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CROW et cetera praat u zeven keer per jaar bij over CROWactiviteiten en zo veel meer. In CROW et cetera vindt u
nieuws uit de 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, praktijk
voorbeelden, informatie over de activiteiten van CROWcommissies, et cetera.
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.

7 P
 iet van de Hoef neemt afscheid van het
beheervak
uitneembare special in het hart
MODERN AANBESTEDEN en
CONTRACTEREN:
10 W
 erkgroep vernieuwing
maatregelenboeken 96B
10 High speed road profilers
13

3
37

 et Nationaal Verkeerskunde
H
Congres /Handboek Wegontwerp 2013

14  G
 emeenten aan de slag met
oplaadpunten voor elektrische auto’s
16

 ROW strategische partner
C
van de Infra Relatiedagen

5 Column Iman Koster
6 CROW Levende Stad
8 KpVV en Fietsberaad
11 Nieuwe werkgroepen
17 Van de Straat Geplukt
18 Cursusagenda
18 Colofon
Hier kunt u informatie vragen

16
17

Op deze website is meer te vinden over dit onderwerp

nr. 7 | november 2013 CROWetcetera | 3

Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

De afgelopen jaren stond het jaarlijkse congres
over openbare ruimte in het teken van samenwerking tussen ontwerp en beheer. CROW heeft samen
met een aantal partners ervoor gekozen op 27
november 2013, tijdens het Nationaal Congres
Beheer Openbare Ruimte, meer het beheer centraal te stellen. Organisator Ineke Westerbroek van
CROW en Peter de Visser, Hoofd Stadsbeheer van
gastgemeente Zoetermeer, leggen uit waarom.
Door Martijn Reinink

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-
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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

Beeld: Martijn Bronswijk

ontmoeting
Onze eerste echte najaarsstorm hebben we inmiddels al weer achter

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

ander belangrijk seizoen aan. De grote najaarscongressen dienen zich
weer aan.

In oktober hebben we samen met onze partners weer een succesvolle
Beeld: Fotoflex

Betonwegendag georganiseerd. En 6 november stond in het teken van

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

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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Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Beeld: Fotoflex

“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.”

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
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Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

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
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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KpVV/Fietsberaad

Park en Bike: ‘Snel naar de stad, snel in de stad’
Park+Bike: de ideale combinatie
Park+Bike, parkeren aan de rand van de stad en verder op een P+Bfiets, biedt de ideale combinatie van de beste vervoerswijze buiten
de stad (auto) en binnen de stad (fiets). Het helpt de auto uit de
stad te weren en de schaarse ruimte in de stad efficiënt te benutten. Daarmee draagt het bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid
en milieukwaliteit (lucht, geluid) en veiligheid van de stad. Daar
waar voor Park and Ride vanaf de rand van de stad geldt dat er een
hoge frequentie openbaar vervoer nodig is (minstens 6x per uur)
en dus een grootschalige voorziening is, geldt dat niet voor
Park+Bike. Je bent maximaal flexibel, je kunt een P+B inrichten op
een groot aantal plaatsen, en naar gelang het succes van de locatie
uitbreiden of inkrimpen. Maar ook de gebruiker krijgt maximale
flexibiliteit. Je kiest zelf op welke tijden je de fiets pakt. En er zijn
marktpartijen die ermee aan de slag willen.
Marktpartijen
In mei 2013 heeft het KpVV alle marktpartijen uitgenodigd mee
te doen aan een werkatelier. Dat heeft Leeuwarden en Maastricht het vertrouwen gegeven, dat P+B daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Zij hebben het KpVV gevraagd het proces ter
realisatie te stroomlijnen en te versnellen. Syndesmo (in Leeuwarden) en Twinstone (in Maastricht) zijn aan de slag gegaan
om P+B te realiseren en exploitanten te selecteren. Voor hen is
daarbij belangrijk, dat er een partij gevonden wordt, die de
markt exploreert, maar ook een duurzame exploitatie weet te
genereren. Uitgangspunt is dat zo’n partij zichzelf kan bedrui-

pen; indien nodig hebben Leeuwarden en Maastricht financiële
middelen achter de hand om een zetje in de rug te geven.
Advisering overheden
Ook de overheden krijgen advies over hoe ze de kansen voor
succesvolle P+B’s kunnen verbeteren, met name door een ander
(beter) parkeerbeleid. Met deze ervaringen kunnen alle middelgrote steden tussen 50.000 - 200.000 (befietsbare afstanden,
onvoldoende ov vanaf de rand van de stad) straks hun voordeel
doen om met P+B hun bereikbaarheid te verbeteren.
• Brochure ‘Aan de slag met Park & Bike voor woon-werkverkeer’: www.kpvv.nl/Park-en-Bike-woon-werkverkeer
	• Terugblik Marktconsultatie Park+Bike: www.kpvv.nl/terugblikken
Hans Voerknecht, hans.voerknecht@kpvv.nl

Webtool Veilig Fietsen inspireert gemeenten
Sinds 2000 stijgt het aantal fietsers dat
ernstig gewond raakt in het verkeer.
Om die trend een halt toe te roepen,
moeten gemeenten voor 2014 een aanpak ‘Lokale Aanpak Veilig Fietsen’
opstellen. Het Fietsberaad ontwikkelde
hiervoor een hulpmiddel: de webtool
Veilig Fietsen. Robert Hulshof, consulent Verkeer en Vervoer, legt uit.
“Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG heeft het
Fietsberaad een stappenplan gemaakt,
de zogenaamde Modelaanpak. De
webtool Veilig Fietsen vloeit daaruit
voort. Iedere gemeente heeft in deze tool
een eigen interactieve pagina en kan hier
lokale statistieken opvragen. Wij hebben
al een voorselectie gemaakt, door lokale
cijfers te vergelijken met landelijke
gemiddelden. Zo brengen we in kaart
waar verhoudingsgewijs de grootste pro-
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blemen zich voordoen in gemeenten. En
daar worden mogelijke oplossingen aan
gekoppeld.”
Wat wil het Fietsberaad met deze tool
bereiken?
“We willen gemeenten inspireren en de
dialoog tussen de verschillende gemeenten op gang brengen. Zodat ze ervaring
en kennis met elkaar delen en nieuwe
inzichten verkrijgen, om tot een lokale
aanpak te komen. Achter de schermen
kunnen wij – met het ministerie en de
VNG - het landelijk beeld monitoren.”
Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat
gemeenten daadwerkelijk deze tool
actief gebruiken?
“De VNG heeft alle colleges van B en W en
gemeenteraden in Nederland op de
hoogte gebracht. Vanuit het Fietsberaad
nemen wij persoonlijk contact op met

gemeenten om te zien hoe de tool in de
praktijk wordt gebruikt. Zo kwamen we
bijvoorbeeld na een paar weken tot de
conclusie dat we de webtool met een
paar simpele aanpassingen nog gebruiksvriendelijker konden maken.”
Hoe reageren gemeenten op dit initiatief?
“Zeer positief. Mooiste vond ik nog dat
iemand zei: ‘Ik hoef alleen maar op de
printknop te drukken en ik heb een aanpak op maat.’ Zo werkt het natuurlijk
niet helemaal. Gemeenten moeten uiteindelijk zelf tot een lokale aanpak
komen, maar deze webtool biedt zeker
handvaten.”
www.fietsberaad.nl/veiligfietsen
Robert Hulshof, hulshof@fietsberaad.nl

KpVV/Fietsberaad

Themabijeenkomsten gedrag
Het KpVV organiseert in 2013 een aantal
middagbijeenkomsten over gedragsbeïnvloeding. Iedere bijeenkomst gaat in op
een specifiek onderwerp. De vier bijeenkomsten samen zijn het vervolg op de
Gedragsdag 2012.
Terugblik themabijeenkomst over
‘Natuurlijk Sturen’
Weggedrag beïnvloeden door gebruik te
maken van natuurlijke elementen in het
landschap en langs de weg. Dit wordt
‘Natuurlijk Sturen’ genoemd, en was het
thema van de middagbijeenkomst die het
KpVV op 17 september organiseerde i.s.m.
de SWOV. Centraal stonden een aantal
voorbeelden, de beschikbaarheid van evaluaties en de wetenschappelijke onderbou-

wing van verschillende maatregelen; wat
weten we nu wel en wat niet over effecten
van hagen, wegversmallingen enzovoort.
Discussie
In de discussie kwam naar voren dat effectevaluaties belangrijk zijn, maar dat de
focus in deze evaluaties vooral ligt op snelheidsreductie. Dit is belangrijk, maar deelnemers vonden dat er ook andere effecten
te meten zijn zoals tevredenheid van burgers (bijv. geen klachten meer) en het
gevoel dat bewoners hebben bij een
mooier ingerichte openbare ruimte.

Volg ons of discussieer mee
Onze discussiegroepen en
weblogs zijn te vinden op
www.kpvv.nl/discussiegroepen
Discussiegroepen


	www.linkedin.com: Discussiegroep ‘Kennisplatform Verkeer
en Vervoer (KpVV)’
	www.allinx.eu:
internationale discussiegroep
over mobiliteitsmanagement

Volg ons
Vervolgacties
De reacties op het verhaal van de SWOV
over wat we nu wel en niet, wetenschappelijk gezien, over elementen uit Natuurlijk Sturen weten, is voor het KpVV aanleiding om hier een KpVV-bericht over te
gaan publiceren. Ook werd gevraagd om
goede voorbeelden beter digitaal toegankelijk te maken. CROW en het KpVV proberen dit in het werkprogramma voor 2014 op
te nemen.
Serie bijeenkomsten
De gedragsbijeenkomsten in deze serie zijn:
23 mei 2013: Parkeervraagstukken
effectiever aanpakken met gedragskennis
28 juni 2013: Themabijeenkomst
Gedrag: Gamification
17 sep 2013: Themabijeenkomst
Gedrag: Natuurlijk Sturen
26 nov 2013: Themabijeenkomst
Gedrag: Mobiliteit naar de basisschool.

• Terugblik Gedragsdag 2012: www.kpvv.nl/Bijeenkomst-aanpakken-gedragskennis
• Terugblikken gedragsbijeenkomsten: www.kpvv.nl/Terugblikken
• Beeldenboek plattelandswegen: www.crow.nl > publicaties
• Publicatie ‘Duurzaam Veilig en Shared Space’: www.crow.nl > publicaties
Wilma Slinger, senior projectmanager Verkeer & Vervoer, wilma.slinger@kpvv.nl

	@KpVVUtrecht
@FietsberaadNL

		

www.kpvv.nl/rssfeed
www.fietsberaad.nl/rss

Bijeenkomsten en congressen
KpVV en Fietsberaad
Het KpVV en het Fietsberaad organiseren bijeenkomsten en zijn 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

Highlights
26 november 2013
Themabijeenkomst Gedrag:
mobiliteit naar de basisschool
27 november 2013
Landelijke bijeenkomst: Naar goed en
betaalbaar collectief vervoer
11 december 2013
OV-Netwerkdag 2013: Mobiliteit
verandert > verander mee!

Terugblikken
KpVV Flits

Nieuwsbrief Fietsberaad

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

Het Fietsberaad brengt maandelijks
een nieuwsbrief uit. U kunt zich abonneren via www.fietsberaad.nl >
nieuws > nieuwsbrief.

Naast bijeenkomsten vindt u ook
terugblikken van diverse bijeenkomsten op de website. Bekijk de terugblikken op www.kpvv.nl/terugblikken
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Algemeen

Installatie werkgroep 
‘Vernieuwing
maatregelenboeken 96B’

v.l.n.r.: Eelke Vromans (KOAC-NPC), Iman Koster (CROW), Erik Vos (RWS-DVS), Theo
Burgerhof (Aveco de Bondt), Marius Nagelhout (Surface Cracks BV).

