Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Beeld: Martijn Bronswijk

De afgelopen jaren stond het jaarlijkse congres
over openbare ruimte in het teken van samenwerking tussen ontwerp en beheer. CROW heeft samen

ontmoeting

met een aantal partners ervoor gekozen op 27
november 2013, tijdens het Nationaal Congres

Onze eerste echte najaarsstorm hebben we inmiddels al weer achter

de rug. Met het vallen van de blaadjes breekt voor CROW ook nog een

Beheer Openbare Ruimte, meer het beheer cen-

ander belangrijk seizoen aan. De grote najaarscongressen dienen zich

traal te stellen. Organisator Ineke Westerbroek van

weer aan.

In oktober hebben we samen met onze partners weer een succesvolle

CROW en Peter de Visser, Hoofd Stadsbeheer van

Betonwegendag georganiseerd. En 6 november stond in het teken van
Beeld: Fotoflex

gastgemeente Zoetermeer, leggen uit waarom.
Door Martijn Reinink

het Nationaal Verkeerskunde Congres samen met de ANWB, waarover u

in dit nummer een uitgebreid verslag kunt lezen. Volgende week pakken
we nog een keer meer dan stevig uit met het Nationaal Congres Beheer

Openbare Ruimte samen met en in de gemeente Zoetermeer. Ook daar-

voor ruim aandacht in CROW et cetera. CROW was aanwezig op de Infra
Relatiedagen in Gorinchem; in december en februari vinden ook Infra

Een dubbelgesprek over het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte

‘We moeten samen de
openbare ruimte beheren’
Al sinds midden jaren ’70 werkt Peter de Visser voor gemeente
Zoetermeer. “In die periode konden we naar hartenlust pionieren
in de polder. Nu Zoetermeer voor een groot deel is volgebouwd,
focussen we niet langer op groei, maar op beheer.” Ineke Westerbroek: “Die omslag zien we bij vrijwel alle gemeenten in Nederland. Vandaar dat het Nationaal Congres Beheer Openbare
Ruimte focust op beheer.”
In de jaren ’60 verrees in Palenstein een groot aantal flats. Vele
immigranten streken er neer; de oudste nieuwbouwwijk van
Zoetermeer telt zo’n 140 nationaliteiten. Met de jaren zag Zoetermeer de wijk afglijden tot het putje van de stad. “Daar wilden
we als gemeente iets tegen doen, voor en mét de inwoners van
Palenstein”, vertelt De Visser. “Maar hoe pak je dat aan? We zijn
de straat opgegaan, hebben aangebeld en gevraagd: wat vinden
jullie mooi en belangrijk?”
Samen met lokale instellingen en burgers heeft de gemeente de
wijk een nieuw gezicht gegeven. Dit leverde Palenstein vorig
jaar bijna de titel voor Beste Openbare Ruimte van Nederland
op; de wijk eindigde als nummer twee.
“Bij het beheer van de openbare ruimte staat niet langer de techniek centraal, maar de emotie”, stelt Westerbroek. “Wat vinden
inwoners van de inrichting en het onderhoud? De kwaliteit
wordt bepaald door hun gevoel.” Tijdens het congres zal Diederik
Notenboom namens De Meerlanden – een gezamenlijke beheer-

4 | CROWetcetera nr. 7 | november 2013

organisatie van negen gemeenten - vertellen hoe hij met deze
ontwikkeling omgaat. De Visser: “Gemeente Dordrecht werkt
bijvoorbeeld met een effectbestek, waarbij de tevredenheid
onder inwoners wordt gemeten. Alleen als deze gelijk blijft of
verbetert, wordt het contract met de aannemer verlengd.”

