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Tijdschrift voor aanbesteden en contracteren,
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Funderingsmaterialen
in de wegenbouw
Voorkom
schade aan kabels
en leidingen

Praktische kennis
over gebiedsontsluitingswegen

SPECIAL

BEHEER IN
BEWEGING

Vroegboekkorting
Meld u aan vóór 13 april 2014
en ontvang € 50,- korting*

CROW Infradagen 2014
18 en 19 juni 2014

Uw vakkennis over infrastructuur en wegenbouw
bijgewerkt in 2 dagen?
Bezoek de CROW Infradagen 2014.
Lees meer over het congres en meld u nu aan!

www.crow.nl/infradagen2014
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* alleen i.c.m. het volledige inschrijftarief als deelnemer van € 625,- voor beide dagen of € 450,- voor 1 dag.
Deze korting wordt automatisch bij facturatie verrekend.
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inhoud
CROWetCETERA praat u zes keer per jaar bij over
CROW-activiteiten en zo veel meer. In iedere editie
vindt u nieuws, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden
over onze kennisproducten en de toepassing ervan
door interviews met deskundigen uit de praktijk en
informatie over de activiteiten van CROW-commissies en -werkgroepen.
CROWetCETERA wordt gratis verspreid onder
professionals op het gebied van aanbesteden en
contracteren, openbare ruimte en infrastructuur,
verkeer en vervoer.
Via www.crow.nl/etcetera kunt u zich aanmelden.
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CALL FOR PAPERS

GEEFT U DIT JAAR OOK EEN
PRESENTATIE OP HET NVC?

Verkeerskunde/ANWB en CROW-KpVV organiseren eind van het jaar
het vijfde Nationaal verkeerskundecongres, NVC.
Het NVC kent traditioneel een plenair- en een parallelprogramma. Dit parallelle
programma staat open voor uw bijdrage uit het professionele werkveld.
Binnenkort vindt u alle informatie over het indienen van uw paper op:
www.nationaalverkeerskundecongres.nl. We dagen u uit om alvast na te
denken over een interessante bijdrage uit uw eigen werk- en vakgebied.
We houden u via onze media op de hoogte.

Mogelijk gemaakt door:
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NIEUWE HUISSTIJL:

CROW bij de tijd
en in beweging
Op de nieuwjaarsbijeenkomst met het personeel sprak Iman Koster,
directeur CROW, over zijn organisatie als “een goed getrimd schip,
met het roer stevig in handen en goed op koers”. Met andere woorden,
in 2014 is CROW onveranderd een organisatie in voorwaartse beweging,
volop bezig zichzelf bij de tijd te houden. Een opvallend facet in dat
proces is de invoering van een nieuwe huisstijl. Meer dan genoeg
reden om de stemming te peilen bij de man in kwestie.

Waarom is voor 2014 gekozen een
nieuwe huisstijl door te voeren?
Koster: ‘Allereerst is CROW in 2014 niet
meer het CROW van twintig jaar geleden.
Onze huisstijl is in al die jaren nooit echt
gemoderniseerd en dat begint nu wel op te
vallen. Het oude logo stamt nog uit de tijd
van de typemachine en was dus niet echt
“website proof” te noemen. Bovendien
merkten we dat het logo niet onderscheidend genoeg meer was en dat het niet
optimaal te combineren bleek met de
logo’s van samenwerkingspartners. Een
tweede reden is dat we de drie huisstijlen
van KpVV, Fietsberaad en CROW, met hun
merken en sub-merken, willen integreren
tot één nieuwe huisstijl. Daarmee wordt de
doelstelling van een eenduidige uitstraling
van de organisatie bereikt. En natuurlijk
besparen we ook kosten, omdat we niet
meer drie verschillende huisstijlen hoeven
te onderhouden.’

Samen met hen realiseren we projecten,
waarbij onze rol als onafhankelijke partij
voorop staat.
En onze inspanningen zijn altijd gericht op
de praktische toepasbaarheid. Marktonderzoek heeft trouwens uitgewezen dat onze
relaties deze kernwaarden herkennen,
en daar als merkwaarden aan toevoegen:
objectief, kennisgericht, verbindend,
inspirerend en persoonlijk. We zijn daar
bij CROW heel trots op!’
Hoe is nu de merkrelatie tussen
CROW en KpVV en Fietsberaad?
‘CROW Kennisplatform is het hoofdmerk
waaronder we alle activiteiten, producten
en diensten van CROW verenigen. Dit
weerspiegelt de zgn. corporate identiteit
van onze organisatie. Daaronder (of daarnaast) hebben we op dit moment drie
submerken. Dit zijn labels voor specifieke
netwerken van professionals die bij CROW

Bij de invoering van een nieuwe huisstijl
past ook een hernieuwde focus op kernwaarden. Een organisatie vindt zichzelf
bij wijze van spreken opnieuw uit.
Wat zijn de kernwaarden van CROW?
‘De kernwaarden van CROW zijn Samen,
Onafhankelijk en Praktisch toepasbaar. Bij
elkaar vormen ze het wezen van de organisatie, zoals we die zelf belangrijk vinden,
waarmee we ons onderscheiden in de
praktijk. Die kernwaarden spreken aan bij
onze relaties en samenwerkingspartners.

maart 2014

Auteur: Rick Otten

betrokken zijn vanwege een specifiek
kennisdomein. Ik heb het dan over CROW
KpVV, CROW Fietsberaad en CROW Levende
Stad, voor achtereenvolgens activiteiten
rondom verkeer en vervoer, fiets en openbare ruimte. Het is de bedoeling dat in de
toekomst er voor andere kennisdomeinen
van CROW ook netwerken gevormd worden
waar we dan een eigen label voor zullen
creëren. Ik denk dan in ieder geval aan
professionals die zich organiseren rond
infrastructuur en rond aanbesteden &
contracteren.’
Hoe nu verder in 2014?
Koster: ‘We hebben nu de eerste stap naar
een nieuwe huisstijl gezet met een nieuw
logo. Er gaat nog veel meer gebeuren.
Uiteindelijk worden alle uitingen omgevormd naar de nieuwe huisstijl. We rollen
de nieuwe huisstijl geleidelijk uit, want
CROW zou CROW niet zijn als we niet eerst
de voorraden van de huidige huisstijl zouden opmaken. Geen verspilling, alstublieft!’
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Richtlijn toegankelijkheid:

‘We hebben gezocht naar
een soort optimum’
In januari van dit jaar gaf CROW de Richtlijn toegankelijkheid
uit, een publicatie met praktisch toepasbare oplossingen voor
het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte.
Frans Heijnis, projectmanager Verkeer en Vervoer, begeleidde
de werkgroep.

Auteur: Martijn Reinink

Waarom deze richtlijn?
“In het verleden hebben betrokken partijen
vaak eigen toegankelijkheidsrichtlijnen
gemaakt, soms aanvullend op die van
CROW, dat heeft geleid tot versnippering.
Daarnaast neemt het aantal senioren toe
en worden er nationaal en Europees nieuwe
wetten ingevoerd. De overheid beperkt
zich tot haar kerntaken en verwacht veel
van de zelfredzaamheid van burgers. Zo
zal een deel van de gebruikers van het
doelgroepenvervoer zich op termijn met
het openbaar vervoer moeten verplaatsen.
Dat vraagt om toegankelijk ov en een
toegankelijke openbare ruimte.”
Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“We hebben een werkgroep geformeerd
waarin alle betrokken partijen waren vertegenwoordigd: gemeenten, provincies,
belangenorganisaties en vervoersbedrijven.
Vervolgens hebben we een creatieve
aanpak gevolgd. We zijn uitgegaan van een
denkbeeldige reiziger die een route aflegt
van huis naar een bestemming elders.
Onderweg heeft de werkgroep geanalyseerd welke obstakels de reiziger tegenkomt en hoe deze zijn te overwinnen.”

Wat het lastig maakt, zijn de belangentegenstellingen tussen verschillende doelgroepen. Iemand die blind of slechtziend is,
heeft belang bij voelbare overgangen.
Terwijl iemand in een rolstoel veel baat
heeft bij vlakke overgangen.” “We hebben
geen ‘kant’ gekozen. De keuzes die worden
gemaakt, hangen af van de plaatselijke
situatie. Het is maatwerk. Je kunt niet zeggen: hier kiezen we voor mensen met een
lichamelijke beperking en daar voor mensen
met een visuele beperking. We hebben
gezocht naar een soort optimum, naar de
meest realistische en praktisch toepasbare
oplossingen. Gemeenten en belangenorganisaties moeten zelf uitmaken waar
ze welke maatregelen nemen.”

Wat was het plan van aanpak?
“Her en der worden al bushaltes verhoogd
tot achttien centimeter, zodat de instap
van perron naar busvoertuig wordt vergemakkelijkt. Dat is belangrijk. Maar je moet
een verhoogde bushalte wel goed kunnen
bereiken vanuit de omgeving: de looproutes naar die bushaltes toe moeten
ook toegankelijk zijn. Net als de reisen route-informatie toegankelijk moet
worden gemaakt, zoals het Besluit
Toegankelijk Openbaar Vervoer per
2015 vereist.