Uitreiking CROW-certificaat 
High Speed Road Profilers

CROW-publicatie 96 ‘Richtlijn Werk in Uitvoering’ geeft essentiele informatie en adviezen die van belang zijn bij het voorbereiden, uitvoeren en beëindigen van werk in uitvoering. Ze leggen het minimaal geaccepteerde niveau bij werken op de
openbare weg vast. Wegenbouwers en wegbeheerders werken
in hun bedrijfsproces dagelijks aan optimale en passende
maatregelen. Op het vlak van samenwerking en innovatie zijn
er voortdurend veranderingen en vernieuwingen. Vanuit de
praktijk worden knelpunten gesignaleerd die uitdagen om te
verbeteren. Voorbeelden van fouten komen vaak uit op het
gebied van kennis en/of aandacht. Gevolg is dat er onveilige
verkeerssituaties ontstaan. De vernieuwingen en knelpunten
geven samen aanleiding tot beheer en verbetering van de richtlijn Werk in Uitvoering, CROW-publicatie 96.
Staand v.l.n.r.: Bert Henzen (Grontmij Nederland), Liesbeth Werdekker (gemeente
Rotterdam), Stijn van Hofwegen (MOT Opleidingen), Jan Polman (Polman Arbo &

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan kwaliteitsborging
van langsvlakheidsmetingen en heeft in dat kader besloten
de certificering hiervoor in handen te geven van CROW.
Hiertoe zijn door het CROW-platform Wegmetingen in overleg met Rijkswaterstaat voorwaarden geformuleerd voor de
Toelatingsprocedure en het Ringonderzoek HSRP.

Veiligheid Buitenruimte), Thomas Oskam (Rijkswaterstaat), Floor Verheijen (Grontmij Nederland), Theo Zeegers (Fietsersbond), Remco Mur (Versluysgroep). Zittend
v.l.n.r.: Jan van Tilburg (Provincie Limburg), Ludolf Schouten (CROW), Hans Tornij
(Politie). Niet aanwezig: Kommer den Uil (BAM Wegen), Erik Everaars (Rijkswaterstaat), Christopher Badenhorst (Rijkswaterstaat).

Ludolf Schouten, projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur,

Bovengenoemde bedrijven voldeden met hun deelnemende
HSRP-systemen aan de door het CROW vastgestelde
kwaliteitseisen voor de bepaling van viagraaf en/of rolreiwaarden. Het CROW-certificaat HSRP biedt certificaathouders de
mogelijkheid om mee te dingen naar opdrachten voor betreffend meetwerk bij Rijkswaterstaat. Jaarlijks zal een ringonderzoek worden uitgevoerd.

schouten@crow.nl
www.crow.nl/wiu

Hans Verwey, Projectmanager Infrastructuur, CROW
06 20 66 13 21 | verwey@crow.nl

Koperslager 7 - 2631 RK Nootdorp - T 015-251 20 10 - hart@civilathart.nl - civilathart.nl

Zicht op kwaliteit

Wij zijn een adviserend
ingenieursbureau voor de
Grond,- Weg- en Waterbouw. Steunend op een
brede kennis en ervaring,
met oog voor detail en
kwaliteit.
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Uit het Hart
Inzet, oplossingsgerichtheid en de drang
naar kwaliteit. Als objectieve gesprekspartner
afstanden op een menselijke manier overbruggen.

Flexibel inzetbaar

Wij zijn thuis in alle deelgebieden van de Grond,Weg- en Waterbouw, met
een affiniteit voor de
infrastructurele inrichting.

Special
Modern Aanbesteden
en Contracteren
2 De twee uitdagingen van het CROWkenniscluster Aanbesteden & Contracteren
3 De hybride contractvorm: aanpassingen,
valkuilen en de toekomst

8 CROW ondersteunt bij EMVI-aanbestedingen:
de praktijk in Woerden
10 De CROW-helpdesk
11 Contact met CROW Aanbesteden en Contracteren

5 De CROW kenniscoach is een rijinstructeur,

11 EMVI-Ontzorgpakket

6 Rioolreiniging: rechter eist zorgvuldiger

12 Case van de provincie Noord-Holland: voorloper

aanbesteden

op het gebied van modern contracteren

Special Modern Aanbesteden en Contracteren

Een nieuwe koers!
De afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om aanbesteden en contracteren. Zo is het aanbod in contractvormen
veel groter geworden. Een goede zaak, want nu kan de
opdrachtgever kiezen voor een contract dat geschikt is voor
het project dat hij in de markt wil zetten. Maar: de toename in
contractvormen vraagt van opdrachtgevers én opdrachtnemers dat zij hun kennis continu vergroten. Een nieuwe contractvorm gebruiken, levert ook risico’s op als je dat zonder
goede voorbereiding doet. Wij zien de komende jaren twee
centrale uitdagingen om u daarin nog beter te faciliteren.
Ten eerste gaan wij u ondersteunen met een uitgebreid aanbod van kennisproducten die kunnen worden toegepast bij alle
stappen van het aanbestedings- en contracteringsproces. Alle partijen in de infra - decentrale
overheden, adviseurs en aannemers – kunnen bij
ons terecht. Voor zowel traditionele als hybride
en geïntegreerde contracten.

tractvormen, systematieken en methodes in hun eigen werkproces toe te passen.
Kortom, ten opzichte van het huidige kennis- en ondersteuningsassortiment (waar u ons van kent) gaat CROW een
nieuwe koers varen. We gaan van aanbieder van de RAW-systematiek naar een ondersteuner van alle contractvormen (RAW,
hybride en geïntegreerd). Daarvoor bieden we onze klanten
een supportcentrum op het gebied van aanbesteden en contracteren.
In deze special leest u meer over onze aanpak. Bewust hebben
wij er een special van gemaakt om te bewaren. Met in de artikelen voorbeelden en tips uit de praktijk en met contactgegevens voor als u vragen heeft. In de tussentijd volgen wij de ontwikkelingen in onze sector op de
voet. En zijn wij natuurlijk zelf volop actief bij
die ontwikkelingen betrokken. Zo zorgen wij
ervoor dat wij u nog beter kunnen ondersteunen
in uw dagelijkse werkproces.

Ten tweede gaan wij de transitie van traditioneel
naar geïntegreerd contracteren beter ondersteunen. Met service en support, die verder gaat dan
de huidige ondersteuning bij onze systematieken. Graag stellen wij onze kenniscoach voor. De
kenniscoach begeleidt organisaties en hun
medewerkers om op een praktische wijze con-

Ad van Leest
Hoofd kenniscluster Aanbesteden en Contracteren
vanleest@crow.nl
www.crow.nl/contracteren en www.crow.nl/
aanbesteden

Is uw organisatie in transitie?
Meer sturen op afstand. Meer initiatief naar de markt. Van toezicht naar regie. Hetzelfde werk doen met minder mensen.

Herkent u deze veranderingen en heeft dat consequenties voor uw manier van aanbesteden en contracteren?
En zoekt u naar een methode om uw collega’s voor te bereiden op deze transitie? Dan biedt CROW u de:

Leergang Modern Contractmanagement
Geen individuele werknemers naar losse cursussen sturen maar uw kernteam van vooruitstrevende werknemers in één keer incompany klaarstomen voor het
werken met moderne contracten. Via een intensief traject van 10 cursusdagen, volgens uw wens te verdelen over één of enkele maanden.

Ingrediënten zijn o.a.: UAV-GC, functioneel specificeren, systems engineering, praktische aanbestedingskennis, EMVI, contractkeuze en –vormen, risicomanagement,
verificatie en validatie, systeemgerichte contractbeheersing en kostendeskundigheid. Met ruimte voor inbreng van een eigen case en aandacht voor de ‘zachte kant’
van het veranderproces.

Dit alles geïntegreerd in één samenhangend incompany traject, voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Meer weten? Neem contact op met onze relatiemanagers: accountmanagement@crow.nl. Of bel onze klantenservice: (0318) 69 53 15.
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Een kijkje onder de motorkap

De hybride contractvorm
In contractenland zijn er twee uitersten.

contractpraktijk betekent dit dat het nauwlettend toezicht zoals
bedoeld in de UAV, vervalt en/of dat de aannemer ook ontwerptaken krijgt opgedragen.”

Aan de ene kant het RAW-bestek; aan de
andere kant het geïntegreerde contract.

Hybride vergt wel aanpassingen

Maar er is ook een tussenvorm mogelijk en
momenteel staat deze hybride contractvorm sterk in de belangstelling. Maar wat is
dat eigenlijk precies, een hybride contract?
Wanneer is de hybride een passende variant
en wat zijn de voetangels en klemmen?
Door Stefan Boerboom
Opdrachtgevers – met name decentrale overheden – hebben in
toenemende mate de behoefte meer taken en verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te leggen dan in traditionele contractverhoudingen. Gelukkig is de keuze voor een contractvorm
niet beperkt tot of ‘alles-zelf-bepalen-RAW’ of ‘alles-uit-handengeven-UAVgc’, constateert Walter Suy, projectmanager Aanbesteden en Contracteren bij CROW. “Voor veel decentrale overheden
is de stap van het vertrouwde RAW-bestek naar een volledig
geïntegreerd contract te veel van het goede en ook niet nodig
voor het doel dat ze nastreven”, meent hij. “Vooral gemeenten
zijn terughoudend om alle verantwoordelijkheid over te dragen
aan aannemers. Toch is ook daar een verschuiving gaande van
dirigerend naar regisserend opdrachtgeverschap, vanwege
beleidsuitgangspunten of uit de noodzaak zich vanwege een
krimpende organisatie meer te richten op de kerntaken. In de

Aan de hand van het schema legt Suy uit welke opties er zijn. “Aan
de linkerkant van het schema vinden we optie 1: traditioneel RAW,
met varianten daarop. Ter rechterzijde van het schema bevindt
zich optie 3: het geïntegreerde contract. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld heeft de afgelopen jaren veel gebruikgemaakt van deze contractvorm, onder het credo ‘markt tenzij’, met regie op afstand”,
licht Suy deze variant toe. Overigens blijkt uit recente berichten in
Cobouw dat Rijkswaterstaat dat principe gaat loslaten, omdat de
afstand bij ‘regie op afstand’ vaak te groot bleek. Het nieuwe
motto luidt ‘co-creatie’.
Tussen deze uitersten zit de hybride contractvorm. “Bij een hybride
contract maak je weliswaar gebruik van RAW, maar alle invloeden
van de UAV zijn uit de RAW-systematiek geëlimineerd”, verklaart
Suy. “Als een opdrachtgever een combinatie voor ogen staat van
zowel extensief toezicht als het overdragen van ontwerptaken aan
de aannemer, ligt als contractkader de UAVgc meer voor de hand
dan de UAV. Zowel de gevolgen van extensief toezicht als de verdeling van de ontwerpverantwoordelijkheden zijn daarin meer toegesneden op deze situatie. Ook in dit geval wil de opdrachtgever
sturing houden op een deel van het ontwerp. Hoeveel dat is,
bepaalt de opdrachtgever zelf. De RAW-systematiek is geschikt om
ook ontwerptaken gestructureerd op te dragen. Het RAW-bestek,
met enkele besteksposten die ontwerptaken beschrijven, komt
dan als gedetailleerde vraagspecificatie in een UAVgc-contract.
Met het oog op een transparante verrekening kan dat zelfs met
vermelding van hoeveelheden.”
Bij de hybride vorm zijn wel twee aanpassingen nodig. Er worden

Overzicht van mogelijke contractvormen
traditioneel (RAW)

Opties

geïntegreerd

1A: RAW met nauwlet-

1B: RAW met extensief

1C: RAW met nauw-

RAW-bestek als

Geen RAW (hooguit een

tend toezicht (incl. KOR,

toezicht onder

lettend toezicht, maar

vraagspecificatie in

paar onderdelen); Verwij-

beeldbestek en raam-

kwaliteitsborging

met ontwerptaken bij

een UAVgc-contract

overeenkomst of OMOP)
Regime/

hybride (RAW onder
uavgc)

UAV 1989/2012

de aannemer

zing naar Technische
Bepalingen en Proeven
UAVgc 2005

contractkader
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Beeld: Iris Moonen

Special Modern Aanbesteden en Contracteren

Voorbeeld van een langdurig project in een complexe omgeving met veel stakeholders: de vernieuwing van het stationsgebied Utrecht (CU2030)

enkele bepalingen aan de RAW-systematiek toegevoegd die 1) de
UAV buiten toepassing verklaren en 2) de rol, de bevoegdheden en
de verantwoordelijkheden van de directie (die op een aantal plaatsen in de Standaard RAW Bepalingen worden genoemd) nader
omschrijven.
Suy ziet de vraag naar hybride contractvarianten sterk stijgen.
“Momenteel staan zeven gemeenten, twee provincies en drie
waterschappen op het punt om er ervaring mee te gaan opdoen.”

