2013 treedt de
nieuwe wet in werking.

Niet onnodig samenvoegen
In hoofdlijnen bestaat de nieuwe
wetgeving eruit dat opdrachten
niet onnodig mogen worden
samengevoegd; een opdracht moet
zo veel mogelijk worden opgedeeld
in percelen; de proportionaliteit
(de eisen, voorwaarden en criteria
aan inschrijvende partijen) moet
passen bij de opdracht (Gids proportionaliteit); de aanbestedende
dienst moet gunnen op basis van
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de economisch meest voordelige
inschrijving (EMVI) tenzij wordt
gemotiveerd waarom op laagste
prijs wordt gegund.
Tevens is het Aanbestedingsreglement voor werken (ARW) aangepast, is er een nieuwe klachtenregeling en komt er meer uniformiteit
bij het aanbesteden van Leveringen
en Diensten (zogenaamde Richtsnoeren).

Bijpraten
CROW organiseert een workshop
om gebruikers in een halve dag bij
te praten over de belangrijkste
zaken uit de nieuwe Aanbestedingswet en geeft uitleg over de
verschillen met de oude regelgeving. De workshop over de nieuwe
Aanbestedingswet is gericht op de
dagelijkse aanbestedingspraktijk.
Hij geeft de praktische gevolgen
aan voor ieders dagelijkse aanbestedingspraktijk. Bijvoorbeeld:
wanneer en waar moet je straks
een aantal keuzes in het aanbestedingsproces motiveren? Wanneer
ben je verplicht het ARW toe te
passen? Wat betekent het toepassen van de Gids proportionaliteit

voor het formuleren van selectiecriteria en hoe werkt de klachtenregeling? Kortom, vragen genoeg
om een dagdeel bij stil te staan.
De workshop richt zich op iedereen die in korte tijd op de hoogte
wil zijn van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat geldt voor professionals van aanbestedende diensten
die te maken hebben met aanbesteden (denk aan inkopers, projectleiders, tendermanagers, werkvoorbereiders), maar zeker ook
voor inschrijvende partijen.
De workshop behandelt:
• De structuur van de Aanbestedingswet en Aanbestedingsbesluit
• De algemene beginselen van de
Aanbestedingswet
• De regels met betrekking tot het
samenvoegen van opdrachten
en opdelen in percelen
• De randvoorwaarden die van toepassing zijn bij het formuleren
van selectie- (financiële en technische criteria) en gunningscriteria
• Wat betekent ‘EMVI, tenzij’?
• De belangrijkste wijzigingen in
het ARW
• De inhoud op hoofdlijnen van
de Gids proportionaliteit
• Hoe invulling te geven aan
de motivatieplicht van de aanbesteder
• De klachtenregeling.
De workshop wordt ook in company gegeven.

Aanbesteden & Contracteren

De RAW-helpdesk
Deze CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen
vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.
Vragen stellen kan via rawhelpdesk@crow.nl of (0318) 69 98 55

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.

Foto: Herman Stöver

Goedemiddag, en de beste wensen voor dit nieuwe jaar.

EMVI, tenzij
Een belangrijke wijziging ten
opzichte van de huidige wetgeving
is dat een aanbestedende dienst
moet zorgen voor het leveren van
zo veel mogelijk maatschappelijke
waarde bij het aangaan van een
overeenkomst. CROW biedt nu een
compleet palet aan EMVI-gunnenopwaardeproducten en -diensten
die opdrachtgevers ondersteunen
in het aanbestedings- en gunningsproces.
EMVI wordt al een aantal jaren toegepast. Niet de laagste prijs, maar de
inschrijving met de hoogste waarde
bepaalt wie de opdracht krijgt. Tot
nu toe stond het opdrachtgevers vrij
om de opdracht te gunnen op basis
van EMVI of laagste prijs. De
nieuwe wet bepaalt dat de nieuwe
regel is: EMVI, tenzij…

EMVI toepassen
Naast publicatie 253 ‘Gunnen op
waarde, hoe doe je dat?’ heeft
CROW diverse producten en diensten om opdrachtgevers te ondersteunen bij het toepassen van
EMVI – gunnen op waarde. Het
productenpalet omvat een EMVIcriteriabibliotheek, een EMVImodule, diverse cursussen en een
EMVI-team voor praktijkbegeleiding bij het toepassen of implementeren van EMVI.
EMVI – gunnen op waarde staat of
valt met de wijze waarop de criteria
in een aanbesteding geformuleerd
zijn. De CROW EMVI-module helpt
bij de besluitvorming. Welke crite-

ria of voorwaarden wil ik laten
meewegen? De EMVI-criteria
bibliotheek biedt voorbeelden aan
de hand waarvan opdrachtgevers
inspiratie kunnen opdoen voor de
criteria die ze willen hanteren.
Zijn de criteria vastgesteld en ingevoerd in de EMVI-module, dan kan
de EMVI-module voor de opdrachtgever berekenen wie de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De module
beoordeelt de inschrijvingen en
levert een rangschikking op.

RAW
RAW-bestekken kunnen prima
aanbesteed worden op basis van
EMVI – gunnen op waarde. CROW
beschikt over een helpdesk die
opdrachtgevers hierbij ondersteunt. Daarnaast biedt het praktijkbegeleiding bij het toepassen
en implementeren van EMVI binnen de organisatie.
Een onderdeel van het RAW-bestek
is deel 0, waarin de totstandkoming van de overeenkomst wordt
geregeld. Dit deel 0 is aangepast
aan de nieuwe aanbestedingsregels
en is te vinden op de CROW-website bij RAW.
w
 ww.crow.nl/cursussen
(zie: Workshop nieuwe Aanbestedingswet)
	www.crow.nl/raw (voor het aangepaste deel 0
van het RAW-bestek)
www.crow.nl/aanbestedingswet
www.crow.nl/emvi
Paul van Bruggen, programmamanager
	