Wat kunnen gemeenten met deze
Richtlijn toegankelijkheid?
“Met deze publicatie hebben we de versnippering die was ontstaan, opgelost.
We hebben nu één actuele bundel met
richtlijnen voor het toegankelijk inrichten
van de openbare buitenruimte. Looproutes,
bushaltes, reis- en route-informatie en
parkeerplaatsen passeren de revue.
Per onderdeel komen in een kwalitatieve
beschrijving de uitgangspunten aan bod.
In het kwantitatieve overzicht volgen voorbeelden, maten, schematische tekeningen,
enzovoort. De richtlijn is geen eis of norm,
maar een praktisch toepasbaar hulpmiddel
voor gemeenten.”
“Vught, een gemeente met veel zorginstellingen, vind ik een sprekend voorbeeld.
Daar worden veel acties ondernomen om
de bewustwording van nut en noodzaak
van een toegankelijke openbare ruimte
te vergroten. Jaren geleden is er een
werkgroep Toegankelijkheid in het leven
geroepen. Medewerkers volgen cursussen,
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Een toegankelijk
ingerichte looproute?

toegankelijkheid is een standaard onderdeel van de bouwvergaderingen en meldingen met betrekking tot toegankelijkheid
worden met voorrang behandeld. Daar
zouden andere gemeenten een voorbeeld
aan kunnen nemen. Houd je in het ontwerp-, het inrichtings- en het beheerplan al
rekening met toegankelijkheid, dan bespaar
je op kostbare reparaties en aanpassingen
achteraf.”
Zal deze richtlijn regelmatig
worden geactualiseerd?
“Zeker. Toegankelijkheid is een levend
onderwerp. De richtlijn zal onderhouden
moeten worden, omdat er nieuwe wetten
komen of omdat nieuwe ontwikkelingen
zich voordoen. In zo’n geval brengen we
een aantal deskundigen uit de werkgroep
bijeen om te kijken of en hoe we de
richtlijn moeten actualiseren. In de online
kennisbank van CROW kunnen we
eenvoudig aanpassingen doen.”

w ww.crow.nl/337
i. Frans Heijnis, projectmanager,
heijnis@crow.nl

CROW werkgroep

‘Verkeersmanagement
bij bouwverkeer’
Bouwprojecten en wegwerkzaamheden kunnen
op verschillende manieren van invloed zijn op de
reguliere verkeersafwikkeling. Materialen moeten
worden aangevoerd en ook weer afgevoerd.
Personeel dat op de bouwplaats werkt, moet worden vervoerd.
Dit levert extra verkeersbewegingen op die het reguliere verkeer
kunnen hinderen of voor onveilige situaties kunnen zorgen.
Daarnaast is (een deel van) de voor het reguliere verkeer
beschikbare ruimte nodig om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Dit kan de doorstroming of de veiligheid van zowel
autoverkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer of voetgangersverkeer hinderen. De CROW werkgroep ‘Verkeersmanagement
bij bouwverkeer en wegwerkzaamheden’ wil een inschatting
maken van de verkeerstromen en de hindereffecten op de
omgeving om een effectieve mix van maatregelen te bieden.
Ook procesmatige aspecten zoals afstemming tussen wegbeheerders of samenwerking tussen meerdere bouwprojecten
komen daarbij aan de orde. De werkgroep is eind 2013 van start
gegaan en zal in het najaar van 2014 het kennisproduct opleveren.
Op de foto v.l.n.r (staand): Joost Smit (gem. Rotterdam), Frans Heijnis
(CROW), Ernstjan Spijker (Roelofs Groep), Peter Veeke (Heijmans B.V.),
Alex van der Woerd (Dutch Traffic Consult), Peter-Jan Kleevens
(gemeente Utrecht); zittend: Margo Dierick (Stichting Bewuste Bouwers),
Arne Baruch (RWS, DNH), Menno de Jonge (gem. Den Haag),
Rikkert de Kort (Buck Consultants International).
Niet op foto: Robert de Roos (gem. Amsterdam),
Gerard Wesselink (provincie Zuid Holland),
Paul van der Linde (TLN), Bert Wolters
(Buck Consultants International).

Publicatie en cursus

verkeer en gedrag
Naast de meer traditionele instrumenten in de verkeer- en
vervoersector is de factor gedrag van toenemend belang voor
de effectiviteit van het beleid. Onder verkeerskundigen is grote
behoefte aan kennis over de theorie van gedrag en over de
manier waarop verkeerskundigen deze theorie in de praktijk
kunnen gebruiken. Om hieraan tegemoet te komen, voert
CROW/KpVV diverse activiteiten uit. Zo zijn er verschillende
bijeenkomsten georganiseerd met gedragsbeïnvloeding als
thema en wordt in 2014 gestart met het bouwen van een
kennisportal over verkeer en gedrag.
Verder ontwikkelt CROW/KpVV een schriftelijke cursus, als
onderdeel van de CROW-opleiding verkeerskunde. Belangrijk
element van deze schriftelijke cursus is een te ontwikkelen
publicatie verkeer en gedrag. De werkgroep die de ontwikkeling
van de publicatie en de cursus gaat begeleiden, is op 10 maart
2014 geïnstalleerd. De werkgroep bestaat uit deskundigen op
het gebied van verkeer en gedrag, uit vertegenwoordigers van
de HBO-opleidingen verkeer en vervoer en uit vertegenwoordigers
van overheden die de belangrijkste doelgroep van beide producten vormen. De inhoud van de publicatie wordt geschreven
door verschillende deskundigen. Goudappel Coffeng is verantwoordelijk voor de eindredactie. De publicatie verschijnt naar
verwachting eind 2014, de cursus gaat januari 2015 van start.
Samenstelling werkgroep:
Achterste rij v.l.n.r: Wilma Slinger (CROW/KpVV), Marcus Popkema
(Windesheim Zwolle), Erik van Hal (gemeente Eindhoven), Ewoud Vink
(provincie Noord-Brabant), Cees Wildervanck (De Paauwen PenProducten).
Middelste rij v.l.n.r.: Ben Peters (Goudappel Coffeng), René Kokkeler
(CROW), Fred Wildenburg (gemeente Heerhugowaard), Frans Larmené
(NHL).
Voorste rij v.l.n.r.: Matthijs Dicke-Ogenia (Goudappel Coffeng),
Marleen Hovens (CROW/KpVV), Ingrid Wierema (ROF), Kim Ruijs (XTNT)
Niet op de foto: Jan-Kees van Elderen (NHTV), Jolieke de Groot-Mesken
(SWOV), Tineke Hof (TNO), Odette van de Riet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
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In Rhoon-Noord, onder de rook van Rotterdam, hebben bewoners
het beheer van hun wijk overgenomen. Ze beschikken zelf over
het gemeentelijke budget. Zoiets maakt natuurlijk nieuwsgierig.
Kan dit elders ook? Tal van gemeenten zijn op 12 februari te gast in
Rhoon om de kunst af te kijken en eigen ervaringen in te brengen.
CROW Levende Stad organiseert de bijeenkomst, samen met de
gemeente Albrandswaard en het Buurtnetwerk Rhoon-Noord.

Bewoners Rhoon beheren
zelf hun wijk met eigen budget
Auteur: Tim Oosten

CROW en beheer
van de openbare ruimte
CROW is op tal van terreinen actief
betrokken bij het beheer van de openbare
ruimte.
Een kleine greep:
LinkedIn-groep
‘Actief Burgerschap in de openbare ruimte’

CROW/PAO-Cursus
‘Actief Burgerschap in de openbare ruimte’
(crow.nl/cursussen)