Valkuilen
Zijn er ook contra-indicaties te geven voor de hybride contractvorm? “Niet zozeer de technisch-inhoudelijke kant van de zaak, als
wel de complexiteit van de omgeving en competenties binnen de
eigen organisatie zijn bepalend voor hoe je je project wilt inrichten. Het is belangrijk te beseffen dat de rol van beide contractpartijen anders is dan in een strikt traditionele situatie en dat is meteen de belangrijkste valkuil”, waarschuwt Suy. “Een complexe
omgeving is eerder een UAV- dan een UAVgc-indicatie. Je kunt weliswaar zeer betrokken regisseren, maar dan is een mogelijk gevaar
dat je te veel gaat ingrijpen in de processen bij de aannemer. Maar

bij complexe projecten moet je ook uitkijken het stuur niet te veel
uit handen te geven. Nog niet iedereen beheerst ‘de kunst van het
loslaten’, zonder te veel los te laten. Opdrachtgevers die deze competentie niet in de organisatie hebben of kunnen inhuren, doen er
goed aan terughoudend te zijn.”
“Een tweede contra-indicatie is de situatie waarin nadrukkelijk
een sturende rol van de opdrachtgever wordt verlangd. Met name
in binnenstedelijke gebieden met veel stakeholders is dat nogal
eens het geval. Ook is terughoudendheid geboden als ontwerpkeuzes naderhand maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken.
Het grootste risico is te vinden in delen van de constructie die in
het zicht blijven en waarover de maatschappij een mening heeft.
Bij bijvoorbeeld langdurige projecten als de reconstructie van het
Stationseiland Amsterdam of het Utrechtse CU2030-project is het
zeker dat er tijdens de uitvoering van het contract diverse verkiezingen plaatsvinden. Dat draagt het risico in zich dat de scope van
het werk verschuift en projectleiders geconfronteerd worden met
andere eisen.”
Volgens Suy komt het regelmatig voor dat een gemeente al dusdanige afspraken heeft gemaakt met belanghebbenden over het
eindbeeld van een project, dat er nauwelijks nog ruimte voor een
opdrachtnemer overblijft om met innovatieve oplossingen te
komen. “In dat geval is het verstandiger te kiezen voor een samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever zelf grip houdt op aanpassingen in het project.”

De toekomst
De keuze voor de contractvorm (RAW, hybride of geïntegreerd contract) is overigens maar een deel van het hele aanbestedings- en
contracteringsproces: contractkeuze, contract opstellen, aanbesteden en uitvoeren (verificatie). Het kenniscluster A&C werkt aan
een kennissysteem dat vanaf medio 2014 online zal zijn. Het zal
het A&C-proces faciliteren met kennis en tools voor een goede risicoanalyse, met daaraan gekoppeld keuzetools voor samenwerkingsvorm en aanbestedingsprocedure, keuze contractvorm,
opstellen specificatie/concept contract, opstellen aanbestedingsleidraad en verificatie tijdens de uitvoering. “Het is ook bedoeld als
documentgenerator”, zegt Suy. In een volgende editie meer.
W
 alter Suy, projectmanager Aanbesteden en Contracteren, suy@crow.nl
www.crow.nl/contracteren’

Hybride in Hoorn
De gemeente Hoorn maakt momenteel gebruik van een hybride contract voor het woonrijp maken van een uitbreidingsplan.
“Denk aan openbaar groen, trottoirbandjes, bestrating en openbare verlichting”, zegt Suy. “De look&feel, het materiaalgebruik, is
ondergebracht in een RAW-bestek. Maar er ligt een vaart om de wijk heen waar bruggetjes overheen en kades aan gebouwd moeten worden. Daarvan heeft de gemeente geoordeeld dat daar niet hun kracht ligt. Daarom hebben ze voor dit onderdeel gekozen
voor een uitvraag van de markt, met ontwerpvrijheid voor de aannemer. CROW heeft ondersteuning geboden om de UAV uit de
RAW-systematiek te verwijderen en de contractstukken te scannen op integriteit. Bij de fase ‘inlichtingen’ hebben we de uitgenodigde aannemers duidelijk gemaakt wat de contractvorm behelst. Binnenkort volgt de gunning. Ook gaan we te zijner tijd de
projectbetrokkenen op de werkvloer bijpraten: wat voor invloed de contractvorm heeft op de verantwoordelijkheden en rollen in
de dagelijkse praktijk.”
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“De CROW Kenniscoach
is een rijinstructeur”
De CROW Kenniscoach is ontstaan uit een aantal concrete
vragen van klanten aan het CROW kenniscluster Aanbesteden en Contracteren (A&C). Vragen over de RAW-systematiek
en de interpretatie daarvan, (aanbesteden van) UAV-GC en
hybride contracten en vragen over het managen van risico’s
en systems engineering. Welke samenwerking, en daarvan
afgeleid, welke contract- en aanbestedingsvorm past het
best bij het werk en de doelstellingen van het project? Hoe
kan een geïntegreerde samenwerkingsvorm in het project
worden geïmplementeerd wanneer de organisatie overwegend met bestekken werkt? Of hoe kan de EMVI-methode
Gunnen op Waarde concreet worden toegepast?
Door Rick Otten
CROW geeft veel incompanycursussen, vaak op maat gemaakt,
maar wat als er na afloop vragen onbeantwoord blijven? Op deze
generieke en individuele vragen wil de CROW Kenniscoach het
antwoord zijn. CROW et cetera praat bij met Jan Pieter Eelants,
programmamanager Kennissupport A&C en Niels van Ommen,
productmanager CROW/Educatie.
Niels van Ommen: “Er komen inderdaad veel vragen bij ons binnen, via de helpdesk, de consulenten, onze accountmanagers en
verschillende CROW-werkgroepen. We zijn gestart met de losse
vragen te rubriceren om zo de achterliggende diepere vraagstelling bloot te leggen. Veel vragen bleken incidenteel te zijn en die
worden opgelost door onze helpdesk. Maar er zijn ook structurele
vragen waarmee bijna iedereen worstelt. We hebben daarna een
aantal van onze belangrijkste klanten bevraagd, waaronder
gemeenten, waterschappen, Rijksoverheid en ingenieursbureaus. Uit dat onderzoek bleek duidelijk dat het pluspunt van
CROW de onafhankelijke positie is. Dit maakt CROW een objectieve en betrouwbare partner in dit soort trajecten. CROW kan
daardoor als geen ander een brugfunctie vervullen: tussen theorie
en praktijk, tussen bestuurlijke opdrachtgever en project en tussen opdrachtgever, ingenieursbureau en opdrachtnemer. Op
basis van die objectieve kennis kan CROW ook stelling nemen in
discussies. Eén van onze klanten kwam met een heel mooie
beeldspraak. Hij maakte een vergelijking tussen een taxichauffeur en een rijinstructeur. De taxichauffeur brengt je ergens naar
toe, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook zelf kan rijden. De rijinstructeur zorgt er juist voor dat je in staat bent de
volgende keer zelf te rijden én zelf de weg te vinden. De kenniscoach is zo’n rijinstructeur; hij leert de klant het zelf te doen. ”
Eelants vult aan: “We brengen de klant de benodigde kennis en
ervaring en laten deze kennis daar achter waar het nodig is, in de

organisatie van de klant zelf. Kennisoverdracht in optima forma. ”
De conclusie uit al die gesprekken en een enquête was dat er een
sterke behoefte is aan bredere begeleiding door CROW en daarmee staat het kennisplatform nu voor de uitdaging de verdere
invulling van de dienstverlening onder de naam Kenniscoach
vorm te geven.
“We zijn nu bezig het intern neer te zetten en af te bakenen,
zodat binnenkort ook voor de klant heel duidelijk is welke
dienstverlening en praktijkbegeleiding hij of zij mag verwachten. De operationele invulling is de volgende stap, de wie-doetwat- waar-op welk moment vragen, zeg maar. Vóór het einde
van 2013 zijn we klaar om naar de klant te gaan”, aldus Van
Ommen.
Kenniscoaching is training on the job, liefst op de werkplek van
de klant, bij het toepassen van concrete richtlijnen en systematieken uit CROW-dossiers, maar ook ondersteuning bij meer
ingewikkelde processen in de sector, of de implementatie daarvan in een organisatie. Denk aan uitdagingen op het gebied van
risicomanagement en systems engineering, of de transitie naar
het werken met moderne contractvormen. Uitdagingen waarbij
al gauw wordt geroepen: er is een cultuuromslag nodig! Maar: we
zijn geen organisatieadviesbureau, de uitdaging moet altijd een
sterke relatie hebben met concrete bouwprocessen waarvan
CROW verstand heeft. Wat we met de Kenniscoach doen, helpt
weliswaar die cultuur te veranderen maar we benaderen het simpel: eerst maar eens zorgen dat de processen rondom het aanbesteden en contracteren professioneel gaan verlopen, volgens de
laatste stand der techniek. We zien op dit vlak een grote behoefte
en ambitie bij opdrachtgevende partijen, maar ook adviesbureaus en aannemers fluisteren ons regelmatig in dat zij voordeel
zouden hebben bij professionalisering van opdrachtgevers. Wij
denken dus alle partijen in de sector een dienst te kunnen bewijzen met kenniscoaching. Kort gezegd: CROW wijst de weg in het
dagelijks werkproces.”