Aanbesteden & Contracteren,
vanbruggen@crow.nl

Dank u, hetzelfde toegewenst.
Dat kan ik wel gebruiken, het jaar is helaas niet zo
goed begonnen. Ik heb nu alweer een geschil met mijn
aannemer over een RAW-bestek. We vechten elkaar de
keet niet uit, maar we worden het samen niet eens.
Daarover gaat meteen ook mijn vraag. Kunt u iets voor
mij doen?
Ik kan u verwijzen naar §49 van de UAV: ‘Beslechting van
geschillen’.
Ja, maar dat is iets wat we niet direct willen. Kan
CROW ons niet adviseren?
Die mogelijkheid bestaat inderdaad wel. In principe mag
CROW zich niet bemoeien met bestekken in uitvoering,
maar om een advisering toch mogelijk te maken heeft de
toenmalige Raad voor de Regelgeving (nu Raad voor het
Infrabouwproces) een gedragscode opgesteld. Deze gedagscode bepaalt onder andere dat beide partijen gezamenlijk
een verzoek om advisering moeten indienen; dat er kosten
aan een advisering zijn verbonden en dat partijen onderling
overeen moeten komen of zij de advisering al dan niet als
bindend beschouwen. Een advisering door CROW is namelijk
niet hetzelfde als de beslechting van een geschil zoals verwoord in de UAV en heeft om die reden geen bindend karakter.
Het is ook niet de bedoeling om met het advies aan te geven
wie de ander welk bedrag moet betalen. Nog sterker: als het
op geld aankomt wordt daar door CROW niets over gezegd.
Wat houdt de advisering dan in?
CROW geeft aan de hand van de RAW-systematiek en de
UAV uitleg over de inhoud van het contract; elkaars verplichtingen en de te volgen procedures. Het belangrijkste hierbij
vinden we dat we de partijen helpen tot elkaar te komen.
Dat ze inzicht krijgen hoe hun probleem kan worden opgelost.
Volgens mij is dat ook precies wat we willen. Gebeurt
een en ander mondeling of schriftelijk?
Beide is mogelijk. Aan de hand van de vraagstelling en de
beschikbare informatie bepaalt CROW wat het wenselijk
acht. Uiteraard kunnen partijen wel hun voorkeur aangeven.
Hoe kom ik meer te weten over een advisering?
Neemt u dan even contact op met onze helpdesk.
Eh, … maar meneer Teunissen, daar bel ik nu toch mee?
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Nieuwe versie
Aanbestedingskalender.nl
biedt meerwaarde
Auteur: Tim Oosten

De nieuwe versie van Aanbestedingskalender.nl is deze maand
gepresenteerd. De versie biedt weer meer dan zijn voorganger.
Nieuw is onder meer een EMVI-module, een rapportagetool en de
vereenvoudiging van de zogeheten CPV-codes. Tevens wordt elektronisch aanbesteden mogelijk gemaakt via de digitale inschrijfmodule. “Wij leveren extra diensten boven op de wettelijke verplichting om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen.”

Xylander Kroon:
“Het is een continu
proces van luisteren,
ontwikkelen, testen
en implementeren”

“Regelmatig is met de gebruikers
van Aanbestedingskalender.nl
gesproken en daaruit is duidelijk
de wens naar voren gekomen dat
ze meer gebruiksgemak willen. En
dat geldt voor alle partijen: voor
zowel aanbestedende diensten,
ondernemers als voor adviseurs”,
vertelt Xylander Kroon, manager
van Aanbestedingskalender.nl.

Meerwaarde door gebruikerswensen
“Zo is er bij ondernemers een
groeiende vraag naar aanbestedingen op maat. Met de nieuwe zoeken vindmogelijkheden en met het
maatwerk ABK Premium-pakket is
hiervoor de fundering gelegd. Aan
de kant van de aanbestedende
diensten is er de vraag naar hulp
bij het werkproces. Hieraan geven
wij gehoor door het inbouwen van
de EMVI-module van CROW. Maar
er is meer.”
“Met de optie onderhands aanbesteden kunnen aanbestedende
diensten hun aankondigingen
sturen naar ondernemers die ze
zelf hebben geselecteerd. Documenten en wijzigingen gaan ook
direct naar deze aangeschreven
partijen. Daarnaast is het digitaal
inschrijven op de onderhandse
aanbesteding gefaciliteerd. Dit versnelt het proces aanzienlijk,
brengt uniformiteit in de aanbestedingsprocedure en verkleint de
kans op fouten.”
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“Verder komt er een rapportagetool. De aanbesteder krijgt inzicht
in het verloop van een gepubliceerde aanbesteding en kan deze
ook vergelijken met eerdere aanbestedingen. De CPV-codering is vereenvoudigd. Dat maakt dat de aanbestedingen makkelijker te vinden
zijn door de ondernemers en voorkomt aanduidingsproblemen bij
aanbesteders.”

Gebruikers voldoen aan alle
wetgeving
“Wij zorgen ervoor dat aanbestedende diensten altijd voldoen aan
alle wettelijke eisen bij het plaatsen van aanbestedingen op Aanbestedingskalender.nl. Net zoals nu
de wet aangeeft met het nationaal
verplichte platform TenderNed. Er
komt een koppeling tussen beide
platformen zodat gebruikers voldoen aan de wetgeving en gewoon
op Aanbestedingskalender.nl kunnen blijven doorwerken. Met dit
doorplaatsen hebben wij ervaring.
Nu al worden Europese aanbestedingen automatisch doorgeplaatst

Foto: Herman Stöver

De nieuwe versie van Aanbestedingskalender.nl biedt weer meer dan zijn voorganger

naar TED, het Europese aanbestedingsplatform.”