Sociale cohesie
De gebruikers van de openbare ruimte hebben een andere, meer
invloedrijke positie gekregen. De Visser: “Daartegenover staat dat
ze de handen uit de mouwen moeten steken. Voorbeeld: in Breda
was de groene aankleding voor de gemeente in onderhoud te duur
geworden. De keuze was aan de inwoners: of een kraan haalt alle
hagen weg of we doen samen het onderhoud.”
In een aantal wijken in Breda snoeien nu burgers de heggen en
onderhouden ze plantvakken. Deze aanpak bevordert niet
alleen de burgerparticipatie, maar draagt eveneens bij aan de
sociale cohesie in een wijk. “In Vlissingen gaan ze nog een
stapje verder”, weet De Visser. “In ruil voor een gewenste lantaarnpaal of een bankje doen bewoners de boodschappen voor
ouderen in de buurt.”
In de meeste gevallen participeert echter maar één of twee procent van de burgers in dergelijke initiatieven. “Dat percentage
moet omhoog”, zegt Westerbroek. “De tijd van het vijfsterren

hotel, waarbij de burger achterover kan leunen en alle
verantwoordelijkheid bij de overheid legt, is voorbij.”
De Visser vervolgt: “De rol van de overheid is veranderd.
Als gemeente zijn we niet langer uitvoerder, maar
regievoerder. Vroeger richtten we alles zelf in. Nu zoeken we naar samenwerking, met andere gemeenten,
aannemers en gebruikers van de openbare ruimte.”
Deze omslag heeft gevolgen voor de manier van aanbe-

Relatiedagen plaats in Venray en natuurlijk Hardenberg.

Daarna lijkt het wat congressen en beurzen betreft even rustig te wor-

den, maar schijn bedriegt. Achter de schermen loopt de voorbereiding
op de Infratech, ons tweejaarlijks hoogtepunt qua netwerken in Ahoy

te Rotterdam al volop. CROW is al vanaf de start ruim twintig jaar ge-

leden betrokken bij dit evenement. De volgende editie is pas in januari
2015, maar neemt u van mij aan, we zijn nu al begonnen met de eerste

voorbereidingen. Ik kan en mag natuurlijk nog niets loslaten over onze
plannen, maar één ding weet ik nu al zeker: het wordt weer groots!

Waarom CROW deze congressen een warm hart toedraagt? We vinden

“De rol van de overheid is
veranderd. Als gemeente
zijn we niet langer
uitvoerder, maar
regievoerder.”

het iedere keer weer heel fijn vast te stellen hoe op deze dagen theorie en

steden en contracteren. Westerbroek: “Stel je op basis
van de RAW-systematiek een contract op, dan ligt de
route die een aannemer moet volgen om tot een eindresultaat te komen van A tot Z vast. Bij de UAVgc-variant
heeft de aannemer alle vrijheid om tot een afgesproken
eindresultaat te komen. Maar je kunt evengoed kiezen
voor tussenvormen, voor hybride contracten. Tijdens
het congres zal hieraan aandacht worden besteed.”

van zijn vraag: zijn bureau ging verhuizen naar een nieuw kantoorpand

Lelijkste plek
Zoetermeer kreeg in 2012 nog een onderscheiding voor
een openbare ruimte. Kijkers van het VPRO-programma
‘Slag om Nederland’ riepen de Mandelabrug uit tot de
op één na lelijkste plek van Nederland. De Visser: “Dan

lees verder op de volgende pagina>>

praktijk van onze vakgebieden elkaar ontmoeten en elkaar versterken.

Het is eigenlijk onze social community bij uitstek. Voor mij en alle me-

dewerkers van CROW is het één van de hoogtepunten van een werkjaar.
In deze periode schieten me altijd weer de mooie anekdotes te bin-

nen van eerdere congressen. Hoe makkelijk mensen je op zo’n congres

aanspreken, omdat ze zien dat je daar als vertegenwoordiger van CROW
rondloopt. Zoals bijvoorbeeld die vertegenwoordiger van een gemeen-

telijk ingenieursbureau van een grote gemeente in het westen van het

land (meer ga ik niet verraden) die me met de zorg in zijn ogen vroeg of

al die mooie kennis van CROW ook wel digitaal beschikbaar was? Reden
elders in de gemeente en het “nieuwe werken” zou daarmee versneld

worden ingevoerd. Dus: geen ruimte meer voor al die papieren richtlijnen van CROW.

Gelukkig heb ik hem snel kunnen geruststellen door te wijzen op al

onze online kennismodules en kon hij nog eenvoudiger onze kennis

delen met anderen binnen en buiten zijn organisatie! Dit soort signalen

ontvangen we graag en daarom laten we ons graag zien bij die grote congressen. Wellicht dat we elkaar tijdens één van die gelegenheden zullen
spreken. Samen met mijn collega’s kijk ik er in ieder geval naar uit!