Kenniscoach is gericht op ondersteuning bij de toepassing
van concrete CROW-producten en -kennis, denk aan RAW,
EMVI, afwegen contractkeuze en invulling van hybride contracten, maar richt zich ook op complexe klantvragen zoals
begeleiding bij de transitie van traditionele naar moderne
contracten, risicomanagement en systems engineering.
De Kenniscoach kan op basis van een vast dagtarief via de
CROW accountmanagers worden ingeschakeld.
www.crow.nl/kenniscoach
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RAW, ARW en NEN-normen bieden veilige leidraad

Rechter eist zorgvuldiger
aanbesteden rioolreiniging
In de gemeenten Den Haag en in vijf samenwerkende Brabantse gemeenten zijn recentelijk aanbestedingen voor rioolreiniging zo problematisch verlopen dat de rechter er aan te
pas moest komen. De rode draad bij de geschillen bleek telkens dat de opdrachtgever de
bestekken nog zorgvuldiger moet formuleren en dat de aannemers nog specifieker en
concreter moeten aanbieden.
Door Haks Walburgh Schmidt
Mr. Anne Fischer-Braams, advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en sinds juli voorzitter van de Juridische en Bestekstechnische Commissie voor de RAW-systematiek, stelt: “Waar partijen op dit punt steken laten vallen, ontstaat een vruchtbare
voedingsbodem voor misverstanden, die makkelijk tot rechtszaken en zelfs hernieuwde aanbestedingen kan leiden.” De problematiek is nu aan de oppervlakte gekomen bij rioolreiniging, maar
kan net zo makkelijk opduiken bij aanbestedingen rond asfaltonderhoud of andere aanbestedingen van raamovereenkomsten met
open posten door gemeenten. De aanbesteding dient zo helder en
concreet mogelijk te omschrijven wat de werkzaamheden inhouden en onder welke omstandigheden zij plaats dienen te vinden.
De inschrijvende aannemers dienen zo specifiek en concreet
mogelijk hun voorgenomen werkzaamheden te omschrijven,
inclusief het bijbehorende kostenplaatje per activiteit. Afwijkingen van de RAW-aanbestedingssystematiek (artikelen 01.01.02,
01.01.03 en artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen) of
het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2005), vanaf 1 april

2013 het ARW 2012, dan wel eventuele NEN-normen, blijken voor
de rechter vaak voldoende reden om de keuze van de gemeente
voor een aannemer af te keuren.

RAW is houvast voor bestek
“De RAW-systematiek biedt opdrachtgevers duidelijkheid over wat
ze exact willen hebben en geeft inschrijvende aannemers houvast
over de elementen die in de offerte opgenomen moeten worden
en de mate van detaillering daarvan. Met RAW en ARW neemt de
kans op fouten af en komt alle relevante informatie in het bestek,”
aldus Reint Buiter, Projectmanager Aanbesteding & Contracten bij
CROW. De technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen voor
bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector in de RAWsystematiek worden opgesteld aan de hand van vijf uitgangspunten. De contractpartijen zijn gelijkwaardig, de verantwoordelijkheden zijn helder afgebakend, de besteksinformatie is eenduidig
en gericht op uitvoering, de kosten zijn homogeen in aard en
opbouw en de afspraken vormen een heldere basis voor betaling
van de productie. In langdurige of samengestelde projecten kiest

Vijf Brabantse gemeenten stranden op
gebrekkige afrekenmethode en onvoldoende informatie
De vijf Brabantse gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben in augustus 2012 een Europese openbare aanbesteding gestart voor het reinigen en inspecteren van rioleringtrajecten met toepassing van het ARW 2005. Dat was een
eerste aanbesteding in een reeks van vier soortgelijke aanbestedingen, waarbij in totaal zeventien Brabantse gemeenten waren
betrokken. Het bleek echter dat het bestek niet voldoende informatie bevatte over de vervuilingsgraad, locatie en aard van de vervuiling van de te reinigen trajecten. Daarom kon de aannemer die door eerdere rioolwerkzaamheden goed wist welke vervuiling
hij zou aantreffen een prima aansluitende inschrijving aanbieden. Hij leek dan ook de aanbesteding te gaan winnen. De andere
aanbieders, waaronder de eisende partij, konden door het gebrek aan informatie geen reële inschrijving doen.De rechter stelde
dat de gemeenten de gelijke behandeling, die centraal staat in het aanbestedingrecht, zodanig geschonden hadden dat van een
behoorlijke aanbestedingsprocedure niet kon worden gesproken. Daarom werden de gemeenten veroordeeld tot een hernieuwde
aanbestedingsprocedure voor de rioolreiniging.

6 | CROWetcetera Special Modern Contracteren nr. 7 | november 2013

een gemeente vaak voor een aanbesteding in de vorm van een Overeenkomst met Open Posten. Dit ‘OMOP’-bestek is bedoeld om correct inschrijfgedrag te stimuleren, inschrijvers een eerlijke kans te
geven op de opdracht en aanbesteders te behoeden voor ongewenst
inschrijfgedrag. Het is een soort menukaart met vaste eenheidsprijzen. De Gemeente bepaalt ‘à la carte’ welke gerechten zij via deelopdrachten wil afnemen. Maar ook hier is de RAW-systematiek bruikbaar. Het is natuurlijk wel zaak die goed toe te passen. Reint Buiter
vertelt: “Daar gaat het soms wel eens mis, al leidt het niet altijd tot
een gang naar de rechter. Bijvoorbeeld is het aan te bevelen actualiseringen in de RAW moeten altijd meegenomen worden in de aanbesteding te verwerken in bestekken.” Zo is ligt het onderdeel Rioolreiniging momenteel voor commentaar ter visie in de fase van
tervisielegging, echter deze teksten kunnen nu al in bestekken worden toegepast. Half november 2013 sluit deze termijn en zullen de
commentaren verwerkt worden door CROW.

Concreet en volledig specificeren
In de situatie van de rioolreiniging is bijvoorbeeld meestal vrij duidelijk hoe lang het riooltraject is. Maar ook moet de gemeente communiceren wat de vorm, diameter en toegankelijkheid van de buis
is, hoe de verkeerssituatie op de werkplek is en welke aanvullende
maatregelen voor aan- en afvoer van graafmachines en rioolslib vereist zijn. Verder moet de mate van vervuiling gespecificeerd zijn.
Wanneer een traject zwaar vervuild is met bijvoorbeeld moeilijk
verwijderbaar vuil of chemisch afval, zal dit van invloed zijn op de
prijsbepaling. Voor de mate van vervuiling kunnen hanteren
gemeenten binnenkort de NEN-norm 3399 ‘Classificatiesysteem bij
visuele inspectie van objecten’ hanteren. Deze ontwerpnorm is
inmiddels in de laatste fase van een Europese afstemming zal naar
verwachting dit jaar nog worden vastgesteld. Dan is op Europees
niveau duidelijk welke vervuilingsgraad in welke vervuilingsklasse
ingedeeld wordt en kan beter worden bepaald welk prijskaartje
daar dan aan gekoppeld kan worden. In sommige aanbestedingen
was de vervuilingsgraad onvoldoende gespecificeerd, wat aanleiding was tot complicaties bij het vergelijken van de inschrijvingen.

Nauwkeurig en zorgvuldig
Aanbesteden en inschrijven vragen een grote nauwkeurigheid en
een goed inzicht van wat het werk inhoudt, zowel bij de gemeente
als bij de inschrijvende aannemers. Gemeenten moeten zo helder en
concreet mogelijk definiëren wat het werk inhoudt en aannemers
moeten de verleiding weerstaan om ‘strategisch’ in te schrijven.
“Inschrijvers: neem in de prijs per eenheid echt alle kosten op die
voor het totstandbrengen van de resultaatsverplichting moeten
worden gemaakt, wees proactief en stel vragen in een zo vroeg
mogelijk stadium vóór inschrijving zodat de aanbestedende dienst
nog eventuele correcties kan aanbrengen en/of aanvullende informatie kan verschaffen. Wie achteraf – na voorlopige gunning aan
een concurrent - klaagt over onvoldoende informatie is daarmee te
laat en krijgt het deksel op zijn neus. En aan opdrachtgeverskant:
denk ook eens aan goede videobeelden van de huidige rioolsituatie
als effectief hulpmiddel”.
Reint Buiter, projectmanager Aanbesteden en Contracteren, buiter@crow.nl

Gelijke kansen in aanbesteding
riolering in Den Haag?
Gemeente Den Haag heeft eind 2012 een Europese openbare
aanbestedingsprocedure aangekondigd voor de opdracht
“Rioolreiniging 2013”. De RAW Standaard 2010 en het ARW
2005 zijn van toepassing. De aanbesteding moet resulteren
in een Overeenkomst met Open Posten. De inschrijvende
aannemer had twee bezwaren tegen gunning van het werk
aan een concurrent. Het bestek is te vaag om een concurrerende prijsaanbieding te doen. Daarnaast ontbreekt een
‘level playing field’, omdat de zittende contractant een
ontoelaatbaar voordeel heeft. Daarom moet er in zijn visie
opnieuw aanbesteed worden. Echter, omdat nog niet
bekend is welke trajecten gereinigd moeten worden, kan
ook de beoogde winnaar niet profiteren van zijn eerdere
ervaring bij soortgelijke werkzaamheden. Van een verstoring van het ‘level playing field’ was naar het oordeel van de
rechter geen sprake. Overigens had de klagende inschrijver
nagelaten tijdig vragen aan de gemeente te stellen over bijvoorbeeld de locaties waar de afgelopen jaren rioolreiniging is uitgevoerd en het voorkomen van ronde dan wel
eivormige rioolbuizen of de samenstelling van het aangetroffen slib. Den Haag hoefde de aanbesteding niet
opnieuw te doen.

“ Wees proactief en stel
zo vroeg mogelijk
vóór inschrijving vragen.”
Asfaltonderhoud in
Gemeente Westland
In januari 2013 besteedde gemeente Westland de opdracht
aan voor het onderhouden en reconstrueren van een aantal
asfaltwegen in de diverse kernen in de gemeente. De aanbesteding verloopt via de RAW Standaard 2010 en het ARW
2005. De gemeente verklaarde de (laagste) inschrijving
ongeldig omdat die niet volledig volgens RAW-eisen was
opgesteld. De afgewezen inschrijver spande tegen de voorgenomen gunning aan een concurrent een kort geding aan
en stelde dat hij veel vaste kosten in de post mobilisatie
had verwerkt om een scherpe/reële prijs neer te kunnen
zetten. De gemeente stelde dat in strijd met artikel 01.01.03
RAW 2010 met kosten was geschoven en dat zij de inschrijving op goede gronden als ongeldig heeft kunnen aanmerken. De rechter geeft Westland hierin gelijk. Ook vond hij
dat de betrokken inschrijver niet aannemelijk heeft
gemaakt dat de gemeente bij de beoordeling van de
inschrijvingen buiten haar boekje is gegaan.

w
 ww.crow.nl/raw’

nr. 7 | november 2013 CROWetcetera Special Modern Contracteren | 7

Special Modern Aanbesteden en Contracteren

CROW ondersteunt bij
EMVI-aanbestedingen

Aanbesteden volgens de EMVI-methode is
voor veel overheden nog een onbekend traject. CROW biedt daarom de kenniscoach
aan, die overheden hierin de weg wijst.
Door Jan van de Berg
CROW is druk bezig om de kenniscoach te introduceren. Dit is
een nieuwe vorm van dienstverlening. Deskundigen van CROW
helpen overheden op een praktische wijze om bijvoorbeeld contractvormen, systematieken en methodes toe te passen.
Wat EMVI betreft komt dit niets te vroeg. Sinds 1 april van dit jaar
zijn overheden wettelijk verplicht om deze methode van economisch meest voordelige inschrijving toe te passen. Contracten
worden niet meer gegund op basis van de laagste prijs, tenzij
daarvoor een goede reden is gegeven. Aannemers die inschrijven,
hebben nu de kans om zelf oplossingen aan te dragen.

Eerste keer
“We zijn nu bezig om voor de eerste keer EMVI toe te passen”,
vertelt Vincent Hoogeland. Hij is lid van het team civiele techniek van de gemeente Bloemendaal. “Omdat we er geen ervaring mee hebben, maken we graag gebruik van de hulp die de

CROW Kenniscoach kan geven.” Bloemendaal is bezig met een
groot project, te weten de herinrichting van het rioolstelsel in een
woonwijk. Hierbij komen vele aspecten aan bod. Naast het eigenlijke werk (graven en installeren) zijn dit bijvoorbeeld plannen van
aanpak voor de fasering van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van straten.
“Als gemeente waren we gewend om deze zaken zelf uit te werken
en moest de aannemer zich aan ons plan houden”, legt Hoogeland
uit. “In het contract dat gegund is op basis van EMVI is het aan de
aannemers om hiervoor plannen te maken, die wij vervolgens
beoordelen. Dat is iets dat we aan het leren zijn.”