De sleutel tot succes
De basis van Aanbestedingskalender.nl is gratis voor zowel aanbesteders als voor ondernemers. Alleen
voor de extra functionaliteiten is
een vergoeding van toepassing.
Aanbestedingskalender.nl is met
afstand de grootste, meest gebruikte
en meest volledige aanbestedingssite van het land. “Je vindt er als
ondernemer het meeste en je krijgt
er als aanbesteder gegarandeerd de
hoogste respons.”
“Maar wij zijn er nog lang niet. En
‘ergens zijn’ is ook geen doel op
zich. Het is een continu proces van
luisteren, ontwikkelen, testen en
implementeren. Met de nieuwe
versie is de basis hiervoor neergezet. De sleutel tot succes in het aanbestedingsproces. Dat is wat wij
onze gebruikers willen geven.”
www.aanbestedingskalender.nl
Remko Hekkers, hekkers@crow.nl

Gebruikers praten mee over
Aanbestedingskalender.nl
Samen praten over de toekomst van aanbesteden en Aanbestedingskalender.nl. Dat
deden gebruikers van Aanbestedingskalender.
nl op 28 november in Utrecht. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, beiden vertegenwoordigd, brengen wensen en behoeften,
maar ook informatie en kennis in.
Gebruikers van Aanbestedingskalender.nl zijn
actief en denken graag mee. Behalve voor
brainstormen, is er ook tijd voor terugkoppeling van het besprokene. Doordat ze resultaat
zien van hun inbreng, motiveert het hun mee
te helpen bij het bouwen van versie 2.0 van
de kalender.
Aanbestedingskalender.nl zorgt ervoor dat
gebruikers automatisch aan de nieuwe Aanbestedingswetgeving voldoen. Zo is een overstap
naar andere platformen niet nodig. Er komt
een koppeling naar bijvoorbeeld TenderNed
zodat de gebruikers van Aanbestedingskalen-

der.nl voldoen aan de verplichtingen en tegelijkertijd gebruikmaken van het enorme marktomvang van ondernemers (ruim 118.000).
Op het ABK Forum wordt online verder
gesproken met klanten over de bouw van het
nieuwe aanbesteden. Voor CROW als beheerder van Aanbestedingskalender.nl is hecht
contact met gebruikers van grote waarde.

@ABKalender_nl
Om nieuws over aanbesteden en
Aanbestedingskalender.nl op de voet te volgen
www.aanbestedingskalender.nl
Remko Hekkers, hekkers@crow.nl
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Verkeersmaatregelen op
autosnelwegen vereisen maatwerk
Auteur: Rik de Groot

Dit voorjaar wordt een ingrijpend herziene richtlijn voor verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering op autosnelwegen van kracht. Het desbetreffende deel
uit CROW-publicatiereeks 96 speelt niet alleen in op de wijzigingen in de infrastructuur en het gebruik van autosnelwegen in de afgelopen jaren; de inhoud
is ook beter afgestemd op samenwerking in innovatieve contracten. Maatwerk
is hierbij een sleutelbegrip.
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“Voor veel gebruikers wordt het
wennen”, verwacht Pieter Noomen.
Als projectleider voor de herziening van de richtlijn verkeersmaatregelen bij Rijkswaterstaat
maakte hij deel uit van de CROWwerkgroep die de nieuwe publicatie samenstelde. “Zo zijn er minder
voorbeeldfiguren opgenomen.

Dat is een bewuste keus, die voortvloeit uit het werken met nieuwe
contractvormen. Daarbij bepaalt
de opdrachtnemer per situatie hoe
hij de wegafzetting vorm geeft. Dat
legt hij vast in een verkeersmaatregelenplan. Zomaar een voorbeeld nabouwen is in veel gevallen
niet meer mogelijk.”

Foto: Herman Stöver

De wegbeheerder zal het verkeersmaatregelenplan vanuit duidelijke
doelstellingen in zijn context
beoordelen. “Ook hij kan niet
zomaar terugvallen op geijkte
voorbeelden en traditionele wensen. De nieuwe aanpak vraagt
extra aandacht, met oog voor de
specifieke omstandigheden. Tegenover die extra inspanning staat dat
steeds een bewuste, goed afgewogen keuze voor elke maatregel
wordt gemaakt. Dat is winst. In de
afgelopen jaren werd wel eens iets
te snel naar de voorbeeldfiguren
gegrepen.”
CROW-projectmanager Ludolf
Schouten geeft aan dat het aantal
voorbeeldfiguren is teruggebracht
van 91 naar 55. Dit is bereikt door
alleen veelvoorkomende situaties
op te nemen en door uit te gaan
van rechtstanden en voorbeeldsnelheden. “Er is flink wat vertrouwd materiaal verdwenen. Daar
staat tegenover dat een overzichtelijke keuzeboom is opgenomen.
Aan de hand daarvan kan de
gebruiker op systematische wijze
voor elke situatie de benodigde
informatie vinden. Dat is een
grote verbetering ten opzichte van
het oude zoeksysteem met de
papieren tabs.”

Volledige herziening
De bestaande CROW-richtlijn was
zeven jaar oud en daardoor niet
meer volledig dekkend. Veel autosnelwegen zijn verbreed, tot 2 x 4,
5 of zelfs 6 rijstroken. Het gebruik
van spitsstroken is sterk toegenomen en vluchtstroken zijn niet
overal meer vanzelfsprekend.
Daarnaast mag op steeds meer trajecten 130 km/h worden gereden.
De belangrijkste aanleiding voor
de herziening was echter de wens
om te kunnen werken met één
richtlijn, geeft Schouten aan.
“Rijkswaterstaat heeft in 2005
naast de bestaande CROW-richtlijn
een eigen richtlijn uitgebracht.
Dat had alles te maken met de
verander(en)de wijze van aanbesteden en contracteren. Bij het
werken met geïntegreerde contractvormen schrijft de wegbeheerder niet langer in een bestek voor
hoe de verkeersmaatregelen er uitzien, maar wordt ook dit onderdeel
van de werkzaamheden overgelaten aan de aannemer – die daarvoor vaak weer een gespecialiseerde onderaannemer inschakelt.”