En mag ik dan tot slot vol trots nog wijzen op de uitneembare special

‘Modern aanbesteden en contracteren’? Alles over EMVI, kenniscoaches
en ervaringen uit de praktijk...Veel leesplezier!
Iman Koster, directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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“We hebben besloten niet de
beste beheerder, maar
‘Het beste beheertéam van
Nederland’ te kiezen.”

kun je als gemeente twee dingen doen: je stopt het onder de
grond en praat er niet meer over óf je pakt het aan.” Zoetermeer
koos voor dat laatste. Samen met Oranjewoud, de NS en nabijgelegen bedrijven heeft de gemeente de plek opgeknapt. “Alleen al
met meer groen geef je zo’n locatie een heel andere uitstraling”,
geeft Westerbroek aan. “Wij mensen zijn ons maar voor vijf procent bewust van wat we zien, horen en ruiken. Hoe we een
ruimte ervaren, wordt voor 95 procent onbewust bepaald.” De
Visser licht toe: “Wanneer het gras in een park wat hoger is, zal
niemand zich daaraan storen. Steken de sprieten tussen de tegels
door in een winkelgebied, dan valt dat iedereen op.”
Mark van Hagen van de Nederlandse Spoorwegen zal op het congres ingaan op hoe de NS de beleving van haar passagiers beïnvloedt, met voorbeelden die kunnen worden vertaald naar de
openbare ruimte.
“Als gemeente heb je omgevingsmanagers nodig, maar ook technici, nieuwerwetse techneuten”, merkt De Visser op. “Deze kun je niet
op alle terreinen in huis hebben, maar door kennis te delen met
andere gemeenten en organisaties kun je wel gebruikmaken van
moderne middelen, waarmee je op de lange termijn kosten
bespaart. Zo heeft Rijkswaterstaat een nachtcrème ontwikkeld voor
het behoud van het asfalt, die wij mogelijk ook gaan toepassen.”
Op het congres zal een sessie worden gewijd aan Assetmanagement. Westerbroek: “Hoe lang gaat iets mee? Verlaag je de kwaliteit

van onderhoud, heeft dat dan gevolgen voor de levensduur? Bij
Assetmanagement kijk je verder dan alleen naar de aankoop- en
onderhoudskosten; je let op prestaties en risico’s en brengt in kaart
wat de mogelijke effecten zijn op directe en indirecte kosten van de
totale levenscyclus.” Gemeenten maken nog relatief weinig gebruik
van Assetmanagement. “Zij kunnen leren van Rijkswaterstaat en
bedrijven die al langer werken met dit systeem.”
Leren, het woord valt niet voor het eerst. Het delen van ervaringen, de samenwerking zoeken, dat zal centraal staan op 27
november tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare
Ruimte. “We hebben besloten niet de beste beheerder, maar ‘Het
beste beheertéam van Nederland’ te kiezen op het congres”,
besluit Westerbroek, “want we moeten samen de openbare
ruimte beheren, en elkaar daarin de ruimte geven.”

Piet van de Hoef
houdt niet van hokjes
De woonkamer van Piet van de Hoef staat nog volop in het
teken van zijn recente afscheid uit de wereld van het beheer
van de openbare ruimte. Het dressoir is volledig verdwenen
onder een waar woud aan vrolijk gekleurde bedank- en felicitatiekaarten. In de gang staat nog de grote fotocollage met
typerende momenten uit de lange loopbaan van deze bevlogen beheerder. Een mooi moment om eens met hem en over
hem terug te blikken.

Door Haks Walburgh Schmidt

E
 lsa Louwerse, marketing- en communicatieadviseur, louwerse@crow.nl
www.ncbor.nl

Bijeenkomsten CROW Levende Stad november
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
20 november Regiobijeenkomst Noord-Holland Noord – gemeente Zaanstad
27 november Nationaal congres Beheer Openbare Ruimte - Zoetermeer
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
• Groot civiel technisch onderhoud
• Graafschade
• Standaard boomveiligheidsregistratie
• Ombuigingen/kerntakendiscussie
Heeft u zelf ideeën waarover u graag een bijeenkomst georganiseerd wilt hebben? Laat het ons weten via (0318) 69 53 85 of per
e-mail levendestad@crow.nl. Tijdens de themabijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals kennis en ervaringen uit over de
openbare ruimte. Kijk voor meer informatie over de CROW Levende Stad bijeenkomsten op www.levende-stad.nl