Meetbaar maken
De CROW Kenniscoach is hierbij behulpzaam. “We willen de plannen van aanpak meetbaar maken, zodat we ze kunnen beoordelen
en vergelijken. Hierbij heeft de kenniscoach ons goed kunnen helpen. We hebben geleerd hoe dat meetbaar maken in zijn werk
gaat.”
Hoogeland heeft gemerkt dat hij en zijn collega’s moeten wennen
aan de nieuwe manier van aanbesteden. “We hebben tot nu toe
van alles voorgeschreven. Nu moet je als het ware een paar stappen terug doen en de aannemer de ruimte geven. Dat is een hele
andere manier van werken. Ook dat is iets waar de kenniscoach
ons bij geholpen heeft.”
De gemeente Bloemendaal is een typische klant voor dienstverlening van de kenniscoach, blijkt uit de woorden van Tjeerd Plan-

Aanbesteden en veiligheid
Decentrale overheden en nutsbedrijven houden bij het opstellen van projectplannen in de gww-sector weinig rekening met veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW naar aanbestedingsdocumenten.
Deze moeten informatie bevatten over eventuele bodemverontreiniging en de mogelijkheid om een veilig werkvak in te richten.
Zo kan een aannemer inschatten of hij kan voldoen aan de verplichtingen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, als hij
het werk aanneemt.
In de eerste helft van 2013 heeft de Inspectie SZW van 34 opdrachtgevers aanbestedingsdocumenten beoordeeld, voordat het werk
was gegund. Als gevolg hiervan werden bestekken aangepast, zijn alsnog veiligheids- en gezondheidsplannen opgesteld en werden besteksdocumenten compleet gemaakt. De Inspectie SZW gaat in 2014 opnieuw aanbestedingsdocumenten controleren.
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ting; consulent aanbesteden en contracteren bij CROW.
“We richten ons met deze dienst vooral op gemeenten en
provincies. Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat doen
hun aanbestedingen zelf, of laten dit door ingenieursbureaus doen.”
De coaches zijn er om te helpen, blijkt uit de uitleg van
Planting. “We zijn er niet om het werk over te nemen, of
om het te begeleiden. Dat is iets wat bijvoorbeeld ingenieursbureaus kunnen doen. Het is onze bedoeling dat
gemeentelijke en provinciale diensten zelf de bestekken
schrijven en de inschrijvingen beoordelen. Wij houden
ze alleen een spiegel voor en gaan niet op hun stoel zitten.”

Dagdelen
Een coaching-traject EMVI bestaat standaard uit drie
dagdelen cursus en begeleiding aangevuld met adviezen
en telefonisch of persoonlijk overleg. Het begint met een
cursus, die één dagdeel omvat. Dit is volgens Planting
belangrijk. “We zien graag dat alle deelnemers een
zekere theoretische kennis van EMVI hebben, en min of
meer op hetzelfde niveau zitten, voordat we verder gaan
met het praktijkgerichte deel van de coaching. We
maken dan ook duidelijk wat coaching precies inhoudt.
We willen geen verwachtingen wekken, die we niet gaan
waarmaken. De andere twee dagdelen worden gebruikt
om de werkzaamheden rondom een aanbestedingsprocedure te evalueren en er een mening over te geven.”
De hulp van een kenniscoach is slechts één aspect van de
dienstverlening van CROW rondom EMVI, legt Planting
uit. “We geven ook cursussen van een halve of een hele
dag voor aanbesteders en inschrijvers. Verder is er een
e-learning programma waarin de basisbeginselen worden uitgelegd. Verder ontwikkelen we een EMVI-spel,
waarin deelnemers de verschillende rollen in het aanbestedingsproces kunnen spelen.”

Nieuwe rol
Een en ander past binnen de nieuwe rol die CROW voor
zichzelf ziet, meent Planting. “Tot nu toe zijn we vooral
een kennisplatform. We willen daarnaast een supportcentrum worden. Dit betekent dat we dichter bij de
klant komen te staan, die heeft daar behoefte aan.”
Wat EMVI betreft geldt dit om verschillende redenen. In
de eerste plaats is deze aanbestedingsmethodiek nieuw
en nog relatief onbekend, zoals al is opgemerkt. Daarnaast hebben Planting en zijn collega’s gemerkt, dat er
bij gemeenten kennis verdwijnt. “Je ziet dat er als gevolg
van bezuinigingen mensen met kennis van zaken weg
gaan en niet vervangen worden. Daardoor zullen
gemeenten meer een beroep gaan doen op externe kennis. Daar kan CROW ze bij helpen, bijvoorbeeld als het
gaat om EMVI.”
Tjeerd Planting, consulent Aanbesteden en Contracteren,
planting@crow.nl

Kwaliteit van aanbestedingen
onder de maat
Ieder jaar publiceert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra
een analyse van de aanbestedingspraktijk. De analyse over 2012 laat
zien, dat er bij aanbestedingsprocedures nog veel kan worden verbeterd.
In 36 procent van alle aankondigingen is informatie over de aard,
omvang en algemene kenmerken van het werk niet of niet voldoende
terug te vinden. Vaak wordt volstaan met een verwijzing naar het
bestek. Dat betekent dat eerst het elektronisch bijgevoegde bestek
moet worden geraadpleegd om er achter te kunnen komen of het hier
een werk betreft dat qua aard en omvang voor een potentiële gegadigde
van belang is.
Voorts zijn de eisen beoordeeld, waaraan de inschrijvers moeten voldoen om voor het werk in aanmerking te kunnen komen. In bijna de
helft (49 %) van de aanbestedingen zijn geen eisen vermeld of zijn deze
niet compleet. Hier geldt dat deze dan vaak wel terug te vinden zijn in
het bestek. Er moet dan meer moeite gedaan worden, dan nodig zou
zijn als de regels gevolgd zouden worden.
Dan EMVI. In 16 procent van alle aankondigingen ontbreekt informatie
over kwaliteit als gunningscriterium. Dit lijkt een klein percentage,
maar hierbij moet worden opgemerkt dat bij een openbare aanbesteding op laagste prijs er überhaupt geen andere criteria worden gesteld.
We mogen aannemen dat er dít jaar op dit punt een en ander is verbeterd, aangezien toepassing van EMVI sinds 1 april 2013 verplicht is.
Aankondigingen van aanbestedingen bevatten data waarop de inschrijvingen of aanmeldingen binnen moeten zijn. Hiervoor gelden minimumtermijnen. In 25 procent van de gevallen zijn de gehanteerde termijnen te kort of zijn er andere fouten in de gegeven data. Alles bij
elkaar wordt driekwart van alle aankondigingen niet volgens de regels
gepubliceerd. Nu is het niet zo dat de data niet te achterhalen zijn. Ze
staan bijvoorbeeld in het bestek.
Over de wijze waarop eisen en criteria worden gesteld en omschreven
in aankondigingen en bestekken heeft het Aanbestedingsinstituut al
veelvuldig gepubliceerd. Eisen zijn bijvoorbeeld niet voldoende objectief, of er worden te veel referentiewerken of te hoge omzeteisen
gesteld. De meeste van deze afwijkingen zijn in strijd met de Gids Proportionaliteit, die ook per 1 april 2013 in werking is getreden. Hier kan
dus verbetering worden verwacht. In 2012 was het echter nog zo, dat in
maar 28 procent van alle aankondigingen sprake was van voldoende
objectief, transparant en proportioneel verwoorde eisen en criteria.
EMVI moet de standaard voor aanbestedingen worden. Dat was het
vorig jaar nog allerminst. In 23 procent van de gevallen gold het als gunningcriterium. Het Aanbestedingsinstituut wijst er bovendien op, dat in
veel gevallen de wijze waarop EMVI wordt ingevuld niet professioneel
en doelmatig is. Zo wordt er nog vaak gewerkt met relatieve beoordelingssystemen, waarvan bewezen is dat deze wiskundig onzinnige
resultaten kunnen opleveren. Ook is er sprake van een ‘plan-van-aanpakreflex’: op de één of andere manier is er bij aanbesteders en hun adviseurs het idee ontstaan dat EMVI alleen kan worden ingevuld door het
schrijven van plannen van aanpak die te vaag zijn.
Tot slot zijn de moderne contractvormen onderzocht, waarin naast de
bouw ook zaken als ontwerp, financiering en onderhoud worden opgenomen. Een magere 12 procent van de aanbestedingen in 2012 behelsde
een moderne contractvorm. Hiermee laten opdrachtgevers de kans liggen om gebruik te maken van de kennis en kunde die in de markt aanwezig is.

www.crow.nl/kenniscoach
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de CROwhelpdesk
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

Contact

Ad van Leest
hoofd Aanbesteden en Contracteren

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.
	Dag, Jacques, ik ben me gisteravond rot geschrokken. Ik keek
naar een tv-uitzending van ´Eén Vandaag´ en zie tot mijn verbazing dat veel gemeenten teerhoudend asfalt laten verschepen
naar Oost –Europa. Het erge hierbij vind ik, dat de gemeenten dit
blijkbaar zelf niet weten. Kan dit ook voor onze gemeente gelden?
Dat kan wel ja. Het hangt er van af hoe het in het bestek is geregeld.
	Maar wij kunnen daar als gemeente toch niets aan doen. De
aannemer moet zich toch aan de wet houden?
Iedereen moet zich aan de wet houden. Opdrachtgever en aannemer. Maar
helaas is dit onderwerp niet bij wet geregeld.
Kijk, in Nederland willen we teerhoudend asfalt uit de keten halen. Om die reden
is het gewenst om teerhoudend asfalt thermisch te laten reinigen. Dit is echter
geen wetgeving en er hangt helaas ook een prijskaartje aan. Als het bestek vermeldt dat vrijkomend teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een eindverwerker, mag de aannemer elke eindverwerker kiezen die over een vergunning
beschikt om dit materiaal in te nemen. Helaas zitten er daar ook een aantal bij
die dit materiaal dan verschepen naar Oost-Europa. Zij rekenen minder voor het
innemen, want verkopen levert geld op en reinigen kost geld.
Enige jaren geleden, is in het kader van ‘Duurzaam inkopen’ al wel aandacht aan
deze problematiek gegeven. Opdrachtgevers worden daarom aangeraden in het
bestek op te nemen dat het vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden afgegeven aan een verwerkingsinrichting voor thermische reiniging. Hiermee wordt
de keuze voor de aannemer beperkt en kan de opdrachtgever aan de hand van het
acceptatiebewijs controleren of de aannemer aan zijn verplichting heeft voldaan.