CROW-publicatie 273
‘Succesvolle openbare ruimtes’ gaat in
op participatie bij de herinrichting van
de openbare ruimte (crow.nl/273)
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Bewoners als opdrachtgever voor het
beheer van de openbare ruimte. Dat is
nieuw en dus ongetwijfeld wennen.
Kan het? Wat levert het op? Wat zijn de
valkuilen? De gemeente Albrandswaard
telt ongeveer 25.000 inwoners in de kernen
Poortugaal, Rhoon en Portland. De wijk
waar het hier om gaat, Rhoon-Noord,
bestaat uit ongeveer 900 woningen en
telt circa 2700 bewoners.
“Dit is een nieuwe ontwikkeling”, trapt
Harro Verhoeven van CROW Levende Stad
af. “In Rhoon-Noord zijn mensen gewoon
begonnen, ontwikkelt het zich al doende
en kijken ze hoe het werkt.
We willen vandaag graag leren van elkaar.
Gemeenten hebben minder geld tot hun
beschikking en krijgen ook nog eens meer
taken die ze moeten uitvoeren. Dit leidt
ertoe dat er gekozen wordt voor een
basisniveau bij het beheer van de openbare
ruimte. Wil de bewoner meer, dan moet
hij zelf de handen uit de mouwen steken.
En dat laatste is precies wat er in Rhoon
nu gebeurt. We noemen dit bewonersparticipatie. Deze veranderde houding
van bewoners werkt alleen, als ook de
gemeente mee verandert. Die moet
namelijk loslaten en dat gaat niet vanzelf.”
Buurtnetwerk Rhoon-Noord
Hoe gaat het in Rhoon-Noord in zijn werk?
De grote aanjager van het zelfbeheer is de
gemeente geweest, die het initiatief heeft
genomen bewoners en andere lokale
belanghebbenden zelf te laten sturen en
bepalen. Een aanknopingspunt was de al
aanwezige buurtpreventie. Hieruit is het
Buurtnetwerk Rhoon-Noord ontstaan,
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dat al veel heeft bereikt. Om te beginnen is
er meer burgerbetrokkenheid in de buurt:
burgers bepalen zelf hoe hun openbare
ruimte er uitziet. Verder kunnen burgers,
school en bedrijven zelf initiatief nemen
om de openbare ruimte te verbeteren en
kunnen ze dit zelf uitvoeren. Alle buurtbewoners praten mee en beslissen over
de besteding van de budgetten en de uit te
voeren werkzaamheden. Zij nemen besluiten
aan de ‘Buurttafel’ in Rhoon-Noord.
Doordat er efficiënter wordt gewerkt met
de middelen dan wanneer de gemeente
dit doet, zijn met hetzelfde geld meer
activiteiten mogelijk.
De ‘Buurttafel’ besluit niet alleen over
activiteiten in het fysieke domein. Ook bij
samenwerking in het sociale domein zijn de
eerste stappen gezet. Dit gaat bijvoorbeeld
om arbeidsparticipatie van mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt en wijkzorg. Ook de openbare basisschool heeft
een belangrijke bijdrage in de buurt, doordat
leerlingen meewerken aan het snoeiwerk en
het schoonhouden van de buurt.
Het Buurtnetwerk werkt nu verder aan de
eigen organisatievorm om iedereen in de
wijk zijn zegje te kunnen laten doen.
De buitenruimtebeheerder, de firma
Binder groenprojecten BV, werkt niet
in concurrentie, maar met een marktconforme prijs en een open begroting.
Ieder uur is geregistreerd en dit wordt
maandelijks gerapporteerd aan het
Buurtnetwerk Rhoon-Noord. Zo is het
eenvoudig te controleren voor het Buurtnetwerk of de afgesproken werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn verricht.

‘Dubbele pet’
Maret Rombout is niet alleen bewoner van
Rhoon-Noord, maar ook wethouder van de
gemeente Albrandswaard, voor Welzijn en
Zorg. Deze ‘dubbele pet’ hindert haar in het
geheel niet, integendeel.

Ze vertelt:
“Het bestuur staat achter burgerparticipatie. Sterker nog: participatie loopt als rode
draad door het beleid van de gemeente
Albrandswaard. Ik zet mij als bestuurder
én als bewoner in voor mijn gemeente.
Dat zit elkaar niet in de weg.”

Te gast bij de basisschool in de wijk om over
zelfbeheer door buurtbewoners te discussiëren

BIJEENKOMSTEN
Het Buurtnetwerk beheert de pot, verricht
eenvoudige zaken zelf en besteedt ingewikkelder werk uit.
Verantwoordelijkheid bij de burger
De gemeente Albrandswaard wil meer
verantwoordelijkheid bij de burgers voor
leefbaarheid in hun wijk. Een gesignaleerd
probleem in de wijk, opgepakt door actieve
bewoners, kan veel moois in gang zetten.
In Rhoon zijn ze al ver. Wie volgt?
Een kleine rondgang onder aanwezige
beheerders uit gemeenten leert dat er veel
initiatieven zijn om bewoners meer invloed
te geven op het beheer van de openbare
ruimte in hun eigen wijk. Zo is in Tholen
sprake van adoptie van groen door bewoners en onderhoud aan sportterreinen
door verenigingen, hebben bewoners in
Rheden afvalbakken geadopteerd, kent
Ridderkerk een burgerschouw en zijn in
Barendrecht moestuinen in de openbare
ruimte verschenen.
Men worstelt er wel mee. Hoever gaan we?
Waar trekken we de grens? Voor groen en
zwerfafval lijkt het goed te werken. Maar hoe
zit het met gladheidsbestrijding en verhardingen? Voor deze laatste onderdelen van de
openbare ruimte zijn nog geen ervaringen
opgedaan met beheer door burgers.
Een advies dat verscheidene keren te horen
is: betrek de wooncorporaties bij de participatie. Ook die weten wat beheer inhoudt,
maar bovendien kennen ze de buurt en de
bewoners. Door met de corporaties op te
trekken, is er veel winst te behalen.

CROW LEVENDE STAD 2014
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
2 april

EMVI / gemeente Oud-Beijerland

10 april

Regiobijeenkomst Oost-NL; Groenadoptie / gemeente Apeldoorn

17 april

Gifvrij onkruidbeheer / gemeente Tholen

22 april

Regiotour Beeldkwaliteit op de werkvloer! / Gemeente Eindhoven

24 april

 egiotour Beeldkwaliteit op de werkvloer! /
R
Zuid-Holland Midden; gemeente Lansingerland

6 mei

Samenwerken met beheerorganisaties / gemeente Haarlemmermeer

14 mei	Regiotour Beeldkwaliteit op de werkvloer! /
Oost-NL; gemeente Almelo
25 juni

Praktijkmiddag Beeldkwaliteit / Ede TechCenter

De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
Participatie; bewoners en aansprakelijkheid
Standaard boomveiligheidsregistratie
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

Rectificatie
In het vorige nummer van CROW et cetera (jaargang 9 nummer 1 januari 2014) stond onder de
titel Focus op beheer van de openbare ruimte op pagina 8 en 9 een verslag van het Nationaal
Congres Beheer Openbare Ruimte. In de laatste alinea wordt Meerlanden besproken. Door een
fout in de eindredactie is niet de juiste tekst in het magazine geplaatst. De tekst had moeten
luiden: Meerlanden, een gezamenlijke beheerorganisatie van 9 gemeenten, werkt met partners
aan de invulling van ´een openbare ruimte waarover de burger tevreden is´. Meerlanden gaat de
relatie tussen de kwaliteit van de openbare ruimte, de beleving ervan en de uiteindelijke emotie
verder uitwerken. De eerste stappen zijn gezet, onder meer met integraal werkende wijkteams,

i. Harro Verhoeven, projectmanager,

samenwerking met wijkraden en met reinigingsploegen.

verhoeven@crow.nl
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De kennisproducten van CROW worden samen met externe professionals
opgesteld. Zo ook de kennisproducten op het gebied van wegontwerp.
Deze beschreven oplossingen zijn altijd beproefd in de praktijk, en door
een werkgroep van deskundigen na een aantal werkgroepvergaderingen
veralgemeniseerd tot bijvoorbeeld een aanbeveling of richtlijn. Tot nu toe…

Landbouwsluis
buiten richtlijnen
om uitgedacht
Auteur: Koen Bekking

...uniformiteit is
belangrijk voor
verkeersveiligheid...

De vraag van de Provincie Gelderland,
of CROW een actieve rol wilde spelen bij
de ontwikkeling van een landbouwsluis
(een verkeersvoorziening voor selectieve
toegang, die alleen geschikt is voor landbouwverkeer en/of fietsverkeer), vroeg
om een wat creatievere aanpak.
Deze landbouwsluis is immers nog niet
uitgebreid beproefd in de praktijk, en voor
een uitvoerig proces met veel vergaderingen
was geen tijd. Bijkomende uitdaging was
dat er geen idee was welke wegbeheerder
landbouwsluizen binnen zijn areaal heeft
of wenst te hebben.
Digitale inventarisatie
Via diverse social media, van mail tot
twitter, heeft CROW geïnteresseerden
gevraagd om mee te denken over een
ontwerpsuggestie. Dit heeft geresulteerd
in een onverwacht grote groep van ruim
twintig personen, uiteenlopend van
wegbeheerder tot belangenorganisatie.
Ontwerpsuggestie
Tijdens een creatieve bijeenkomst heeft
deze groep vervolgens de handen uit de
mouwen gestoken om op basis van het
concept van de Provincie Gelderland een
ontwerpsuggestie te ontwikkelen. In kleine
groepen zijn mogelijke toepassingsgebieden,
uitvoering, maatvoering enzovoort uitgediept.

www.crow.nl/d14-02
i. Koen Bekking, consulent, bekking@crow.nl
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Het doel om via een enkele bijeenkomst
tot een ontwerpsuggestie te komen bleek
iets te ambitieus. In een vervolgbijeenkomst
is een definitieve klap gegeven op de ontwerpsuggestie. Deze suggestie is beschikbaar via het weblog van verkeer en vervoer
op de website van CROW. Verschillende
wegbeheerders verkennen momenteel of
de ontwerpsuggestie daadwerkelijk in de
praktijk kan worden toegepast.
Robert Louwerse (onderzoekt bij SWOV
onder meer de verkeersveiligheid van
landbouwverkeer en van fietsinfrastructuur): “Met het oog op verkeersveiligheid
is uniformiteit van verkeersoplossingen
belangrijk. Daarom is het een goed initiatief
van CROW en provincie Gelderland om
met behulp van een multidisciplinair team
tot een ontwerpsuggestie te komen voor
een landbouwsluis. Wegbeheerders die
een dergelijke verkeersmaatregel willen
toepassen, kunnen allemaal hetzelfde
ontwerp gebruiken. Nadat de maatregel
de komende jaren voldoende geëvalueerd
is, kan het ontwerp opgenomen worden
in een richtlijn of handboek.”
Voor CROW was de vraag van de Provincie
Gelderland aanleiding voor een leuke
uitdaging, waar veel leermateriaal uit is
geput dat in volgende projecten zeker
wordt gebruikt.