CROW-projectleider Harro Verhoeven heeft Piet van de Hoef in de
programmacommissie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
als echte steunpilaar ervaren. Hij schetst hem als een gepassioneerd en betrokken voorzitter. Verder blikt Verhoeven met waardering terug op de vele inhoudelijke bijdragen van Van de Hoef
tijdens de congressen voor onder meer CROW Levende Stad. Hij is
ook lid van de Raad van Advies van het Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte. Het congres vindt plaats op 27 november in
Zoetermeer,

Loopbaan in Beheer
Toch blijft Piet van de Hoef de nuchtere professional die hij meer
dan 40 jaar is. Zijn laatste functie bij de gemeente ’s-Hertogenbosch (“schrijf nooit Den Bosch”) was Hoofd Realisatie & Beheer.
Voor die tijd was hij daar ongeveer 25 jaar Hoofd Beheer Openbare
Ruimte en Hoofd Buitendienst Plantsoenen, En daarvoor werkzaam bij de gemeente Nieuwegein. In de jaren van explosieve
groei van die gemeente, werden er jaarlijks 2500 woningen opgeleverd. Die moesten inclusief onderhoud, voorzien worden van
plantsoenen, parken, volkstuinen, maar ook een begraafplaats.
Tropenjaren, zeker omdat je alleen in de winter kunt aanplanten.
Maar ook ongelooflijk boeiend.
Vroeger waren alle vakgebieden en afdelingen bij gemeenten
strikt gescheiden. Stond een afvalbak in het groen, dan werd die
alleen geleegd door de mensen die voor groen verantwoordelijk
waren. Stond de bak op de bestrating, dan was de Afvalstoffendienst verantwoordelijk. Van de Hoef is echter altijd voorstander

geweest van integraal beheer. In 1993 heeft ’s-Hertogenbosch als
een van de eersten de verschillende vakdisciplines als groen,
bestrating, reiniging en reparatie van speel- en straatmeubilair in
een wijkteam samengevoegd om de openbare ruimte “schoon,
heel en veilig” te houden. Hierover waren bewoners en politiek
zeer enthousiast.

IBOR
Ook bij zijn werk in de Programmacommissie IBOR stond het
integrale karakter voor hem centraal. De grote betrokkenheid van
Van de Hoef bij het beheer leverde hem al gauw de reputatie van
bevlogenheid op. Hij deinsde niet terug voor nieuwe benaderingen. In de jaren ‘90 heeft hij samen met Oranjewoud een integraal
beheerplan openbare ruimte ontwikkeld, voor meer toestandsafhankelijk onderhoud. Dat wil zeggen onderhoud doen daar waar
het nodig is en het minder vaak doen waar dat mogelijk is. Ook
hier is Piet van de Hoef een actief pleitbezorger in gedifferentieerd
onderhoud in relatie tot gebruik en dit is in feite de opmaat tot
beeldkwaliteit.

Integrale aanpak oude wijken (vitalisering)
Wanneer wijken 50-60 jaar oud zijn, dan is de openbare ruimte
versleten en helpt dagelijks onderhoud niet meer. In 2005 heeft
Piet van de Hoef het “vitaliseringsplan” voor ’s-Hertogenbosch
laten ontwikkelen, waardoor er extra jaarlijks budget beschikbaar
kwam om de openbare ruimte van gevel tot gevel te vervangen.
Een en ander in combinatie met vervangen van riolering, kabels
en leidingen, afkoppelen regenwater en renovatie van woningen.
Zo wordt er maximaal werk met werk gemaakt en extra kwaliteit
geleverd voor de beschikbare budgetten en is er zo weinig mogelijk overlast voor de bewoner.
Maar er zijn nog veel meer onderwerpen waar Piet van de Hoef
zijn stempel op heeft gedrukt. Of hij nog betrokken blijft bij het
werkveld? “Eerst maar eens wennen aan deze nieuwe fase, want
het is wel altijd erg druk en intensief geweest. Maar ja, zeg nooit
nooit”, aldus Piet.
w
 ww.ncbor.nl
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