Op hoofdlijnen monitor ik het juiste gebruik van de
CROW-kennisproducten en tools, die samen met de sectorpartijen zijn samengesteld. En of wij tijdig de behoeften aan uitbreiding en modernisering van praktijkgebruikers en trends signaleren zodat deze vertaald worden
naar nieuwe kennis en tools. Wanneer sectorpartijen
nadrukkelijk ondersteuning zoeken om onze spullen toe
te passen of daarmee hun werkproces aan willen passen,
bieden wij aanvullende dienstverlening zoals de CROWkenniscoach.
vanleest@crow.nl

Niels Meijerink
programmamanager

	Maar zijn we er dan wel zeker van dat het ook daadwerkelijk thermisch wordt gereinigd?
De verwerkers die thermisch reinigen hebben een convenant ondertekend in
het kader van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Daarmee geven zij aan
daadwerkelijk het ingenomen teerhoudend asfalt te zullen reinigen. Deze Code
is overigens in 2008 al opgesteld en ondertekend door een aantal Wegbeheerders. Ook uw gemeente kan deze code ondertekenen.
	Kan ik op jullie website meer informatie vinden?
Tuurlijk. Wat dacht je dan!
Kant en klare teksten voor het RAW-bestek zijn beschikbaar in de ‘RAW Catalogus Bepalingen Duurzaam Inkopen’. Deze vind je bij de vastgestelde RAWteksten.
Informatie over de Code Milieuverantwoord Wegbeheer is te vinden op onze
webpagina ‘infrastructuur’ gevolgd door ‘Wegbeheer’.
	Bedankt Jacques. Eens kijken of ik mijn wethouder gerust kan stellen......
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Binnen het kenniscluster Aanbesteden & Contracteren
ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de
bestaande producten (onder meer RAW, UAVgc, GOW/
EMVI) naar een gereedschap ter ondersteuning van het
totale proces van aanbesteden en contracteren. Doel is de
aanwezige kennis en ervaring binnen CROW te behouden
en tevens toegankelijk te maken voor modernere samenwerkingsvormen (hybride en geïntegreerd), zodat deze
beter aansluiten bij de veranderde behoefte van onze
gebruikers. Dit vraagt om herstructurering en uitbreiding
van het productportfolio.
meijerink@crow.nl

Special Modern Aanbesteden en Contracteren

Jan Pieter Eelants
programmamanager

EMVI-Ontzorgpakket

Met dit fullservicepakket heeft u al uw werknemers en collega’s in één keer
opgeleid, beschikt u over de juiste kennis en tools én wordt u in de werkpraktijk geholpen bij het succesvol toepassen van EMVI.
Afhankelijk van uw wens en niveau wordt u met collega’s incompany opgeleid
door een basiscursus, spoedcursus of training. Daarna krijgt u ‘training on the
job’: actieve begeleiding bij het opstellen van EMVI-criteria in één van uw projecten. Ook ontvangt u van ons ondersteunende tools voor het toepassen van EMVI.
Organisaties inspireren en ondersteunen in
kennisontwikkeling en voorkomen dat het
wiel opnieuw wordt uitgevonden, dat daagt
mij uit. Binnen CROW kan ik op tal van
manieren bijdragen aan versterking van de
sector. De goede ervaringen verzamelen en
delen, van elkaar leren, de overeenkomsten
tussen organisaties vinden en verbinden. Ik
streef ernaar om de kansen die dit biedt optimaal te benutten. Dat vind ik belangrijke
onderdelen voor het ondersteunen van kennisontwikkeling in organisaties. Luisteren,
meedenken en vervolgens inspireren tot
actie - dat is mijn kracht.

Meer weten?
Neem contact op met onze relatiemanagers: accountmanagement@crow.nl
Of bel onze klantenservice: (0318)-69 53 15

Het EMVI-ontzorgpakket omvat:
De keuze uit de volgende drie cursussen
Basiscursus EMVI-Gunnen op waarde
Deze eendaagse cursus is interessant voor organisaties met weinig tot geen
EMVI-ervaring. In deze cursus leert u de basisregels over EMVI. De theorie
wordt afgewisseld met enkele praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Korte cursus EMVI-Gunnen op waarde
eelants@crow.nl

Paul van Bruggen
programmamanager

Deze verkorte cursus is voor organisaties die enige ervaring hebben met
EMVI en voor organisaties die behoefte hebben aan opfrissing van de basisregels. In deze korte cursus is beperkt ruimte voor praktijkvoorbeelden en
opdrachten.

Training ‘Het grote EMVI-spel’
Organisaties die de theorie over EMVI kennen en vooral willen oefenen met
het toepassen van EMVI kiezen voor deze training. Het spel is een case waarbij
deelnemers afwisselend de pet op krijgen van aanbesteder/ inschrijver om zo
inzicht te krijgen in elkaars rol en perceptie. De simulatie omvat onder meer
het opstellen van EMVI-criteria en het beoordelen van inschrijvingen.

Training on the job/ coaching
Als programmamanager Aanbesteden en
Contracteren bedien ik onze klanten
-(de)centrale overheden, aannemers en
ingenieursbureaus- met de continue (door)
ontwikkeling en het actueel en beschikbaar
hebben van producten en diensten op het
gebied van Aanbesteden en Contracteren.
Voorbeelden hiervan zijn de contractsystematiek RAW, de uniforme administratieve
voorschriften (zoals UAV-GC), aanbesteding-, selectie- en gunningshulpmiddelen
(zoals EMVI, CO2-prestatieladder, Past Performance), projectcommunicatietool (VISI)
en standaard systematiek voor kostenramingen (SSK).

Na afloop van de cursus/training maakt u een afspraak met een CROW Kenniscoach. Deze zal u bij één van uw projecten (gefaseerd, in twee dagdelen)
coachen bij het opstellen van goede EMVI-criteria. De coach geeft voorbeelden, tips en informeert u over veelvoorkomende valkuilen.

Twee projectsleutels voor de CROW EMVI-module
Als onderdeel van het pakket ontvangt u twee projectsleutels voor de EMVImodule. Dat is een rekentool die op basis van vooraf bepaalde EMVI-criteria
voor aanbestedende diensten bepaalt wie de economisch meest voordelige
inschrijving heeft gedaan.

Vijf exemplaren van de publicatie
‘Gunnen op Waarde- hoe doe je dat?’
Als onderdeel van elk pakket ontvangt u vijf exemplaren van de publicatie
Gunnen op Waarde: de CROW-publicatie die inmiddels in de sector als dé
standaard richtlijn kan worden beschouwd voor het toepassen van EMVI.
Ziet u af van dit onderdeel, dan ontvangt u korting op de pakketprijs.

vanbruggen@crow.nl
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Special Modern Aanbesteden en Contracteren

Provincie Noord-Holland voorloper bij modern contracteren

“Van wat-je-moet-doen naar
wat-je-zou-kunnen-doen”
De provincie Noord-Holland heeft al flinke stappen gezet op
het gebied van modern aanbesteden en contracteren. De
contracten voor reconstructies of nieuwe aanleg werden in
de afgelopen jaren steeds meer op basis van UAVgc in de
markt gezet. Daaraan heeft CROW ook veel bij gedragen door
het geven van opleidingen en het coachen bij projecten.
Momenteel zet de beheerafdeling flinke stappen met de
beheercontracten. Hierbij gaat het niet om een werk, maar
om een dienst, namelijk het grotere vaste onderhoud en dan
op basis van meerjarige geïntegreerde contracten met een
aantal grote aannemers. Reden genoeg om met Hillebrand
Breuker te praten, projectleider bij de Directie Beheer en
Uitvoering, Sector Dagelijks Beheer.
Door Rick Otten
“Eigenlijk is het hele traject heel simpel gestart doordat er bij ons
intern werd vastgesteld dat we de overstap moesten maken van
frequentiegericht naar prestatiegericht werken. In onze woorden: het op de markt zetten van gebieden in één contract met
één aannemer, m.a.w. alles op en om de weg en alles op en om de
vaarweg in 1 contract. Een van de eerste stappen die we hebben
gezet, is vaststellen hoe we de organisatie intern hierop konden
laten aansluiten. Ik heb diverse interne opdrachtgevers die vooral
over het “wat” van een contract gaan en ik ga over het “hoe” van
een contract. Dat moet matchen, dus je moet stevig doorvragen.
Daarin moet voor de provincie de regiefunctie duidelijk naar
voren komen, uiteindelijk in de vorm van een Service Level Agreement, zowel intern als extern. De contracten die we nu hebben
afgesloten, zijn daar een mooie tussenstap in. De volledig geïntegreerde contracten zijn de volgende stap in deze ambitieuze ontwikkeling. Extra uitdaging was ook dat bij het toewerken naar
dit nieuwe proces de winkel gewoon open bleef. Je kunt je onderhoud niet even voor een langere periode uitstellen. Daarom kunnen we ook absoluut niet spreken van pilots.”
De contracten zijn in april 2013 gestart. De contracten moesten
aansluiten op de visie en uitgangspunten van de provincie. Daarin
komen gebruiksgericht netwerkmanagement en trajectbenadering, de regiefunctie van de provincie en het prestatiegericht werken en het risicomanagement als kernwaarden naar voren.
Ook is men gaan kijken naar de praktijkervaringen van anderen.
Op basis van deze ervaringen en de uitgangspunten van de provincie is men tot een lijst gekomen van een achttal doelstellingen
voor modern aanbesteden en contracteren:
1. 	Multidisciplinair, alle disciplines moeten vertegenwoordigd
zijn.
2. 	Er moet 1 aanspreekpunt zijn.
3. Het moet correctief en preventief onderhoud betreffen.
4. Dit onderhoud moet in overleg kunnen worden opgedeeld in
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kleinere brokken.
5. 	Er moet een goede afhandeling van storingen zijn gewaarborgd.
6. 	Het areaal (en het achterliggende managementsysteem) moet
op orde zijn voor een goede 0-situatie.
7. De nieuwe manier van werken moet flexibel zijn.
8. 	Er moet een doorgroei zijn gegarandeerd naar geintegreerde
contracten.
Breuker: “Vervolgens hebben we het onderhoud in 7 percelen en
de vaarwegen in 1 perceel op de markt gezet. De wegenpercelen
komen overeen met de gebieden van regioregie. Deze gebieden
hadden als voordeel dat het al bekende gebieden zijn bij alle
andere beherende overheden, en de gemeentegrenzen en onze
trajecten niet doorkruist worden. Op deze 8 percelen hebben we
uit de 42 inschrijvingen door 13 verschillende aannemers uiteindelijk 4 aannemers (Ooms, Heijmans, Van Gelder en Vermeulen)
geselecteerd die het onderhoud verzorgen.”
“Van de aannemers wordt gevraagd bij de contracten te werken
met deelopdrachten, die ze zelf moeten maken en onderhoudsdata
aan te leveren, bijvoorbeeld over hoe vaak ze gaan vegen of
maaien. Daaraan is ook het betalingssysteem gekoppeld. Voor hen
ook een nieuwe manier van werken, waarbij het vooral aan komt
op optimale samenwerking met elkaar. Het is de overstap van wat
je moet doen als aannemer naar wat je zou kunnen doen.”
Daarvoor hebben provincie en aannemers gezamenlijk een door
CROW verzorgde cursus gevolgd. Ook bij de contractkeuze is de
provincie gecoacht en begeleid door CROW.
“Bij de vertaling van de doelstellingen naar de vorm en inhoud
van het contract heeft Arjan Visser van CROW een onmisbare rol
gespeeld. Hij heeft ons bij de do’s en dont’s in het proces met zijn
kennis en ervaring ondersteund. De aannemers hebben ook allen
positief gereageerd op de nieuwe manier van werken, ook diegenen die het uiteindelijk bij deze inschrijvingen niet zijn geworden. Vooral in hun richting hebben we veel tijd en energie gestoken in de evaluatie. We hebben elkaar hard nodig, dus moet je dit
proces optimaal begeleiden.”
De toekomst ziet er volgens Hillebrand Breuker goed uit. De ervaringen tot nu toe met deze tussenfase zijn vijfledig:
1. 	Er is nu sprake van een multidisciplinair gebiedscontract.
2. Het beste van 2 werelden (RAW en GC) is met elkaar verbonden.
3. 	Er vindt prestatiesturing plaats met maximale flexibiliteit.
4. 	Er kan een doorgroei naar 100% prestatiecontracten worden
gerealiseerd.
5. 	CROW volgt het huidige contract en helpt als gerespecteerd
onafhankelijk derde bij het maken van de keuzes.
Op naar de volgende stap!