Hoe integreert u wegen buiten de bebouwde kom in het landschap?
Hoe maakt u gebruik van de natuurlijke omgeving? Hoe integreert u dit
proces in een plan van aanpak? De nieuwe CROW-publicatie ‘Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom’ geeft praktische uitleg over
én antwoord op deze vragen. De publicatie is gemaakt met kennis uit
de praktijk en voorzien van voorbeelden, illustraties en foto’s.

Praktische kennis over
gebiedsontsluitingswegen
Auteur: Rick Otten

NIEUWE CROW-PUBLICATIE:

Gebiedsontsluitingswegen
buiten de bebouwde kom

praktijkvoorbeelden gebiedsontsluitingswegen
Alphen aan den Rijn, Ede-Otterlo en Beneden-Leeuwen

Kwaliteitsverhoging buitengebied
In Nederland wordt het landschap vaak
doorsneden door grootschalige infrastructuur, geluidsschermen en bedrijventerreinen.
Daardoor ontbreekt het aan goed zicht op
en beleving van de verschillende fraaie
landschappen in Nederland. Er is echter
steeds meer aandacht van zowel burgers
als overheid voor het goed integreren van
buitenwegen in de natuurlijke omgeving.
En die aandacht staat vaak garant voor een
verbetering van de kwalitatieve uitstraling
van het gehele gebied.
Stappenplan voor integrale aanpak
De publicatie bestaat uit drie delen. Het
eerste deel gaat over de aanleiding om te
komen tot de publicatie, het doel en de

doelgroepen. Centraal in het tweede deel
staat het stappenplan voor een integrale
aanpak van een infrastructuuropgave.
Elke fase van dit plan is voorzien van
praktijkvoorbeelden. In het derde deel zijn
thema’s zoals participatie, beleving, kunsttoepassing en kwaliteitsborging in een
matrix afgezet tegen de fases van het stappenplan. De hele publicatie is voorzien van
veel praktijkvoorbeelden, illustraties en foto’s.
Voor wie is deze kennis?
De kennis uit deze publicatie is voor alle
professionals die zich bezig houden op het
raakvlak van wegontwerp en ruimtelijke ordening. Ook voor medewerkers van belangenorganisaties en voor burgers heeft de kennis
uit deze publicatie praktische meerwaarde.
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‘De weg en haar omgeving’
De publicatie ‘Gebiedsontsluitingswegen
buiten de bebouwde kom’ vormt samen
met twee andere CROW-publicaties een
complete serie over ‘de weg en haar omgeving’. De andere twee publicaties zijn:
‘Plattelandswegen mooi en veilig’
(publicatie 259) en ‘Stromen en verblijven’
(publicatie 724).
Ook is de uitgave beschikbaar in de Online
Kennismodule ‘Ruimte, mobiliteit, stedenbouw en verkeer’.

www.crow.nl/338
i. Frans Heijnis, projectmanager
heijnis@crow.nl
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organisatie

Velocoat®
ﬁetspadcoating

beleid & beheer
geld & kwaliteit

Sneller, ﬂexibeler, duurzamer
en vooral goedkoper

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

www.velocoat.nl

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

LIKE

CHAT

CROW
op social media

09-02-12 09:43

Of u nu thuis, op locatie of op kantoor bent: u kunt het nieuws
van CROW altijd volgen zoals u dat wilt. Achtergronden leest

SHARE

TWEET

JOIN

POST

u in Et Cetera en u kunt zich via e-mail abonneren op onze
e-Service. CROW biedt daarnaast zijn nieuws via verschillende
social media-kanalen aan.
U kunt ons volgen op Twitter (@CROW_nl). Daar plaatsen we
nieuwtjes, reageren we op uw vragen en laten we bijvoorbeeld
weten welke hashtags u kunt gebruiken als u een congres bezoekt. Op LinkedIn kunt u het nieuws van CROW volgen via onze
bedrijfspagina, en onze consulenten en projectleiders nemen
ook actief deel aan tal van groepen. Ziet u het CROW-nieuws
liever via Google+ of Facebook? Ook daar zijn we actief.
Op welk kanaal u ons ook zoekt, u hoeft slechts één adres te
onthouden: CROW.nl. Op de homepage vindt u linkjes naar al
onze social mediakanalen.
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voorjaarsschouw
www.zichtopbeheer.nl

Veiligheidsklassen Werken met verontreinigde grond

Rekentool maakt het werk
veiliger en gezonder
Auteur: Rick Otten

Met de Rekentool kan de veiligheidsklasse bij het werken met verontreinigde
grond snel worden bepaald.

Bij projecten kan verontreinigde grond een rol spelen.Een organisatie
heeft dan de wettelijke verplichting om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen. De nieuwe Rekentool ‘Veiligheidsklassen
Werken met verontreinigde grond’ ondersteunt organisaties daarin.
Eenvoudig kan de veiligheidsklasse worden vastgesteld om zo de
juiste maatregelen te nemen en de veiligheid te waarborgen.

Eind februari heeft CROW de nieuwe
versie van de Rekentool op de markt
gebracht. Een tool met veel extra functionaliteiten. Zo kunnen vele gevalideerde
stoffen buiten de wettelijke standaardlijst
worden geraadpleegd. Extra stoffen,
brongegevens en beslisschema’s kunnen
worden toegevoegd en bepaald. Ook
nieuw is de mogelijkheid rapportages
in PDF te maken, zodat het veiligheidsen gezondheidsplan direct in orde is.
Er kan een rapportage worden gemaakt
van specifieke maatregelen voor de van
toepassing zijnde veiligheidsklasse.
inspectie CROW-KOR
htmasten En ten slotte is er de mogelijkheid
name toezicht
berekeningen te bewaren, exporteren
igen bosbeheer
en delen.
name landschapsbeheer

orten VTA-inspectie
deropname inboet
meldingen fauna-opname
kademuren
ectie beeldkwaliteit
boet veiligheid
auna-opname
ersborden lichtmasten
eropname inboet

Voor een veilige werksituatie
Uit een bericht van de Inspectie SZW blijkt
dat nog veel mis gaat in projecten waar
wordt gewerkt met verontreinigingen en
asbest. In de periode van april 2012 tot
en met juni 2013 zijn inspecties uitgevoerd
bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers.
In vergelijking met 2010 is er volgens de
Inspectie wel sprake van verbetering,
maar toch hadden 138 van de 240 geïnspecteerde aannemers hun zaken op
het gebied van veiligheid en gezondheid
op locatie niet voldoende op orde.
De Inspectie moest in vijfendertig gevallen
het werk zelfs stil laten leggen vanwege
direct gevaar voor werknemers. De inspecties
waren primair gericht op blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen en asbest in
de grond.
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Ook is geïnspecteerd op risico’s van bedelving, verdrinking, aangereden worden en
aanwezigheid van explosieven.
Het risico van werken met verontreinigde
grond is nu snel en relatief eenvoudig tot
een minimum terug te brengen met de
Rekentool. Door zelf analyseresultaten
in te voeren, krijgt de gebruiker in één
oogopslag de milieukwaliteit, de actuele
veiligheidsklasse en de te nemen maatregelen. Met de exportfuncties van de
rekentool kan eenvoudig projectkennis
worden doorgegeven en gedeeld.
Kennis helpt problemen voorkomen
Kennis draagt bij aan verbetering van de
veiligheid bij grondwerk. CROW ondersteunt
organisaties die werken met verontreinigde
grond via verschillende kanalen. Naast de
Rekentool is er de Publicatie ‘Werken in of
met verontreinigde grond’ en een Online
Kennismodule met dezelfde titel. Ook is er
een publicatie specifiek voor kabels en
leidingen in verontreinigde bodem.
www.crow.nl/rtwvg (rekentool)
i. Ludolf Schouten, projectmanager,
schouten@crow.nl
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Kennisagenda
verkeerseducatie

KpVV doet aanzet
voor een modelbestek
van de toekomst

Auteur: Wilma Slinger

Auteur: Marcel Sloot

Het KpVV werkt al jaren nauw
samen met de regionale overheden aan het thema verkeerseducatie. In 2002 zijn beleid en
acties hiervoor opgetekend in de
publicatie ‘Naar een succesvolle
invoering van Permanente Verkeerseducatie’. We zijn nu meer dan 10 jaar verder. In het rapport
‘Permanente verkeerseducatie: Bereikte mijlpalen en toekomstige uitdagingen’ uit 2014 is de balans opgemaakt.
Wat hebben we als het KpVV en als overheden gezamenlijk
bereikt? En wat is er nog te doen? De conclusies en aanbevelingen geven een beeld van de ontwikkeling die nodig is
en de kennis die nog vergaard moet worden.

