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Overzicht CROW-kennisproducten
op het gebied van Verkeer en Vervoer (2018-2020)
Boekpublicaties
ASVV (nieuwe editie, verwacht najaar 2021)

abonneer u op CROW nieuwsbrief V&V Flits voor actuele informatie, via
www.crow.nl/over-crow/nieuwsbrieven

Toekomstbestendig parkeren (dec 2018)

www.crow.nl/publicaties/toekomstbestendig-parkeren

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (juni 2018)

www.crow.nl/publicaties/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2018

Digitale publicaties (Kennismodules, inclusief tools)
Kennismodule Openbaar vervoer (herziening voorjaar 2020)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-openbaar-vervoer

Kennismodule Werk in Uitvoering (herziening voorjaar 2020)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-werk-in-uitvoering

Rekentool Parkeervraagcalculator (verwacht dec 2019)

www.crow.nl/thema-s/parkeren/parkeervraagcalculator

Proceswijzer Parkeren en duurzame
gebiedsontwikkeling (dec 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-ruimte,-mobiliteit,-stedenbouw-en-ver

Veilige inrichting van bermen niet-autosnelwegen buiten de kom
(nov 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-buiten-de-bebouwde-kom

Kennismodule Voetgangers (okt 2019)

www.crow.nl/over-crow/nieuws/2019/oktober-(1)/nieuw-kennismodule-voetgangers

Veilige en doelmatige weginrichting GOW 80 (okt 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-buiten-de-bebouwde-kom

Slimme en duurzame bouwlogistiek (aug 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-verkeersmanagement

Plattelandswegen: mooi en veilig (juni 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-buiten-de-bebouwde-kom

Klimaatadaptatie-projecten (april 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-binnen-de-bebouwde-kom

TOD (transport oriented development) (april 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-ruimte,-mobiliteit,-stedenbouw-en-ver

Wegbeheer 2019 (april 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegbeheer,-inspecties-en-metingen

Kennismodule Beeldkwaliteit spoorbermen (febr 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-beeldkwaliteit-spoorbermen

Kennismodule IMBOR en IMWV (jan 2019)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-imbor-en-imwv-basis

Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer (dec 2018)

www.crow.nl/online-kennis-tools/jaarlicentie-kostenberekeningstool-doelgroepenverv

Oversteekwijzer (april 2018)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-wegontwerp-binnen-de-bebouwde-kom

MKBA-tool 30 km/h-wegen (april 2018)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-verkeersveiligheid-toegankelijkheid

Kennismodule Parkeren (regelmatige updates)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-parkeren

TIP: E-learning module - Beheer en Onderhoud Verkeerstekens

www.crow.nl/online-kennis-tools/elearning-beheer-en-onderhoud-verkeerstekens

TIP: Kruispuntverkenner (voor wegontwerpers en -beheerders)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kruispuntverkenner

TIP: voor een overzicht van alle 38 CROW Kennismodules, ga naar:

http://kennisbank.crow.nl

Platforms en netwerken
Platform Ruimte voor Lopen (okt 2019)

ruimtevoorlopen.nl

Platform Veilig Fietsen (aug 2019)

www.fietsberaad.nl/Platform-Veilig-fietsen

CROW Fietsberaad (sinds vele jaren)

www.fietsberaad.nl

Levende Stad (openbare ruimte; sinds vele jaren)

www.crow.nl/crow-levende-stad

Kennisnetwerk SPV (verkeersveiligheid, febr 2019)

www.kennisnetwerkspv.nl



Gratis downloads op crow.nl en dashboards
Duurzame Mobiliteit gemeenten en regio’s (okt 2019)
duurzaamheidsscore
mobiliteitssysteem
duurzame doelen
bereikbaarheid

www.duurzaamheidsscore.nl

iVRI’s – stappenplan voor wegbeheerders (okt 2019)

www.crow.nl/over-crow/nieuws/2019/oktober(1)/stappenplan-ivri-handreiking-voor-wegbeheerders

Woordenboek Reizigerskenmerken (okt 2019)

www.crow.nl/over-crow/nieuws/2019/september/
woordenboek-reizigerskenmerken-een-taal-om-reizige

Dashboard Autodelen (sept 2019)

www.crow.nl/dashboard-autodelen/home

Fiets-parkeerkencijfers (mei 2019)

www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsparkeerkencijfers-2019

OV-klantbarometer (april 2019)

www.ovklantenbarometer.nl

Smart Mobility Magazine (jan 2019)

www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/
smart-mobility-magazine

Kennismodule Dashboard Deur tot Deur (okt 2018)

www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-dashboard-deur-tot-deur

Cursussen, congressen en bijeenkomsten
Cursus Update wegontwerp

nov 2019 en 2x in 2020

Training Gladheidmeldsysteem (Winter-controle)

nov 2019, jan 2020, nov 2020

Opfriscursus Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders

nov 2019, maart en sept 2020

Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2019

nov 2019, nov 2020

Basiscursus Wegbeheersystematiek

nov 2019, mei 2020

Van klimaatambitie naar beheer. Wat is jouw rol als beheerder?

dec 2019

Introductiecursus verkeersveiligheid vanuit menselijk perspectief

april en sept 2020

Training Ambtenaar 3.0; integraal werken in de openbare ruimte

maart en okt 2020

Cursus Beïnvloeden van Mobiliteitsgedrag

mei en nov 2020

Opleiding Verkeerstechniek

aug 2020

Leergang projectleider Mobiliteit en Duurzame Gebiedsontwikkeling

medio 2020

Jaarcongres OV-campus

april 2020

CROW Infradagen

juni 2020

Het Nationaal Verkeerskunde Congres 2020

okt 2020

TIP: voor alle cursussen en bijeenkomsten, ga naar:

www.crow.nl/cursussen

Nieuwsbrieven
www.crow.nl/over-crow/nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Collectief Vervoer (gratis, 2-maandelijks)

www.crow.nl/over-crow/nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Fietsberaad (gratis, maandelijks)

www.crow.nl/over-crow/nieuwsbrieven



Dé CROW-nieuwsbrief over Verkeer & Vervoer: V&V Flits
(gratis, maandelijks)

Over CROW
CROW is in 1987 opgericht door overheden en marktpartijen en
heeft meer dan 100 medewerkers. We zijn een stichting zonder
winstoogmerk, maar opereren als een bedrijf met vijftien
zelforganiserende teams. Als kennisplatform ontwikkelen we
richtlijnen, opleidingen en praktische tools voor infrastructuur,
openbare ruimte, verkeer en (openbaar) vervoer en voor
aanbesteden en contracteren. Overheden en marktpartijen

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl

gebruiken deze bij het maken en uitvoeren van beleid en in
aanbestedingstrajecten. Wij bekijken vraagstukken in samenhang
en leggen verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en
praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers en tussen

Helpdesk
Vakinhoudelijke vragen
helpdesk@crow.nl

verleden, heden en toekomst. Samen met de sectoren werkt CROW
aan een veilig en goed geregeld Nederland.
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