Ludolf Schouten:
“De gebruiker kan
op systematische
wijze voor elke situatie de benodigde
informatie vinden”

“Zowel de markt, met name bij
monde van Bouwend Nederland,
als Rijkswaterstaat wilde af van de
situatie met twee richtlijnen die
niet overal goed op elkaar aansloten”, vervolgt Noomen. “Er was
behoefte aan één document dat
kaderstellend is en berekend is op
systeemgerichte contracteisen,
maar dat daarnaast ook uitwerkingen en voorbeelden bevat en als
toetsingskader kan dienen. Dat is
een ambitieus doel. Het was dan
ook niet gemakkelijk om dit
>
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Foto: Traffic Service Nederland
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Mobiele rijstrooksignalering

Opbouw van de richtlijn
Na de inleidende informatie uit hoofdstuk 1 wordt in
hoofdstuk 2 ingegaan op vragen die bepalend zijn voor de
te treffen verkeersmaatregelen. Een cruciaal aspect is de
duur van de werkzaamheden. Tot een dag kan met een
rijdende afzetting worden gewerkt. Bij werkzaamheden
die langer duren, is altijd een statische afzetting vereist.
Hoofdstuk 3 beschrijft de algemeen geldende eisen voor
verkeersmaatregelen, ongeacht de duur van de werkzaamheden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de standaardverkeersmaatregelen bij werkzaamheden korter
dan een dag. Een aantal hiervan is volledig uitgewerkt.
Afwijken is toegestaan, mits kan worden aangetoond dat
bij de alternatieve oplossing een zelfde niveau van veiligheid en doorstroming wordt bereikt als in de reguliere
situatie. Hoofdstuk 5 behandelt de eisen aan maatregelen
bij werken in uitvoering die langer dan een dag duren.
Voor deze maatregelen wordt altijd een verkeersmaatregelenplan uitgewerkt. De diverse voorbeeldfiguren bieden
hierbij ondersteuning.
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binnen een beperkt tijdsbestek te
realiseren. De werkgroep moest
over fundamentele onderwerpen
overeenstemming bereiken. Daarnaast moest de informatie in korte
tijd worden geactualiseerd. Maar
we zijn er uitgekomen.”
“We zijn begonnen met het opzetten van een logische afwegingenstructuur’’, vertelt Schouten. “Die
leverde een reeks van ‘landingsplekken’ op voor de inhoudelijke
brokken uit de bestaande documenten. Daartoe behoren, naast
de richtlijnen van Rijkswaterstaat
en CROW, ook de Verkeerskundige
Afspraken; zeg maar de werkafspraken die beheerders van rijkswegen onderling maken op grond
van best practices. Op plaatsen
waar tegenstrijdige of niet goed

sluitende informatie samenkwam,
moesten uitgangspunten en
begrippen zorgvuldig op elkaar
worden afgestemd. Dat was vaak
lastig, maar wel buitengewoon nuttig. Een klein voorbeeld: er bleek
nogal wat verwarring te bestaan
over de termen waarmee de diverse
ruimtes in en om het werkvak worden aangeduid. Dat hebben we
rechtgetrokken. Alle begrippen
zijn nu eenduidig weergegeven in
een overzichtelijke figuur.”

Meer maatwerk
In het richtlijndeel worden voor
kortdurende situaties standaardprincipes beschreven. Nietbeschreven situaties kunnen met
gemotiveerde afweging worden
uitgewerkt tot een projectspecifieke maatwerkoplossing. Het

Bouwprocesmanagement

Werkgroep ‘specificeren van sociale veiligheid in
de openbare ruimte’
De CROW-werkgroep ‘Specificeren van sociale veiligheid in de
openbare ruimte’ is eind 2012
van start gegaan en werkt aan het
derde infoblad in de reeks ‘Hoe
specificeer je dat?’. De reeks gaat in
op het specificeren van aspecten
en biedt inhoudelijke aanvullingen
op het ‘Handboek specificeren’
(CROW-publicatie 289).
Sociale veiligheid is een lastig ‘grijpbaar’ onderwerp. Het speelt vooral
in de stedelijke omgeving. Systems
engineering is bij gemeenten nog
betrekkelijk onbekend. Daarom is
voor de werkgroep gezocht naar
een evenwichtige samenstelling
van kennis van sociale veiligheid én
kennis van systems engineering.

Staand vlnr: Arjan Visser, (CROW, projectbegeleider, secretaris en rapporteur), Maaike Lousberg (TNO), Paul van Soomeren (Stichting Veilig Ontwerp en Beheer
en DSP groep, voorzitter), Esther Heijink (Arcadis), Harm Jan Korthals Altes (Saxion Hogeschool)
Zittend vlnr: Carolien van den Handel (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), Matti Baggerman (Delfini adviesbureau), Harvey Otten (architect/
secretaris BNA kring Amsterdam)

richtlijndeel geeft daar kaders
voor. “Afwijken van de standaard is
dus toegestaan”, merkt Schouten
op, “als in de tijdelijke situatie het
kwaliteitsniveau van veiligheid,
doorstroming, herkenbaarheid en
uniformiteit maar wordt gewaarborgd. Het is belangrijk dat een
verkeersmaatregelenplan daarop
kritisch wordt beoordeeld. In de
praktijk gaat de aandacht voor
doorstroming wel eens ten koste
van de veiligheid.”
Ook Noomen benadrukt het
belang van een gedegen verkeersmaatregelenplan. “Wij willen naar
toetsing op basis van goedgekeurde
tekeningen. Die tekeningen zijn
gebaseerd op de richtlijn, maar
volledig afgestemd op het specifieke project.”

Het richtlijndeel voorziet ook in
enkele nieuwe onderwerpen. Een
daarvan is het werken met een rijdende afzetting bij nacht. Met het
oog op de doorstroming wordt dat
steeds aantrekkelijker. Er is nagegaan welke aanvullende eisen deze
methode meebrengt op het gebied
van met name veiligheid.

Brede steun
Noomen wijst erop dat het nieuwe
richtlijndeel is opgesteld met
inbreng van alle belanghebbenden. De publicatie is bestemd voor
planners, voorbereiders, ontwerpers, contractschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden. Het richtlijndeel komt in
de loop van januari 2013 beschikbaar in papieren vorm en digitaal
in de CROW-kennisbank. In de

digitale vorm wordt het makkelijker om aanpassingen door te voeren. Verder is de digitale variant
handig voor weginspecteurs die op
locatie een tablet gebruiken.
Rijkswaterstaat voert de richtlijn
binnenkort in (bij het ter perse
gaan van dit nummer was de
besluitvorming hierover nog in
volle gang). Ook wordt onderzocht
hoe en op welk moment de
lopende contracten met de richtlijn in overeenstemming worden
gebracht. 