De initiatiefgroep ‘Samen op reis’ heeft in april 2013
het manifest ‘Op Stap naar een beter OV’ gepubliceerd.
Dat vraagt aandacht voor betere samenwerking tussen
ov-autoriteiten (nu twaalf provincies en zeven stadsregio’s)
en vervoerbedrijven (van Arriva tot Veolia) voor sneller en
beter openbaar vervoer van-deur-tot-deur.
Het manifest stelt dat samenwerking nodig is om het aantal
reizigers twintig procent te laten groeien én dat innovatie
nodig is om die gewenste groei waar te maken. Een hoofddoel van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is ruimte creëren voor gezamenlijk ondernemerschap van ov-autoriteit en vervoerder. Ruimte, die nu vaak
onvoldoende aanwezig is. Door juridificering timmeren
overheden hun bestekken dicht en mijden ze risico’s.
Ov-autoriteiten en vervoerders willen die patstelling graag
doorbreken met eenvoudiger, flexibeler en innovatievere
contracten.

Denk hierbij onder meer aan:
1. Het Permanente verkeerseducatie-raamwerk met een
indeling in doelgroepen blijft relevant, maar in de toekomst moeten er nog meer keuzes worden gemaakt
en nieuwe (sub)doelgroepen worden benoemd.
2. Permanente verkeerseducatie moet worden aangevuld
met nieuwe inzichten en nieuwe technologische ontwikkelingen, met name uit de discipline van de onbewuste
gedragsbeïnvloeding en marketing. Maar ook uit de
nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de inzet
van social media en toepassing van in-carsystemen.
3. Het meetbaar maken of het meten van effecten van
gedragsinterventies staat nog in de kinderschoenen.
4. Om van Permanente verkeerseducatie of ‘gedrag’ te
kunnen uitgroeien tot een volwaardige derde kennispoot
van verkeersveiligheid, is een expertisecentrum ‘verkeer
en gedrag’ nodig. Daar kunnen relevante partijen naast
informatie over beschikbare verkeerseducatieve interventies, ook brede ondersteuning vinden, van het opzetten van nieuwe interventies tot ondersteuning bij het
evalueren van interventies.

Modelbestek
Een van de acties behelst een ‘modelbestek’ voor aanbesteding van flexibele en innovatieve concessies. Daarmee
kunnen vervoerders beter op ontwikkelingen inspelen en
efficiënter opereren en kunnen overheden hun beleidsdoelen halen. Een modelbestek is het uiteindelijk niet geworden, maar een toolbox met zeven oplossingsrichtingen.
Sommige zijn morgen toe te passen. Andere opties vergen
een aanpassing van de wet. Weer andere vragen een andere
mentaliteit. Hieronder staan de zeven richtingen opgesomd.
In het modelbestek staan deze verder uitgewerkt.
Het KpVV-rapport Modelbestek van de toekomst’ is
gratis te downloaden op de KpVV-website.

7 oplossingsrichtingen

Aan de slag
Het KpVV gaat verder met deze gekozen richting en blijft
het overzicht bieden van interventies op het gebied van
verkeer en gedrag. Daarnaast maakt zij nadrukkelijker de
koppeling met het bredere veld van gedragsbeïnvloeding.
Het voorgestelde ‘Expertisecentrum Verkeer en Gedrag’
krijgt voorzichtig invulling door de ontwikkeling van digitale
kennis via een gedragswebsite en een nieuw handboek en
cursus over verkeer en gedrag die in 2015 u
 itkomen.
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Prikkel vervoerders

2

Zet ontwikkelteams op

3

Stel functionele eisen

4

Knip concessie in ‘dik’ en ‘dun’

5

Maak concessie minder exclusief

6

Creëer onderhandelruimte

7

Gun op output

Rapport ‘Modelbestek van de toekomst’:
www.kpvv.nl/Modelbestek-toekomst

Rapport Permanente verkeerseducatie:
www.kpvv.nl/PermanenteVerkeerseducatie
i. Wilma Slinger, projectmanager verkeersveiligheid
wilma.slinger@kpvv.nl
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i. Marcel Sloot, projectmanager collectief vervoer
marcel.sloot@kpvv.nl
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Hoe duurzaam
scoort de
mobiliteit in
uw gemeente?

VOORBEELD
GEMEENTE ETTEN-LEUR
Gemeten met stedelijkheidsgraad 2

Auteur: Jurgen de Haan

Het overheidsbeleid is erop gericht
duurzame mobiliteit te bevorderen.
Met duurzame mobiliteit wordt de
groeiende mobiliteit in evenwicht
gebracht met de wensen op het gebied
van het milieu, de gezondheid en de
economie. Het KpVV ondersteunt
gemeenten bij het uitvoeren van dit
beleid, met een tool en dashboard.
Dashboard: Duurzaamheidsscore
Dit dashboard toont welke gemeenten
de hoogste duurzaamheidsscore haalden
op 23 indicatoren. Hiervoor analyseerde
KpVV de scores van de verschillende
gemeenten volgens statistieken van
onder meer het CBS, het RIVM, OV9292
en een aantal landelijke modellen en
eigen databestanden.
Tool Duurzaamheidsscore
Met de KpVV-tool Duurzaamheidsscore
kunt u met enkele klikken zien hoe uw
gemeente of provincie scoort op het
gebied van duurzame mobiliteit ten
opzichte van een andere gemeente/
provincie of met het gemiddelde binnen
een categorie of provincie. U kunt benchmarken op 23 indicatoren, verdeeld over
1) duurzame doelen, 2) duurzaam mobiliteitssysteem 3) duurzame vervoerwijze.
Groningen is de duurzaamste 
gemeente in 2013
De gemeente Groningen is uitgeroepen
tot de gemeente met de meest duurzame
mobiliteit in 2013.

Duurzame doelen
Gemeente Etten-Leur scoort goed op
klimaat, lucht, geluid, veiligheid, maar
minder goed op bereikbaarheid.

Op 24 april 2014 vindt de 18e editie van het
Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC)
plaats. Dit is het tweejaarlijkse evenement van
ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland
over verkeersveiligheid, met lezingen en een
kennismarkt. Uiteraard zijn CROW, het KpVV
en het Fietsberaad ook aanwezig, met 8
lezingen en een stand op de kennismarkt.
Sessie 01
Verouderende infrastructuur:
kans voor verkeersveiligheid?!

Bereikbaarheid ov
Vooral de bereikbaarheid per openbaar
vervoer en langzaam verkeer zijn mogelijke
verbeterpunten, waaronder busfrequentie
en dichtheid bushalte.

 Sessie 02
Sport meer dankzij veilig verkeer!
Sessie 05
Marktplein aanpak fietsveiligheid
Sessie 06
Verkeersveiligheidsonderzoek
met inzet van camera’s
Sessie 07
Investeren in de veiligheidsaudit.
Ja of Nee?
Sessie 11
Aanpak risicogedrag jongeren van versnipperd naar integraal:
moet kunnen toch?

Duurzaam mobiliteitssysteem
Om de bereikbaarheid te verbeteren zou
de gemeente bijvoorbeeld in kunnen
zetten op P&R terreinen of schone auto’s.

Staat u ook in de top 10?
Kijk snel op het dashboard:
www.kpvvdashboard-18.blogspot.nl.

Tool Duurzaamheidsscore:
www.duurzaamheidsscore.nl
Dashboard duurzaamheidsscore:
www.kpvv.nl/duurzaamheidsscore
i. Jurgen de Haan, projectmanager
duurzame mobiliteit,
jurgen.dehaan@kpvv.nl

CROW, KpVV
& Fietsberaad
op Nationaal
Verkeersveiligheidscongres
2014

Sessie 20
(On)mogelijkheden effectmeting
verkeerseducatie
Sessie 28
Hoe veilig zijn de dwarsprofielen
van onze 80km/uur wegen?
Aanmelden lezingen
Om te zorgen dat u deze sessies
kunt bijwonen, is het belangrijk dat u
zich vooraf, en op tijd, inschrijft via
www.nvvc-congres.nl/deelname.
Bij het aanmelden voor het congres
wordt u ook gevraagd voor welke sessies
u zich wilt aanmelden.

Duurzame vervoerwijze
De score helpt de gemeente Etten-Leur
om meer mensen met alternatieven voor
de auto te laten reizen.
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Meer informatie: www.nvvc-congres.nl
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Werkgroepleden over het Handboek
funderingsmaterialen in de wegenbouw

‘We hebben
een omslag
in denken
gemaakt’
CROW geeft begin april het Handboek funderingsmaterialen in de
wegenbouw uit. De werkgroepleden Berwich Sluer, hoofd Quality,
Research & Support bij Boskalis Nederland, en Christ van Gurp, manager
Ontwikkeling en Kwaliteit bij KOAC-NPC, vertellen over het belang en
de waarde van deze publicatie voor de verschillende gebruikers.