Nieuwe werkgroepen

Na Basiskenmerken wegontwerp wordt nu ook
gewerkt aan kruispunten en rotondes
Begin juni 2013 is de werkgroep Basiskenmerken kruispunten
en rotondes in opdracht van het ministerie van I&M van start
gegaan. Basiskenmerken kruispunten en rotondes is het vervolgproject op de Basiskenmerken wegontwerp, dat alleen
over wegvakken ging.
Het doel van het project is om gezamenlijk met de Nederlandse
wegbeheerders vast te stellen welke kenmerken van kruispunten
essentieel zijn voor de herkenbaarheid van de verschillende typen
kruispunten en voor de verkeersveiligheid op het Nederlandse
wegennet; de basiskenmerken. Belangrijk daarbij is dat het resultaat wordt gedragen door de wegbeheerders en zij zich aan de
toepassing ervan hebben gecommitteerd.
De werkgroep heeft deze zomer een workshop gehouden met
andere experts en in oktober 2013 is een lijst basiskenmerken per
type kruispunt opgeleverd. Deze lijst is door de koepelorganisaties (IPO, VNG, Unie van Waterschappen en het SkVV) geaccordeerd met enkele aanvullingen die in het vervolg worden meegenomen. Inmiddels is door de opdrachtgever het sein op groen
gezet om te starten met de verdere uitwerking van de basiskenmerken per type kruispunt. Deze werkzaamheden zullen in de
zomer van 2014 leiden tot een nieuwe CROW-publicatie Basiskenmerken Kruispunten en rotondes.

Vlnr, boven: Mark Edelbroek (RWS-Utrecht), Dirk de Baan (Royal HaskoningDHV), Ton
Woestenburg (provincie Drenthe, voorzitter), Leon Peter (gemeente Venlo), Kees-Jan
Boer (waterschap Rivierenland), Geert Jan Verzijden (gemeente Winterswijk), Ad Kranenburg (Rijkswaterstaat-WVL), Maartje de Goede (TNO), Johan Vermeeren (gemeente
Rotterdam) en Wouter Jorritsma (Stadsgewest Haaglanden). Vlnr, onder: Peter
Roskam (provincie Utrecht), John Boender (CROW), Niel Klijn (gemeente Alkmaar), Willem Vermeulen (Rijkswaterstaat-WVL), Debbie Ammerlaan (Royal HaskoningDHV) en
Rob Vermeer (gemeente Middelburg). Niet op de foto: Atze Dijkstra (SWOV) en Henk
Bolding (provincie Overijssel).

Werkgroep weginspecteurs incident management
Op de foto v.l.n.r: mw. Debby van der Meij, provincie Noord Holland, directie Beheer
en Uitvoering, Niek Aaldenberg, provincie Overijssel, team Wegbeheer en Verkeer,
Wim Holland, RWS Operationeel Verkeersmanagement OVD, Erik Brave, Grontmij,
docent Verkeersmanagement, Thomas Oskam, RWS Zuid Holland VMC-ZWN, adviseur
Verkeerszorg, Piet Hoogendoorn, provincie Zuid-Holland DLG, bureau Beheer en Verkeer, Patrick Egberink, Senior consultant RHDHV, adviseur werkgroep, John Havekes,
Provincie Gelderland, Wegendistrict Gelderland Zuid, Frans Heijnis, CROW, begeleider
werkgroep, Marcel Kusters, Adviesbureau Kusters, directeur Niet op foto, wel in
werkgroep: Folly Nieland, gemeente Spijkenisse, Verkeerskundige team Economie,
Milieu en Mobiliteit, Roel Aerts, provincie Limburg, afdeling Provinciale Wegen, Florian
Ockhuysen, RWS Verkeerscentrum Nederland, Rene Kokkeler, CROW

De CROW werkgroep stelt gezamenlijke opleidingseisen op voor weginspecteurs (WIS) van provincie en RWS op het gebied van
incident management. Het is de bedoeling dat de weginspecteurs in staat worden gesteld om samen incidenten op te lossen
zodat het verkeer weer snel kan doorstromen. De werkgroep komt periodiek bij elkaar tot het voorjaar 2014.
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organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
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Verkeer & Vervoer

Nationaal verkeerskundecongres 2013

Snel veranderend reisgedrag en 
immense hoeveelheid data
Het ziet er op de weg heel anders uit dan vijf jaar geleden.
Overal zijn wegen verbreed en het fileleed is flink afgenomen. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar er is meer aan de
hand dan crisis en meer asfalt: het reisgedrag verandert.
Tegelijkertijd komt er een stuwmeer aan data over ons heen.
Hoe gaat dat ons helpen? Het zijn twee opvallende onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens het Nationaal verkeerskundecongres op 6 november in ’s-Hertogenbosch.

Door Tim Oosten
Ons reisgedrag verandert. Jongeren rijden minder auto, ouderen
daarentegen juist meer, de deelauto wint snel aan populariteit, we
fietsen meer, werken meer thuis en winkelen steeds meer online.
Allemaal maatschappelijke ontwikkelingen waar de verkeerskundige mee te maken krijgt. “Theorie is en blijft keihard nodig”, vertelt Wim van Tilburg, hoofd Verkeer en Vervoer CROW en directeur
KpVV, “maar tegelijkertijd moeten we onze ogen goed openhouden
voor de realiteit. Als we een dure fietsenstalling neerzetten die
leegstaat, doen we het niet goed en begrijpen we kennelijk iets
niet.” Gedrag is moeilijk grijpbaar, maar wel bepalend voor het succes van maatregelen. Wim van Tilburg presenteert ‘Verandering in
reisgedrag’, een boekje dat jaarlijks gaat verschijnen en speciaal
voor het Nationaal verkeerskundecongres is samengesteld.
Genoemde trends komen hierin stuk voor stuk aan bod.

Beter benutten
Het beter benutten van verkeersinfrastructuur is een kernvraag
die altijd zal blijven spelen. Jan-Bert Dijkstra (programmadirecteur Beter Benutten I&M), Ruud van Heugten (gedeputeerde
Noord-Brabant), Jan Hoskam (wethouder ’s-Hertogenbosch) en
Guido Dierick (CEO NXP) werpen zich op de vraag. In de Krimpenerwaard ligt een brug die veel te veel verkeer te verwerken
krijgt. Er is voorlopig geen geld voor een bredere brug, dus het
blijft roeien met de riemen die we hebben. Omwonenden en
bedrijfsleven, vertelt Dijkstra, hebben samen plannen uitgewerkt, zoals aangepaste werktijden en gebruik van elektrische
fietsen. De eerste resultaten zijn zichtbaar.

Chips
De fabrikant van halfgeleiders NXP legt uit dat vrijwel iedere
auto over meerdere chips beschikt: in de autosleutel, de radio, de
airbag en het informatiesysteem. Hiermee kun je data vergaren
die van pas kunnen komen. Zo kunnen de schokbrekers oneffenheden in het wegdek registreren. Door die gegevens naar de
wegbeheerder te sturen kan deze erachter komen waar onder-

houd nodig is, wat een schouw overbodig maakt.

Data
Er is een niet te stillen honger naar data die in immense hoeveelheden worden verzameld. Binnenhalen is niet zo ingewikkeld,
maar hoe halen we de juiste gegevens boven water en hoe helpen al die data ons aan een betrouwbaarder mobiliteitssysteem?
Er is veel data, het is gevarieerd en het gaat snel, er geldt dus:
volume, variety en velocity. Om de weggebruiker een betrouwbaar mobiliteitssysteem te leveren, vergaart de Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW dagelijks 27 miljoen cijfers.

Voetgangers
De voetganger mag zich verheugen in meer aandacht. Op de een of
andere manier is het onderwerp voor verkeerskundigen maar weinig interessant geweest de afgelopen jaren. Vanuit stedenbouwkundige hoek zijn er goede bijdragen over het onderwerp. Annemieke Molster steekt een verhaal af over de aantrekkelijkheid van
stationsomgevingen, toegespitst op de looproute naar de binnenstad. Beelden van Nijmegen laten zien hoe het niet moet: wie het
station uitloopt heeft geen idee waar het centrum is, een ‘poortgevoel’ ontbreekt. De route naar de oude binnenstad is een opeenstapeling van grauwe treurigheid, beton, ontbrekend groen en rommeligheid. De oudste stad van het land verdient een beter lot. Met
wat eenvoudige ingrepen in de openbare ruimte en door te kijken
met de blik van een voetganger is al veel te bereiken.
J ohn Boender, programmamanager, boender@crow.nl

Handboek wegontwerp 2013
Het Handboek wegontwerp 2013 is tijdens het Nationaal verkeerskundecongres gepresenteerd. De uitgave is hét standaardwerk voor het ontwerp van wegen buiten de bebouwde kom. De
vier delen vormen de tegenhanger van de vorig jaar verschenen
ASVV, de aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de
bebouwde kom. Het handboek bestaat uit vier delen: Basiscriteria, Erftoegangswegen, Gebiedsontsluitingswegen en Regionale
stroomwegen. De publicaties zijn los en als pakket te bestellen.
Het Handboek wegontwerp 2013 is ook online beschikbaar in de
CROW Online Kennismodule Wegontwerp Bubeko.
 ww.crow.nl/handboekwegontwerp
w
www.crow.nl/kennismodules
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Publicaties

CROW-publicatie zet alles op een rijtje

Gemeenten aan de slag
met oplaadpunten voor 
elektrische auto’s
Steeds vaker verschijnen ze in het straatbeeld:
oplaadpunten voor elektrische auto’s. De elektrische
auto is populair door de vele voordelen die deze heeft
boven de benzineauto. Maar een elektrische auto
moet wel opladen en dat kan vaak alleen bij openbare
parkeerplaatsen. Hoe pakt een gemeente dat aan, het
plaatsen van die palen in de openbare ruimte? Een net
verschenen CROW-publicatie biedt uitkomst.

Door Tim Oosten

CROW-publicatie 336
‘Oplaadpunten voor
elektrische auto’s in
de openbare ruimte’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop,
dit geldt zowel voor
het boek als voor de
online-uitgave

Elektrisch rijden kent tal van voordelen: de lokale luchtkwaliteit vaart er wel bij, de geluidsoverlast is nagenoeg
nihil, CO2-uitstoot en fossiel brandstofgebruik gaan
omlaag en tot slot zijn er economische kansen. Ruim
baan dus voor de elektrische auto. Zo moet de e-rijder
deze, liefst dicht bij huis, kunnen opladen. Hoe kan de
lokale overheid de milieubewuste automobilist hierbij
ondersteunen? Agentschap NL heeft, namens de Taskforce Formule E-team, aan CROW gevraagd hiervoor een
praktische handreiking op te stellen.