‘Maatregelen op
autosnelwegen –
Werk in uitvoering
96a’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Ludolf Schouten, projectmanager,
	
schouten@crow.nl
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CROW-publicatie 96a/b
Werk in Uitvoering
De CROW-publicatiereeks 96a/b ‘Werk in Uitvoering’ is opgesteld om een veilige werkplek voor
werknemers en een veilige verkeersruimte voor
weggebruikers te creëren. In CROW-publicatie
96a/b ‘Beleid, proces en basisinformatie’ staat dat
de richtlijnen van toepassing zijn op alle planbare en
niet-planbare werkzaamheden op, boven of naast de
openbare weg waarvoor de wegbeheerder in zijn
rol als bevoegd gezag verantwoordelijk is.
De richtlijnen zijn niet van toepassing op niet-planbare werkzaamheden in situaties die een bedreiging
vormen voor de veiligheid van weggebruikers of
omwonenden en waarvoor direct maatregelen
nodig zijn.

Een plantsoenmedewerker is druk bezig met het schoffelen in een groenstrook.
Hij inspecteert nog even of alle onkruid verwijderd is en doet een stap naar achteren. Hierdoor komt zijn schoffel tussen de spaken van een langsrijdende fietser.
Deze komt lelijk ten val en loopt een gebroken arm en een hersenschudding op.
Natuurlijk had de plantsoenmedewerker
beter moeten uitkijken voor het verkeer
en heeft hij onzorgvuldig gehandeld. Maar
hadden er ook geen verkeersmaatregelen
genomen moeten worden om deze pijnlijke
val te voorkomen? Verkeersmaatregelen gelden voor iedereen die werkt op de openbare weg en hieronder vallen ook voet- en
fietspaden. Als je het verkeer verstoort, is er
sprake van aanrijgevaar en dit moet je altijd
voorkomen.
Wegwerkers zijn geconcentreerd bezig met
hun werkzaamheden, waardoor ze hun aandacht onvoldoende op het verkeer kunnen
richten. Daarom gelden verkeersmaatregelen

26 | CROWetcetera nr. 1 | januari 2013

voor iedereen die op of in de nabijheid van
de weg werkzaamheden verricht. Door het
toepassen van verkeersmaatregelen heeft de
werknemer meer ruimte om veilig te kunnen werken. De veiligheidsruimte en de vrije
ruimte zorgen ervoor dat wegwerker en
weggebruiker niet in elkaars vaarwater zitten.
Zoals uit het voorbeeld blijkt, is de praktijk
weerbarstiger en dagelijks zichtbaar. Glazenwassers op ladders en in hoogwerkers
en kabel- en leidingbedrijven die meters
voetpad opbreken zonder afdoende verkeersmaatregelen; iedereen heeft het wel
eens gezien. Hier is duidelijk nog een wereld
te winnen.

In CROW-publicatie 96b ‘Maatregelen op
fietspaden en voetpaden’ staan de verkeersmaatregelen beschreven die op deze paden
toegepast moeten worden.

oostland@crow.nl, voor vragen of eigen voorbeleden van situaties bij werk in uitvoering
In deze rubriek brengen we de praktijk van hoe het niet moet en de
juiste toepassing van maatregelen bij werk in uitvoering bij elkaar.
De beschreven situaties komen voort uit de praktijk, maar zijn niet
toe te schrijven aan een bestaande situatie of locatie.

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Verkeersmaatregelen
gelden voor iedereen

CROW | Educatie
www.crow.nl./cursussen

Cursusagenda
5 maart	
Eindhoven
UAV-GC
Leer in één dag de juridische en praktische
consequenties van het gebruik van de
UAV-GC 2005.

7/14 maart	
Zoetermeer
Leidraad aanbesteden bouwopdrachten
Het aanbesteden van ‘werken’ is lastig.
U krijgt zicht op het scala aan contract-,
aanbestedings- en bouworganisatievormen.

5 maart	
Eindhoven
Opleiding Coördinator Gladheids
bestrijding voor wegbeheerders
(inclusief schriftelijk examen)
In deze meerdaagse opleiding maakt u
kennis met alle aspecten rond gladheids
bestrijding. Opleiding inclusief examen.

12 maart	
Ede
Beschrijven met RAW
Zelf een RAW-bestek opstellen of beoordelen? Deze cursus geeft u de praktische
informatie voor dit proces.

7 maart	
Opleiding Coördinator Gladheids
bestrijding voor wegbeheerders
(inclusief schriftelijk examen)

Ede

7 maart	
Zoetermeer
Beeldbestekken
Volg deze praktische cursus over deze
bijzondere vorm van een RAW-bestek.

12 maart	
De Bilt
Basiscursus Wegbeheersystematiek
Wilt u meer weten over wegbeheer?
Of wilt u uw kennis daarover opfrissen?
Dan is deze basiscursus een goede keuze.
12/13 maart	
Bunnik
Introductiecursus Systems Engineering
voor de gww
Wat is Systems Engineering? Waarom zou u
het willen toepassen? Leer het in deze cursus.
19 maart 	
Eindhoven
Basiscursus UAV
Neem kennis van de basisbeginselen van de
UAV 2012.

19 maart	
Aanbesteden in 1 dag!
Geef praktische invulling aan het aan
bestedingsproces.

Ede

19 maart 	
Ede
Verkeersmaatregelen bij werk in
uitvoering en RAW
Leer in een dag hoe u verkeersmaatregelen
vertaalt naar bestekniveau.
19 maart	
Bunnik
Rekenen met RAW en UAV
De juiste cijfers op de goede plek dankzij de
cursus Rekenen met RAW en UAV 2012.
19/20 maart	
Bunnik
Functioneel specificeren in de gwwsector
In deze cursus leert u alles over functioneel
specificeren en hoe dit kan worden toegepast in uw sector.

w
 ww.crow.nl/educatie voor meer informatie over data,
prijzen en locaties

In de spotlight
Elke uitgave is er aandacht voor een specifieke cursus uit het educatieprogramma van CROW | Educatie. Deze keer is dat:

Opleiding: Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders
CROW verzorgt de door wegbeheerders erkende opleiding
‘Coördinator Gladheidsbestrijding’. De lesstof richt zich specifiek
op de taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen.
Onderwerpen
In deze opleiding komen aan de orde: management en organisatie,
meteorologie, diverse aspecten van zoutmaterialen en bestrijdingsmaterieel (borstels, ploegen, onderhoud en werkplaats),
communicatie in de eigen organisatie en andere organisaties op
verschillende niveaus.
Wat komt aan bod?
- Weermodellen en weersinvloeden herkennen en interpreteren
- Methodes voor gladheidsbestrijding benoemen en toepassen
-	Aangeven welke acties en besluiten op een bepaald moment
genomen moeten worden
-	Op verschillende niveaus met diverse organisaties professioneel
communiceren

- Gladheidsverwachting vertalen naar te nemen acties en besluiten
- Risico’s onderkennen en hierop adequaat reageren
-	Keuzes onderbouwen bij de toepassing van gekozen gladheidsbestrijdingsmiddelen
-	Gladheidsbestrijdingsplannen interpreteren en vertalen naar de
uitvoering
-	Kennis vergroten van gladheidsbestrijdingsmaterialen en materieel
Praktische informatie
-	Vorm: klassikale cursus
-	Duur: vier dagen en een halve dag examen, circa 18 uur zelfstudie
-	Prijs: € 1.995,- per deelnemer (exclusief btw)
-	Prijs inclusief cursusmateriaal, lunches, diploma (mits geslaagd)
-	Incompany: ja, zie www.crow.nl/incompany
-	CROW | Infrastructuur
Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld Cursussen > zoeken op de
	
webcode: 4080*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15
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Nieuwe uitgaven
www.crow.nl./shop

E en overzicht van alle CROW-uitgaven, inclusief prijs, vindt u in de digitale winkel: www.crow.nl/shop.
Hier kunt u ook eenvoudig publicaties bestellen (zie ook de servicepagina achterin). Abonnementhouders 
krijgen de genummerde publicaties automatisch toegezonden, afhankelijk van het abonnement.

CROW-uitgave 514

Maatregelen op autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96a
Het werken rond autosnelwegen brengt
risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Deze uitgave uit
de reeks ‘Werk in uitvoering’ beschrijft de benodigde maatregelen op autosnelwegen voor
een geaccepteerd veiligheidsniveau. Het is een
herziening van de gelijknamige uitgave uit 2005.
Met deze nieuwe versie is tegemoetgekomen
aan de wens van een betere bruikbaarheid in
nieuwe contracten en samenwerkingsvormen.

Het deel ‘Maatregelen op autosnelwegen’
handelt in hoofdzaak over de opstelling van de
maatregelen bij werk in uitvoering op autosnelwegen. Vanuit de werkzaamheden zijn vlakken
gedefinieerd en materialen gepositioneerd.
Op deze manier kent ieder werk zijn eigen,
benodigde ruimte (werkruimte) en omringende
maatregelen (aankondigingen, signalering, markering en afschermend materiaal). In deze herziene
uitgave is de Rijkswaterstaatrichtlijn (RWSrichtlijn 2012) geïntegreerd. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan de wens van vele partijen, waaronder Bouwend Nederland. Er wordt
ingespeeld op recente ontwikkelingen op het
gebied van autosnelwegen, zoals het ontwerpen
met veel rijstroken, weefvakken en spitsstroken,
en soms ontbrekende vluchtstroken.
De samenwerking en uitbesteding door de
centrale overheid verandert van ‘resultaatbeschrijvende bestekken’ naar ‘geïntegreerde
opdrachten’. Er wordt meer ruimte, initiatief
en verantwoordelijkheid voor de ontwerpdelen en de uitvoering aan de opdrachtnemer
gegeven. Het doel om de werkzaamheden op
rijkswegen veilig, kostenefficiënt en met zo min

mogelijk overlast voor de weggebruiker uit te
voeren, blijft daarbij onverminderd van kracht.
De beleidsdoelstellingen (veilig, efficiënt, eenduidig/uniform) vragen om zo specifiek mogelijke
eisen; de ontwerp- en uitvoeringsvrijheid vraagt
juist om ruime, meer abstracte eisen. Ruime
eisen kunnen echter, in combinatie met marktwerking, een kwaliteitsdrukkend effect hebben.
Daarom is, naast de projectspecifieke invulling
en de ruimte voor alternatieven, in dit deel een
basisniveau vastgelegd. Het voorziet in standaardoplossingen met ruimte voor maatwerk,
alternatieven en innovatie. Met de in dit deel
opgestelde eisen en uitgewerkte verkeersmaatregelen weet de opdrachtnemer hoe het
geldende beleid en de daaruit voortvloeiende
eisen kunnen worden vertaald naar acceptabele maatregelen. Ook weet de opdrachtnemer
waarmee een eventuele alternatieve oplossing
moet worden vergeleken om hiervoor acceptatie te verkrijgen. De wegbeheerder heeft
met dit vernieuwde deel een overzichtelijker
gereedschap voor het toezicht.
artikelnummer: 514