Auteur: Martijn Reinink
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De afgelopen decennia is op grote schaal
kennis ontwikkeld op het gebied van wegfunderingen en funderingsmaterialen.
CROW en haar voorganger Studie Centrum
Wegenbouw (SCW) hebben in het verleden
vele publicaties uitgebracht op dit terrein.
Rijkswaterstaat en de TU Delft deden in de
jaren tachtig fundamenteel onderzoek naar
karakteristieken van funderingsmaterialen.
“Daarvan werd een samenvatting in een
vakblad of op een congres gepresenteerd”,
zegt Christ van Gurp. “De detailinformatie
was echter niet of niet gemakkelijk toegankelijk voor organisaties die van deze kennis
gebruik zouden kunnen maken.” De periode
na de bouwfraude leidde volgens Berwich
Sluer tot verdere versnippering van kennis.
“De relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer was verstoord. Liep een
aannemer bij de aanleg van een fundering
tegen iets aan, wat nog niet eerder was
voorgekomen of onderkend, dan deed
hij op individuele basis onderzoek.
Van onderlinge uitwisseling van kennis
was geen sprake.”

crowetcetera
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De programmacommissie Infratechniek
van CROW achtte het van groot belang de
nog altijd bruikbare en waardevolle kennis
opnieuw beschikbaar te maken. Christ van
Gurp werd gevraagd mee te denken over
de inhoud van het uit te geven handboek.
“De eerste stap was het maken van een
inhoudsopgave: welke onderwerpen
moeten we behandelen? Vervolgens hebben we gekeken wie welke literatuurbron
beschikbaar had en waarop deze van
toepassing was. Veel van de informatie was
verouderd en hebben we geactualiseerd.”
De structuur in het handboek volgt de
werkwijze van Systems engineering.
Deze manier van werken vloeit voort uit de
verschuiving van eisen op materiaalniveau
naar prestatiekenmerken. Berwich Sluer
heeft vooral op dit vlak zijn waarde in
de werkgroep gehad. Vroeger stelde de
opdrachtgever tot in detail vast waaraan
funderingen en funderingsmaterialen
moesten voldoen. Tegenwoordig laat de
opdrachtgever de uitwerking aan de markt
over. Waar voorheen de kennis altijd op
empirische wijze was vastgelegd, vragen
de geïntegreerde contracten van nu om
een functionele benadering. Dat vergt een
omslag in denken. Ik ben blij dat we deze
in dit handboek hebben kunnen maken.”

Beheer Openbare Ruimte

Het besproeien van de fundering

Kwaliteitsbeheersing
In de praktijk zullen diverse organisaties
en personen de vruchten plukken van dit
handboek, zo zijn beide heren van mening.
Sluer: “De herstructurering van de ‘oude’
funderingskennis is gecombineerd met de
nieuwste kennisontwikkelingen. Kwaliteitsbeheersing en -controle zijn belangrijke
elementen in het handboek. Opdrachtnemers krijgen handvatten aangereikt om
de risico’s bij het ontwerpen en realiseren
van funderingen te beheersen.” Van Gurp
komt met een voorbeeld: “Het begint te
regenen. Ga je dan als aannemer door
met de aanleg? Die neiging is er vaak.
Maar welk effect heeft dat? Hoe lang kun
je doorgaan totdat het consequenties
heeft voor het draagvermogen van de
fundering?”
Ook als het gaat om milieueisen is het
handboek een handig hulpmiddel. Voor
elke fase van het bouwproces wordt aangeven welke bewijzen en certificaten nodig
zijn. Van Gurp: “Stel: je breekt een weg op
en je wilt de fundering hergebruiken.
Aan welke milieueisen moet je dan voldoen? Maakt het uit als je de fundering op
een andere plaats wilt gebruiken of tijdelijk
wilt opslaan? Dit soort vraagstukken wordt
besproken.”

Nieuwe methode
Het handboek is niet alleen bedoeld voor
de aannemerij en ontwerp- en ingenieursbureaus. Partijen aan opdrachtgevers’ zijde
hebben er evengoed belang bij, stelt Sluer.
“Als zij een functionele uitvraag doen,
zeggen ze daarmee: de technische kant
laten we over aan de aannemer.
Ze schrijven enkel hun wensen voor, maar
willen wel weten wat een opdrachtnemer
aanbiedt. Hoe hij te werk gaat. Welke
materialen hij gebruikt. Met dit handboek
als hulpmiddel krijgen opdrachtgevers daar
meer grip op.” Van Gurp vervolgt: “Er zijn
slimmeriken die met nieuwe funderingsmaterialen komen. In het handboek hebben
we een matrix opgenomen. Hierin kun je
aflezen aan welke eisen deze materialen
moeten voldoen.” Daarnaast is er een
nieuwe manier van meten vastgelegd in de
publicatie. “Vroeger deden we een proefje
in het laboratorium. Met deze nieuwe
methode kun je straks op locatie een
uitspraak doen over het geleverde werk.
De methode moet nog verder uitgewerkt
en gevalideerd worden, maar we kunnen
er alvast ervaring mee op doen en data
verzamelen.”

Tot slot oppert Sluer dat het Handboek
funderingsmaterialen als lesboek moet
worden ingezet. Van Gurp is het met hem
eens: “Het is belangrijke kost voor studenten die zich op HBO en universitair niveau
met wegenbouw bezig houden.”
Zelf gaat Van Gurp het handboek als een
e-learningpakket aanbieden aan zijn collega’s van KOAC-NPC. “In de vorm van een
vragenspel wil ik ze de facetten overbrengen die voor hen van belang zijn. De vorm
waarin je kennis aanbiedt, moet zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom vind ik het
goed dat we naast de papieren versie ook
een digitale variant van het handboek
hebben ontwikkeld. In de CROW Online
Kennismodule Grondwerk en funderingen,
waarin het handboek wordt opgenomen
kun je direct vinden waarnaar je op zoek
bent.” De kennismodule maakt het ook
mogelijk de publicatie up-to-date te
houden. Nieuwe bevindingen, materialen
en onderzoeksresultaten kunnen eenvoudig een plaats krijgen in de online versie
van het handboek.
Van Gurp: “Maar in de basis kunnen we
met dit handboek jaren vooruit.”
www.crow.nl/341
i. Hans Verwey, projectmanager,
verwey@crow.nl
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Schade voorkomen
aan kabels en leidingen
Auteur: Bas Doms

Graafschade aan kabels en leidingen kostte 27 miljoen euro in 2012. Dit betreft alleen de
directe schade; gevolgschade is vaak nog veel groter. Denk daarbij aan: herstelkosten van
kabels en leidingen, mogelijke uitloop van projecten en vermindering van leveringszekerheid van de dienst. Naast deze economische schade levert graafschade ook gevaar op voor
de omgeving en dan vooral voor werknemers. Om schade te voorkomen, is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) uitgevaardigd. Op basis van deze wet zijn
collectief afspraken gemaakt voor een zorgvuldig graafproces. Voor opdrachtgevers zijn
dit belangrijke punten om op te nemen in het bestek, voor opdrachtnemers om tijdens de
uitvoering van de graafwerkzaamheden volgens deze afspraken te werken.

De WION regelt dat netbeheerders informatie geven over de (horizontale) ligging
van kabels en leidingen en heeft daarvoor
het kadaster als verplicht loket aangewezen. Ook de informatie over graafactiviteiten en afwijkende ligging van kabels en
leidingen moet via dit loket worden doorgegeven.
In de WION staat onder meer:

Artikel 2
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor
dat de graafwerkzaamheden waartoe
hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze
kunnen worden verricht.

In dit artikel is geregeld dat de opdrachtgever ervoor moet zorgen dat het graven ook
werkelijk met zorg kan worden gedaan.
Het zorgvuldig graven is dus niet alleen de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen’ is het
zorgvuldige graafproces nader uitgewerkt,
zowel voor opdrachtgever als voor de
feitelijke grondroerder. De WION verstaat
onder grondroeren: ‘Al het mechanisch
verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond’. Denk hierbij aan het plaatsen
van een lichtmast, het heien van een paal,
het ploegen van het land tot zelfs aan het
boren van asfaltkern.
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Initiatieffase
Een project start met de initiatieffase. Deze
wordt gekenmerkt door onder meer het
uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het
opstellen van een programma van eisen en
wensen voor het project. De opdrachtgever verzamelt gegevens zoals gebiedsinformatie over kabels en leidingen. Daarvoor dient hij een oriëntatieverzoek in bij
het kadaster. In het bestek kan vervolgens
rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. Het is mogelijk dat ze moeten worden
verlegd; het kan zijn dat er een apart tracé
voor moet worden aangelegd.
Contractfase
In een RAW-bestek wordt in artikel
01.09.01 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen CROW-publicatie 250 van
toepassing verklaard.

01.09.01

Algemeen

01 B
 ij graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens
van toepassing CROW-publicatie 250,
zoals deze drie maanden voor de dag
van aanbesteding luidt. Publicatie 250
is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

crowetcetera
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In artikel 01.09.02 lid 02 worden de verplichtingen van de opdrachtgever beschreven. De opdrachtgever levert bij het bestek
tekeningen en alle overige informatie die
van belang is om schade aan kabels en
leidingen te voorkomen. Verder meldt de
opdrachtgever het aantal te graven proefsleuven. En hoe het aantreffen van afwijkende ligging of onbekende netten wordt
verrekend.

01.09.02

Informatie-overdracht

01	Tekeningen en eventuele overige
gegevens ten aanzien van de ligging
van kabels en leidingen, alsmede eventuele afspraken die door de opdrachtgever met netbeheerders zijn gemaakt,
zijn bij het bestek gevoegd.
02	Het bestek vermeldt in het kader van
een zorgvuldig graafproces:
- het aantal te graven proefsleuven
of de gecumuleerde lengte daarvan
- de wijze waarop meldingen voor het
aantreffen van afwijkende liggingen of
onbekende netten worden verrekend.
03	Voorzover de opdrachtgever kennis
heeft van recent gelegde of verlegde
kabels en leidingen, waarvan de ligging
nog niet in de gegevens zijn verwerkt,
maakt hij de aannemer daarop attent
voordat deze met het opzoeken van
kaberls en leidingen begint.

In artikel 01.09.02 lid 03 worden de verplichtingen van de aannemer beschreven. Er staat
onder meer beschreven wat er gedaan moet
worden als het project stagneert ten gevolge
van onjuiste of ontbrekende informatie over
de ligging van kabels en leidingen en wanneer de opdrachtnemer aanspraak kan
maken op een schadevergoeding.

01.09.03

Risicoverdeling

01	Indien, als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging
van kabels en leidingen, stagnatie van
de werkzaamheden dreigt, neemt de
aannemer maatregelen om die stagnatie te voorkomen of te beperken.
Als stagnatie niet is te voorkomen, meldt
de aannemer dit terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie.
02	Indien de in het vorige lid bedoelde
stagnatie een grotere omvang krijgt dan
in de gegeven situatie van de aannemer
mag worden verwacht, komen de uit de
stagnatie voortvloeiende kosten voor
vergoeding in aanmerking indien:
- de aannemer heeft voldaan aan zijn
verplichtingen op grond van CROWpublicatie 250;
- de wachttijd aantoonbaar het gevolg
is van foutieve of ontbrekende kabelen leidinginformatie;
- de aannemer afhankelijk is van derden
om nadere aanwijzingen te geven of
(reparatie)werkzaamheden uit te voeren, en gedurende die tijd geen werkzaamheden kan verrichten die
op enigerlei wijze worden verrekend.

Het onderzoek naar de ligging van kabels
en leidingen kan vooraf worden beschreven in deel 2.2 van het bestek. In de RAWcatalogus zijn daarvoor verschillende
resultaatsbeschrijvingen opgenomen.

01.08

Opsporen kabels en leidingen
01.08.01 Graven proefsleuf. [st]
01.08.02 Graven proefsleuf. [m]
01.08.03	Opsporen kabels en
leidingen. [st]

Onderzoeksfase
De CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen’ gaat
uit van het vergelijken van de theoretische
ligging, op basis van melding KLIC-onlinetekeningen, met de daadwerkelijke ligging.
Voorafgaand aan de grondroerende activiteit wordt door middel van proefsleuven de
daadwerkelijke ligging van de kabel of
leiding visueel vastgesteld. Dit visueel
vaststellen gebeurt alleen wanneer de
kabel of leiding niet dieper ligt dan 1,5
meter ten opzichte van het maaiveld.
Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen zijn doorgaans moeilijk bereikbaar, waardoor de ligging visueel moeilijk is
vast te stellen. CROW-publicatie 308
‘Kabels en leidingen rond wateren en
waterkeringen’ geeft aanvullende richtlijnen, omdat in dergelijke situaties extra
zorgvuldigheid en afstemming noodzakelijk is. In de publicatie worden technieken
genoemd om kabels en leidingen in wateren te lokaliseren.

Uitvoeringsfase
Voordat de graafwerkzaamheden mogen
worden uitgevoerd, moet de grondroerder
tenminste zorgen dat:
1.	Voor aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan;
2.	Er onderzoek is gedaan naar de precieze
ligging van de kabels en leidingen op de
graaflocatie;
3.	De via KLIC-online ontvangen informatie
op de graaflocatie aanwezig is.
Daadwerkelijk starten met de graafwerkzaamheden mag pas als de precieze ligging van kabels en leidingen is vastgesteld.
Deze moet dus zichtbaar zijn gemaakt
door het graven van een proefsleuf.
Wanneer de resultaten van de proefsleuven
zijn verwerkt, mag er worden gegraven.
De situaties waarin mag worden gegraven
met of zonder hulp van voorsteken wordt
in CROW-publicatie 250 en in de bijbehorende instructiekaart uitgelegd.
In paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 wordt
beschreven welke verplichtingen de opdrachtgever heeft ten aanzien van informatieoverdracht aan de aannemer. Dit is
een uniek artikel voor de UAV, omdat hier
drie partijen worden genoemd, namelijk de
opdrachtgever, de leidingbeheerder en de
aannemer. Deze drie partijen hebben
allemaal hun eigen verplichting:
• De opdrachtgever organiseert en
informeert de opdrachtnemer;
• De leidingbeheerder geeft de juiste
ligging aan van de kabels en leidingen;
• De aannemer stelt zich op de hoogte
van wat dit voor gevolgen heeft voor
de uitvoering van het werk.

www.crow.nl/contracteren
i. Bas Doms, consulent, doms@crow.nl

CROW-publicatie 250 kent naast de grondroerder
ook de feitelijke graver. De feitelijke graver voert in
opdracht van de grondroerder het graafwerk uit.
Als laatste schakel in de keten is hij degene die
de schade daadwerkelijk veroorzaakt. Tenzij de
feitelijke graver kan aantonen dat alles in het werk
is gesteld om schade te voorkomen, wordt hij daar
volgens de huidige jurisprudentie doorgaans
aansprakelijk voor gehouden.
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Auteur Tim Oosten

Mobiliteitsscan
Infosessie 2013

www.crow.nl/mobiliteitsscan
Twitter: #mobiliteitsscan
i. Robert-Jan van den Berg, relatiemanager
vandenberg@crow.nl

Eind 2013 was in het Bouw en Infra Park in Harderwijk een interactieve bijeenkomst over de Mobiliteitsscan van CROW.
De bijeenkomst was exclusief voor medewerkers van gemeenten
en provincies die dagelijks bezig zijn in het vakgebied van mobiliteit
en ruimtelijke ordening. Bijna 20 organisaties bezochten de sessie.
Robert-Jan van de Berg (CROW-relatiemanager) gaf de aftrap in
de inspirerende omgeving.

De Mobiliteitsscan van CROW is een
webtool waarmee gebruikers inzicht
en grip krijgen op vraagstukken rondom
mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu.
Met de tool voeren gebruikers analyses
uit. Daarna worden maatregelen ingegeven, volgt een beoordeling van
het effect en kan direct worden bijgestuurd. De onderdelen van de Ladder van
Verdaas zijn in samenhang en los van
elkaar te bekijken.
Effecten in de praktijk
Hans Voerknecht, projectmanager bij
CROW/KpVV, gaf een overzicht van de
mogelijkheden en liet een toepassing zien
waarbij het verkeer op een IJsselkade
afgesloten werd met aan de andere kant
van de stad een ‘park+bike’-locatie. Het effect werd met de aanwezigen doorgenomen. Ook is het voor partijen mogelijk om
zelf tools te gaan maken met gebruik van
de scan als platform. Tot slot gaf hij aan in
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welke richting het Rijk zich ontwikkelt
en hoe de scan hierop aan sluit.
Na de pauze meer praktijkcases
Omdat de scan zowel door medewerkers
van gemeenten en provincies als door
adviseurs van adviesbureaus kan worden
gebruikt, waren er twee bureaus die acte
de présence gaven.
Zo gaf MOVE Mobility een ‘live’-demonstratie en deelde Casper Stelling
van MuConsult zijn ervaringen met de
Mobiliteitsscan.
Belangrijk is dat de scan snel inzicht geeft
en de uitkomsten niet juridisch bindend
zijn. Bijvoorbeeld: de scan laat zien dat van
de 5 opties er 2 kunnen afvallen. Met de
overgebleven opties kunnen daarna met
verkeerskundige modelprogramma’s detail- en diepteberekeningen worden gemaakt. Remko Hekkers van CROW gaf de
laatste presentatie over licenties, tarieven
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en de on- en offline gebruikersgroep. Ook
besprak hij de stappen die nodig zijn voor
een succesvolle implementatie in het
werkproces.
Ontwikkelen met gebruikersgroep
De brede basis van de scan staat als een
huis. Vanuit de deelnemers werden er
wensen geuit zoals ‘kaart op kaart’ kunnen
leggen en meer oog voor fietsverkeer.
Gebruikers van de scan worden bij het
afsluiten van een licentieovereenkomst
automatisch lid van de Mobiliteitsscan
Gebruikersgroep. Jaarlijks komt deze groep
bijeen en er is een bedrag gereserveerd
voor doorontwikkeling van de scan.
De gebruikersgroep is een belangrijke
factor.
Samen werken aan bereikbaarheid!