CROW-infoblad 601

Zout, kan het iets minder? – richtlijn voor effectievere inzet van dooimiddelen
Meer effect met dezelfde hoeveelheid dooimiddel of hetzelfde effect met minder dooimiddel.
Dat was het vertrekpunt voor een CROWonderzoek naar het effectiever omgaan met
dooimiddelen. Het resultaat is neergelegd in
het infoblad ‘Zout, kan het iets minder?’ Het
geeft een overzicht van de geïdentificeerde
oplossingen voor de korte termijn. Ze kunnen
binnen de huidige praktijk van gladheidsbestrijding in Nederland worden ingezet. Hiernaast
stipt het infoblad ook nieuwe ontwikkelingen
aan zoals het strooien met pekelwater.
Aanleiding voor het onderzoek is de strenge
winters van de afgelopen jaren. Het infoblad
maakt duidelijk dat strooien met natzout in
plaats van met droogzout en preventief strooien
veel voordelen heeft. Natzout bevat minder
wegenzout en het hecht beter aan het wegdek
waardoor er minder zout nodig is om hetzelfde
effect te krijgen. Daarnaast kunnen verkeer en
de sneeuwploeg veel makkelijker het ijs en de
sneeuw losrijden. Door preventief te strooien,
wordt voorkomen dat het wegdek glad wordt.
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Preventief natzout strooien maakt curatief
strooien echter niet overbodig. Bij onder meer
sneeuwval en een wegdektemperatuur onder de
nul graden zal curatief strooien nodig zijn. Geadviseerd wordt om dan wel eerst de sneeuw
mechanisch te verwijderen. Dit geldt ook voor
vastgereden sneeuw en grote hoeveelheden
sneeuw. Alleen zout strooien, is dan niet effectief.
Het dooimiddel is namelijk bedoeld om het restant van de sneeuw te dooien en om hechting
van sneeuw aan het wegdek te voorkomen.
In het infoblad worden doseringen van
dooimiddelen aanbevolen bij verschillende
typen gladheid en soorten wegdek. Ook wordt
ingegaan op de nieuwe ontwikkeling van het
strooien met pekelwater. Hierbij wordt alleen
gestrooid met een zoutoplossing. Dit biedt vele
voordelen zoals een homogenere verspreiding
over het wegdek en een snellere werking.
Pekelwater is goed in te zetten bij condensatiegladheid en bij bevriezing van natte weggedeelten tot een wegdektemperatuur van -6 oC.
Het infoblad gaat ook in op het gladheidsbestrijdingsplan en de uitvoering ervan. Dit plan

bepaalt hoe de gladheidsbestrijding plaatsvindt
en beïnvloedt in grote mate de effectiviteit
van de inzet van dooimiddelen. Het infoblad
behandelt apart wat te doen bij sneeuwval. De
helft van het wegenzout wordt namelijk ingezet
voor gladheidsbestrijding door sneeuwval. Tot
slot worden de nieuwe innovaties aangestipt
waarnaar momenteel onderzoek wordt gedaan.
artikelnummer: 601

Nieuwe uitgaven
www.crow.nl./shop

CROW-publicatie 319

Laagtemperatuurasfalt (lta) voor een duurzame verharding
De publicatie beoogt de onbekendheid met
laagtemperatuurasfalt (lta) weg te nemen en
toepassing ervan te bevorderen. Sinds meer
dan tien jaar zijn verschillende technieken
ontwikkeld om het energieverbruik bij de
productie van asfalt te reduceren. Dit heeft
geleid tot het laagtemperatuurasfalt. De
voordelen hiervan ten opzichte van het
zogenoemde ‘heet’ asfalt zijn evident: minder
energieverbruik en vermindering van CO2uitstoot. Toepassing van lta kan hierdoor
substantieel bijdragen aan het realiseren van
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.
Van laagtemperatuurasfalt wordt gesproken als
het asfalt wordt geproduceerd bij een temperatuur van onder de 140 oC. Er zijn drie hoofdgroepen: koud, halfwarm en warm asfalt. Deze
worden in de publicatie uitgebreid behandeld.
Aansluitend komen de milieuaspecten aan de

orde. Energiebesparing en CO2-vermindering
zijn de belangrijkste drijfveren voor de ontwikkeling en de toepassing van lta. Daarnaast zijn
op de gebieden hergebruik en gezondheid en
veiligheid winst te behalen. Bij werken met lta
is er minder kans op brandwonden en is er
sprake van minder emissies. De publicatie gaat
kort in op de civieltechnische eigenschappen
van lta. Lta voldoet aan alle gangbare functionele eisen die zijn opgenomen in de Standaard
RAW Bepalingen 2010. In de civieltechnische
afweging tussen verschillende soorten lta speelt
dat het handwerk met bepaalde soorten lta
iets zwaarder is. Bepaalde lta’s claimen naast
de lagere productietemperatuur ook betere
eigenschappen in de gebruiksfase.
In een afwegingskader staan de afwegingen op
beleids-, project- en productniveau. Duidelijk
is dat lta een goede optie is voor het bereiken
van algemene milieubeleidsdoelstellingen. Op
projectniveau zijn er nauwelijks belemmeringen

voor toepassing van lta. Welk type lta wordt
gekozen, hangt af van de ambities en de doelstellingen van de wegbeheerder; de te behalen
milieuwinst verschilt per lta. Een belemmering
voor toepassing van lta is dat nog niet alle asfaltmenginstallaties geschikt zijn voor het produceren van lta. De transportafstand kan daardoor
een rol spelen in de milieutechnische afweging.
artikelnummer: 319

ASVV 2012
advertentie

Na het uitkomen van de onlineversie eind
oktober, is eind vorig jaar ook de papieren
versie van de ASVV 2012, het handboek voor
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom, verschenen.
In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld:
van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering
en van ontwerp en uitvoering tot beheer en
onderhoud. De informatie is overzichtelijk
gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen,
tabellen en grafieken.
De zesde editie is op tal van punten aangepast
ten opzichte van zijn voorganger uit 2004.
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Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

CROW et cetera wordt gratis verspreid onder professionals
op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Aanmelden kan via www.crow.nl/etcetera.

Publicaties bestellen

Bezoek onze digitale winkel op www.crow.nl/shop.
Indien voorradig, wordt uw bestelling binnen tien dagen
afgehandeld. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht
bij de afdeling Uitgeverij van CROW: verkoop@crow.nl of
tel. (0318) 69 53 27.

Abonnementen

U kunt zich ook abonneren op diverse producten van CROW.
U ontvangt dan automatisch de uitgaven die behoren tot dat
abonnement. Op www.crow.nl/ abonnementen staat een
overzicht van alle abonnementen.

Cursussen

Op www.crow.nl/cursussen vindt u een overzicht van alle
schriftelijke en mondelinge cursussen die CROW verzorgt.
Ook kunt u bij CROW terecht voor incompany- en maatwerkcursussen. Heeft u vragen over onze cursussen, neem dan
contact op met de afdeling Cursussen & Opleidingen van
CROW: cursus@crow.nl of tel. (0318) 69 53 60.

Congressen

Op www.crow.nl/congressen vindt u het laatste nieuws over
congressen, symposia, bijeenkomsten en workshops die
CROW organiseert. Voor vragen hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van
CROW: congressen@crow.nl of tel. (0318) 69 98 26.