Systems
Engineering
bij Maximabrug
In de serie ‘Praktijk in beeld’ verschijnen artikelen rond het brede terrein van aanbesteden
en contracteren (bouwprocesmanagement),
met onderwerpen als Systems Engineering,
maar ook RAW, UAVgc, EMVI en VISI.

INSTRUCTIEVIDEO

Rekentool
Verkeersgeneratie
en parkeren

Onlangs verscheen nummer 9 over de contractvorming en
aanbesteding van de Maximabrug. Een nieuwe, goed functionerende en onderhoudsarme oeververbinding ten westen
van Alphen aan den Rijn die berekend is op de toekomst.
Dat is wat de gemeente voor ogen staat. De brug is nodig
om de leefbaarheid en de bereikbaarheid voor de inwoners
te verbeteren. Bovendien moet de brug, die naar verwachting klaar is in 2016, bijdragen aan de economische vitaliteit
van de regio.
De contractvorming, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding wordt begeleid door Grontmij. Drie betrokkenen vertellen over de maatregelen om alle belangen te borgen.
“Systems Engineering is daarbij de kapstok.”

In de vorige editie van CROW et cetera hebben we aandacht besteed aan de digitale Rekentool Verkeersgeneratie
en Parkeren. Met deze tool kan snel de parkeerbehoefte
en verkeersgeneratie worden berekend.
Hoe snel en eenvoudig? Dat kunt u nu zelf vaststellen
door de instructievideo te bekijken. Gebruik daarvoor de
QR-code en ga naar de video op Youtube.
Deze video helpt gebruikers bij het optimaal gebruik maken
van deze rekentool en laat de kracht, mogelijkheden en
voordelen van het gebruik ervan zien.
Het (vracht)verkeer van en naar bedrijventerrein Hoogewaard maakt
momenteel gebruik van de Koudekerksebrug om de Oude Rijn over
te steken. De smalle straten raken snel verstopt, wat gevaar en
oponthoud oplevert voor fietsers en voetgangers.

www.crow.nl/praktijk-in-beeld
of via de QR-codes
i. Arjan Visser, projectmanager, visser@crow.nl
Download het volledige artikel op;
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http://youtu.be/OqEXBnCVcmU
i. Marleen Hovens, projectmanager,
hovens@crow.nl
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CROW | Educatie: bron van kennis

COLOFON

Versterk uw organisatie met kennis uit de bron
CROW ondersteunt professionals met een breed aanbod aan cursussen, opleidingen en workshops:
altijd actueel, betrouwbaar en vakkundig. Een aantal cursussen vormt samen met (gratis) on- en
offline kennisproducten van CROW een Kennisbundel. Hierdoor wordt de kennis die u tijdens de
cursus opdoet beter geborgd en blijft deze langer actueel. Onderstaande cursussen gaan van start.

CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.

✓EDUCATIE APRIL

CROW et cetera verschijnt zes keer per jaar.

Woensdag 16 april - Cursus UAVgc



REDACTIE

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

Bas Doms vakredacteur Aanbesteden & Contracteren

Contracteren | Prijs € 575,- per deelnemer | Kennisbundel (extra waarde € 65,-)

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Donderdag 17 april - Basiscursus RAW

Frans Heijnis vakredacteur Verkeer & Vervoer

Leer de beginselen van de RAW-systematiek kennen. Onmisbaar als u met RAW-bestekken werkt.

Elise Roders senior redacteur

Contracteren | Prijs € 525,- per deelnemer | Locatie Ede

Rick Otten bladmanager
Martijn Reinink eindredacteur

Dinsdag 22 april - Beschrijven met RAW
	Zelf een RAW-bestek opstellen of beoordelen?

INTERVIEWS

Contracteren | Prijs € 535,- per deelnemer | Locatie Zoetermeer

Stefan Boerboom, Tim Oosten, Rick Otten,

Woensdag 23 april - Bepalen met RAW

Martijn Reinink, Haks Walburgh Schmidt

	Hoe gaat u om met Standaard RAW Bepalingen? En wat doet u met aanvullingen of afwijkingen?
Contracteren | Prijs € 535,- per deelnemer | Locatie Zoetermeer

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

Woensdag 23 april - Opleiding Visueel Inspecteur Wegen: Praktijkexamen

Team Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur,

	Gediplomeerd Visueel Inspecteur Wegen worden? Leg het praktijkexamen af.
Infrastructuur | Prijs € 1.295,- per deelnemer | Locatie Apeldoorn

✓EDUCATIE MEI

Koen Bekking, Remko Hekkers, Marleen Hovens,
Iman Koster, Desiree Lodewijks.
REDACTIEADRES
Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede

	

Dinsdag 20 mei - Functioneel specificeren in de gww-sector

T (0318) 69 53 00

Tweedaagse cursus. Leer over o.a. het opstellen en lezen van een vraagspecificatie UAVgc.

F (0318) 62 11 12

Contracteren | Prijs EUR 995,- per deelnemer | Kennisbundel (extra waarde € 100,-)

	Dinsdag 20 mei - Handboek Wegontwerp module: Gebiedsontsluitingswegen
	In deze cursus leert u over het toepassen van kennis uit Handboek Wegontwerp.

E redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera
ABONNEMENTENADMINISTRATIE

Verkeer & Vervoer | Prijs € 575,- per deelnemer | Kennisbundel (extra waarde € 65,-)

Afdeling Media, CROW

Woensdag 21 mei - Handboek Wegontwerp module: Overgangen en bandbreedtes

Postbus 37, 6710 BA Ede

	In deze cursus leert u over het toepassen van kennis uit Handboek Wegontwerp.
Verkeer & Vervoer | Prijs € 575,- per deelnemer | Kennisbundel (extra waarde € 65,-)
Donderdag 22 mei - Training: ‘Het grote EMVI-spel’
	In deze training oefent u met de methode EMVI - gunnen op waarde.

T (0318) 69 53 15
F (0318) 62 11 12
E abonnementen@crow.nl
ADRESWIJZIGINGEN

Aan de hand van een casus werkt u in groepen een aanbesteding op basis van EMVI uit.

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

Aanbesteden | Prijs € 295,- per deelnemer | Interactief - leer van elkaar

aan de abonnementenadministratie.
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Kies voor kennis met slagkracht
Meerwaarde leveren voor u en uw organisatie. Dat is de focus van CROW Educatie. Kennis uit de
praktijk en voor de praktijk. Kennis met slagkracht. Meer weten over het educatieprogramma 2014?
Ga naar www.crow.nl/educatie. Zoek en vind de cursus die bij u past. Of klik rechts in het ‘Educatie

Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T (073) 503 35 44
F (073) 503 11 95

Snelmenu’ op de lastminute-agenda. Prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden.

E crow@molijnsalessupport.nl

Kennis delen met uw afdeling (of team) in uw eigen omgeving?

OVERNAME VAN ARTIKELEN

Dat kan met CROW Incompany. Kies voor een ‘standaard’ cursus of stel zelf een training samen.

Artikelen mogen alleen worden overgenomen na

Overleg met de relatiemanagers van CROW. Bel (0318 - 69 53 15) of e-mail naar klantenservice@crow.nl.

goedkeuring van de redactie en met bronvermelding.
VORMGEVING EN DRUK

Bijeenkomsten en congressen

Datum

Locatie

Seminar CO₂-Prestatieladder

17 april

Groningen

Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2014

24 april

‘s-Hertogenbosch

Seminar CO₂-Prestatieladder

15 mei

Rotterdam

CROW Infradagen

18-19 juni

Arnhem

CROW Levende Stad Praktijkmiddag Beeldkwaliteit

25 juni

Ede
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Veilig
Kleurvast
Slijtvast en duurzaam

Duurzame coatings voor veilige fietsstroken

Voor de veiligheid van fietsers treffen steeds meer

slijtvast en snel aan te brengen zijn. Afhankelijk van

overheden maatregelen, zoals de realisatie van fiets-

de situatie op de weg adviseren wij een product

stroken en fietssuggestiestroken. De opvallende rode

dat machinaal of een product dat handmatig wordt

kleur op fietsstroken, maken gemotoriseerd verkeer

aangebracht. De producten kennen een duurzame

attent op de mogelijke aanwezigheid van fietsers en

stroefheid waardoor valpartijen voorkomen worden.

stimuleren een lagere snelheid.

Triflex koudplasten zijn hoogwaardige producten met
een zeer lange levensduur.

Triflex heeft kleurvaste oppervlaktecoatings voor
fietsstroken en fietssuggestiestroken die bijzonder

Meer informatie? www.triflex.nl.
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SAMEN BOUWEN

• altijd en overal inzicht en toegang
• geen installaties of technische
infrastructuur noodzakelijk
• alles in een webbrowser
• beschikbaarheid, beveiliging en
alle updates worden geregeld
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KPD Automatisering is Ibis
ibis.nl