CROW Helpdesk

Hebt u als gebruiker van onze producten vragen, zoekt u
informatie? De consulenten van onze helpdesks staan voor
u klaar. De helpdesks zijn dagelijks te bereiken van 8.00
tot 17.00 uur: helpdesk@crow.nl, of (0318) 69 98 55.

CROW Klantenservice

Hebt u vragen over bestellingen van publicaties, abonnementen of over het inschrijven voor cursussen of congressen? www.crow.nl/helpdesk of (0318) 69 53 15.
Leefomgeving

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

W: www.crow.nl/milieu
Verkeer & Vervoer

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

W: www.kpvv.nl
E: info@kpvv.nl
T: (030) 291 82 00
Infrastructuur

W: www.crow.nl/infrastructuur
Aanbesteden & Contracteren

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

Kort, bondig, overzichtelijk en informatief: dat is de CROW
E-service in een notendop. Deze maandelijkse, gratis digitale
nieuwsbrief geeft een beknopt overzicht van nieuwe en verwachte publicaties, nieuwe software, cursussen, congressen
en symposia. Wilt u de CROW E-service ook ontvangen?
Een mailtje naar emailservice@crow.nl is voldoende.

www.crow.nl

Met de CROW-website bent u niet alleen snel op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen, u treft hier ook grondige en
gedetailleerde informatie aan over de verschillende vak
gebieden waar CROW zich op toelegt.
Kijkt u bijvoorbeeld eens op:
levende-stad.nl Levende Stad is een professioneel
netwerk voor het delen van kennis en het uitwisselen
van ervaringen over de openbare ruimte.
	crow.nl/luchtkwaliteit De site van Solve (Snelle oplossingen voor lucht en verkeer) over verschillende verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
crow.nl/asvv De ASVV bundelt alle bestaande kennis
over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
	crow.nl/duurzaamveilig Duurzaam Veilig Verkeer staat
voor een structurele en preventieve aanpak waarbij
verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is
van de ruimtelijke ordening, de vormgeving van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers.
	crow.nl/iks Geeft informatie en nieuws over de inrichting
van kindvriendelijke straten.
	crow.nl/parkeren Alles over parkeerkencijfers, parkeerbebording, overstappunten en nog veel meer.
crow.nl/wegontwerp Het Handboek Wegontwerp
bevat richtlijnen voor verkeersvoorzieningen buiten de
bebouwde kom.
verkeersmanagement.nl De site van het Kennisnetwerk
verkeersmanagement.
verkeerstekens.nl De site geeft informatie over de
toepassing, uitvoering en plaatsing van verkeerstekens.
fietsberaad.nl De site geeft informatie rond fietsbeleid.
Het Fietsberaad is onderdeel van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).
naarbetercontractvervoer.nl Hier vindt u alles over de
kwaliteitsverbetering van contractvervoer. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is coördinator van het
traject ‘Naar beter contractvervoer’.
kpvvdashboard.blogspot.com Dit dashboard presenteert de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
van duurzame en slimme mobiliteit.
kpvv-reisgedrag.blogspot.com Op het Weblog Reis
gedrag vindt u theorie en praktijk over het beïnvloeden
van reisgedrag.
crow.nl/asfalt De portaalsite over asfalt met links naar
pagina’s over verschillende asfaltonderwerpen.
	stillerverkeer.nl De site geeft actuele informatie over de
toepassing van geluidreducerende wegdekken, Cwegdek ,
gegevens van een groot aantal producten en de reken- en
meetvoorschriften voor weg- en spoorwegverkeerslawaai.
aanbestedingskalender.nl Een zakelijke kalender voor
rijksoverheden, nutsbedrijven en aannemers met informatie
over aan te besteden werken, diensten en leveringen.
	crow.nl/raw RAW bundelt afspraken voor de realisering
van projecten in de grond-, water- en wegenbouw door en
voor marktpartijen in één systematiek.
	uavgc.nl Met de UAV-GC – de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen – is
een juridisch fundament voor geïntegreerde contracten
voor de hele bouw beschikbaar.
crow.nl/specificeren Dé site over oplossingsvrij
specificeren en Systems Engineering.
crow.nl/visi VISI staat voor ‘voorwaarden scheppen
voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw’.
	crow.nl/wiu Hier wordt u op de hoogte gehouden van
actualiteiten op het gebied van Werk in Uitvoering.
risnet.nl RISNET is hét kennisnetwerk voor risico
management in de bouwsector.
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Wij regelen het verkeer!
Op plaatsen waar gewerkt of gebouwd wordt, regelt
Traffic Support Infra het verkeer. Betrouwbaarheid en
kwaliteit zijn de basis. Flexibiliteit is daarbij onze kracht.
Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten houden ruim
475 verkeersregelaars hun hoofd koel. Dankzij een uitvoerige opleiding weten ze in iedere
situatie wat er van hen
wordt gevraagd. Kwaliteit
en veiligheid worden scherp
bewaakt volgens de normen van
VCA*, ISO-9001 en NEN4400-1.
Bel voor een kennismaking naar:
038 - 4256710 (Hoofdkantoor)
www.trafficsupport.nl

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995

Het slimme
ﬁetspad

www.griekspoor.nl/bicyco

GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie

kpd.nl

IBIS-MAIN
nu ook beschikbaar voor de GWW
IBIS-MAIN is het instrument om uw beschikbare middelen
voor het onderhoud aan uw infrastructurele werken
optimaal te benutten. Door het combineren van verschillende
onderhoudsprogramma’s maakt u uw strategische keuzes
inzichtelijk, middels het vergelijken en simuleren van de
verschillende planningsscenario’s.

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

Postbus 177
2260 AD Leidschendam
Telefoon (071) 519 49 49

• NEN 2767-4 objectief meten van conditie van
infrastructurele werken
• Genereren kengetallen
• Aansluiting op alle administratieve systemen
• Financiële- / Managementrapportages
• Eigen referentiebestand ten behoeve van onderhoud
• Bewezen in de vastgoedsector, nu ook beschikbaar voor
de GWW!
Kijk op www.kpd.nl voor meer informatie.