Barrières wegnemen
“De Taskforce Formule E-Team spant zich in om elektrisch vervoer echt van de grond te krijgen”, vertelt Alex
Mellema, lid van de taskforce en van de CROW-werkgroep die de publicatie heeft gemaakt. “Hiervoor moeten
we barrières wegnemen. Wat ons betreft kan en moet de
uitrol sneller. We hebben gemerkt dat er binnen gemeenten vaak onvoldoende informatie is en bovendien dat er
verschillende afdelingen, zoals verkeer, milieu en juridische zaken, bij betrokken zijn. Aangezien CROW een
betrouwbare kennisorganisatie is en een grote bekendheid geniet op het gebied van verkeer en vervoer en parkeren, hebben we de samenwerking gezocht met deze

“Met deze publicatie
hebben we op een

organisatie en samen de werkgroep bij elkaar gebracht.”
“We hebben trouwens veel te danken aan de netbeheerders die via de stichting e-laad overal in het land
publieke oplaadpunten hebben geplaatst en nu onderhoudt. Naast deze CROW-publicatie zijn er bij Agentschap NL overigens ook verschillende startgidsen over
het onderwerp verkrijgbaar.”
“Met deze publicatie hebben we op een rijtje gezet waar
een gemeente mee te maken krijgt, als ze laadpalen gaat
plaatsen”, vertelt Marleen Hovens, als projectmanager
van CROW betrokken bij de totstandkoming van de publicatie. “Achteroverleunen is er niet bij, want de opmars
van elektrisch rijden is een feit. Het komt op de gemeenten af en ze moeten ermee aan de slag. Ik denk dat we een
goed beeld hebben geschetst van wat gemeenten moeten
doen en hoe ze het kunnen aanpakken.”

Kennis overdragen
Bregje Tettelaar-van Nunen, voorzitter van de werkgroep
en in het dagelijks leven aanspreekpunt van de gemeente
Houten voor elektrisch vervoer en duurzaamheid, had
graag een paar jaar geleden al over de publicatie beschikt.
“Ik heb meegedaan aan de werkgroep om kennis over te
dragen. In de dagelijkse praktijk ben ik de afgelopen jaren
tegen allerlei onduidelijkheden aangelopen en ik doe dat
nog steeds. Nu ligt er een handboek dat de gemeente de
weg wijst. Hierin staat netjes op een rijtje wat je allemaal
tegenkomt als je iets met laadpalen wilt of moet. Binnen
welke straal moet je een aanvraag honoreren, van wie is
die laadpaal als hij er eenmaal staat, wat komt er allemaal bij kijken als ik zelf als gemeente elektrisch rijden
actief wil stimuleren? Het zijn zo maar wat vragen die
spelen. En behalve met afdelingen verkeer en milieu, heb
je ook nog te maken met bijvoorbeeld kabels en leidingen. Het vraagt al met al om veel afstemming. Of je wilt
of niet, je moet als gemeente aan de slag met elektrisch
vervoer. Nu ligt er een praktisch handboek dat de huidige stand van zaken weergeeft. Over een jaar zal het er
wel anders uitzien, maar voor nu ligt er een mooi basisdocument.”

rijtje gezet waarmee
een gemeente te
maken krijgt, als ze
laadpalen gaat plaatsen” (foto: Grontmij)
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Marleen Hovens, projectmanager Verkeer & Vervoer,
hovens@crow.nl
www.crow.nl/publicaties/oplaadpunten-elektrische-autos-openbare-ruimte

Zout wegen
2
per m

Het is tijd voor meer met minder!
Vacuümzout van AkzoNobel stuitert bij strooiacties minder op het wegdek dan grovere
soorten wegenzout. Het komt dus terecht waar
het moet: op de weg en niet ernaast. Voor een
gelijk resultaat is er daardoor minder van nodig.
Dat komt doordat AkzoNobel vacuümzout
vochtig is en een fijnere korrelgrootte heeft.
Het plakt als het ware aan het wegdek. Om de
gewenste dosering te bereiken zijn er dus minder
grammen wegenzout nodig per m². Oftewel:
met dezelfde hoeveelheid AkzoNobel vacuümzout kunnen méér vierkante meters wegdek
effectief worden gestrooid. Kortom: een perfect
resultaat met minder zout.

Voor vragen: wegenzout@akzonobel.com
Voor informatie: www.wegenzout.nl

Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Strategische partner Infra Relatiedagen

“CROW moet worden gezien”
Van 3 tot 5 december vindt in Venray de tiende editie plaats van de Infra Relatiedagen, gevolgd door Hardenberg
op 4 tot 6 februari. Tijdens deze dagen worden ondernemers in grond-, weg- en waterbouw op de hoogte gebracht
van alle ontwikkelingen en noviteiten op het gebied van aannemerij, sloop-, hei- en grondwerken, verkeerssystemen, transport, milieu en nog veel meer. In 2013 is CROW én strategisch partner van de Infra Relatiedagen geworden voor een periode van een jaar én tevens verantwoordelijk voor het kennisprogramma. Reden voor CROW et
cetera bij te praten met de CROW-accountmanagers Hilde Bossink en Robert Jan van den Berg.

Door Rick Otten
Waarom strategisch partner? Hilde Bossink: “CROW
heeft hiervoor gekozen omdat de Infrarelatiedagen de
gelegenheid bieden ons nog beter te profileren in de
infrawereld. We zijn al een aantal jaren strategisch
partner van Infratech in Rotterdam, waarmee we vooral
het hoger management bereiken. Met de Infrarelatiedagen zitten we middenin onze belangrijke doelgroepen
van mensen op de werkvloer en in de uitvoering, en het
midden management. We ontmoeten daar de mensen
die we anders niet leren kennen. De doelstelling voor
CROW is ons bij hen duidelijk te positioneren als de

partij die door kennisoverdracht theorie en praktijk
met elkaar weet te verbinden. We bemensen ter plekke
een stand en we lopen zoveel mogelijk rond om nieuwe
contacten aan te boren.“
Doel van deze dagen is vakinformatie inwinnen bij en
uitwisselen met opdrachtgevers en opdrachtnemers in
de GWW-sector, van decentrale overheden en bedrijfsleven. Gemiddeld hebben de Infrarelatiedagen 150 tot 300
exposanten en tussen de 10.000 tot 20.000 bezoekers,
verdeeld over drie dagen.
“Hardenberg was altijd al een enorme publiekstrekker,
een laagdrempelige beurs met zelfs eten en drinken bij
de toegangsprijs inbegrepen, waardoor soms hele
gezinnen kwamen kijken naar en praten over de nieuwste ontwikkelingen. Voor CROW was van belang dat
hier veel potentiële deelnemers aan onze cursussen
rondliepen en afnemers van onze publicaties. En het
bood ons een perfect platform om de nieuwste ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, de RAW systematiek en de
Aanbestedingskalender of de online tools Werk in Uitvoering aan het publiek te laten zien. Om maar een
paar voorbeelden te noemen”, aldus Robert Jan van den
Berg.
Het succes van Hardenberg leidde tot opvolgers in
Gorinchem en Venray. En het programma werd breder
dan alleen maar stands. Een kennisprogramma werd
ingevoerd. “Kennis haal je niet alleen bij de diverse
stands op zo’n beurs. Stapsgewijs zijn we aan het werk
gegaan. Was het eerst nog één workshop per dag, zijn
we inmiddels uitgegroeid naar vier, vijf informatiebijeenkomsten, workshops en kennissessies”, geeft
Hilde aan.
Op dit moment is CROW de spil in het kennisprogramma, met ook bijdragen van bijvoorbeeld Oranjewoud en de provincie Zuid-Holland, en Agentschap NL.
Wat Hilde en Robert Jan betreft is er alle ruimte voor
meer partners in het werkgebied om een rol te spelen in
het kennisprogramma.
accountmanagement@crow.nl
www.infrarelatiedagen.nl’
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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

Ook in rood leverbaar

Verkeersborden bij wegwerkzaamheden zijn soms zo versleten dat ze “op” zijn. Deze borden worden vaak niet serieus genomen door de weggebruiker. Weggebruikers zien
deze borden namelijk niet meer of negeren ze. Dit levert
onduidelijke verkeerssituaties op. Dan moeten verkeersborden worden vervangen. Maar hoe bepaal je de kwaliteit
van een bord? Wanneer is deze nog bruikbaar en wanneer
niet?

Door Marnix Oostland
Vooral bij slechte weersomstandigheden kan het onduidelijk zijn
hoe je als weggebruiker de wegwerkzaamheden moet passeren.
De tijdelijk geplaatste verkeersborden kunnen namelijk behoorlijk versleten zijn, waardoor ze moeilijk herkenbaar of moeilijk te
lezen zijn. Zo kunnen de kleuren van een bord vervaagd zijn door
weersomstandigheden. Door veelvuldig gebruik of door vandalisme kunnen borden zijn beschadigd. Daarnaast zijn borden
soms zo vervuild door bijvoorbeeld graffiti en teerresten dat de
afbeelding niet duidelijk herkenbaar is.
Een belangrijke eis aan de maatregelen en middelen bij wegwerkzaamheden is dat deze optimaal herkenbaar zijn voor weggebruikers. Rijden langs wegwerkzaamheden is namelijk intensiever voor de weggebruiker dan rijden onder normale
wegsituaties. Door beperking van de verkeersruimte, het laveren tussen rijstroken, snelheidsverlagingen en beperkingen van
de wegcapaciteit met vaak filevorming als gevolg, moeten weg-

gebruikers zich voortdurend aanpassen aan de veranderde
omstandigheden en ligt het gevaar op de loer. De weggebruikers moeten gemakkelijk kunnen herkennen dat er gewerkt
wordt en hoe zij daarop moeten anticiperen. In die context is
het van groot belang dat de weggebruikers in één oogopslag
kunnen herkennen dat er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, zodat zij daarnaar kunnen handelen. Het is dus uiterst
belangrijk tijdelijke verkeersborden toe te passen die voldoende
beeldkwaliteit hebben. Voorkomen moet worden dat deze tijdelijke verkeersborden met een lage beeldkwaliteit ingezet worden bij wegwerkzaamheden.

CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96a/b
‘Specificaties voor materiaal en materieel’
In CROW publicatie ‘Specificatie van materiaal en materieel’ (uit
de reek Werk in Uitvoering 96 a/b) staan functionele eisen
beschreven voor de afzet middelen. Zo staat in bijlage III richtlijnen voor omleidingsborden en tijdelijke bewegwijzeringsborden beeldkwaliteit. Door schaalbalken, met beeldkwaliteitsniveaus van verkeersborden met retro reflecterende afbeeldingen,
kan bepaald worden of de kwaliteit van het verkeersbord voldoende is of dat het bord vervangen dient te worden.
M
 arnix Oostland, consulent, oostland@crow.nl
www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-werk-inuitvoering’
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Colofon

Cursusagenda

CROW et cetera is een uitgave
van CROW, kennisplatform
voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt
zeven keer per jaar.

De volgende cursussen, workshops, infosessies en opleidingen vinden in december 2013 en
januari 2014 plaats. Kijk voor alle data en locaties op www.crow.nl/cursussen. Zoek op de website in de linkerkolom naar de kennis die u wilt vergroten. Zoek op trefwoord, vakgebied of op
onderwerp. Nieuw: Deelnemers aan een CROW opleiding krijgen vanaf nu ook toegang tot een
compleet ingerichte elektronische leeromgeving (ELO). Online alles bij de hand!

Redactie
Bas Doms
(vakredacteur Aanbesteden & Contracteren)
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk
(vakredacteur Beheer Openbare Ruimte en
Infrastructuur)
Frans Heijnis
(vakredacteur Verkeer & Vervoer)
Desiree Lodewijks
(vakredacteur KpVV)
Rick Otten (bladmanager)
Martijn Reinink (eindredacteur)
Aan dit nummer werkten mee
Marleen Hovens, Iman Koster, Tim Oosten,
Marnix Oostland, Haks Walburgh Schmidt;
aan de special Aanbesteden en Contracteren: Jan van de Berg, Stefan Boerboom.
Redactieadres
Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 00
fax (0318) 62 11 12
e-mail redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera

Maand: december 2013
Di. 10 december
Di. 10 december
Di. 10 december
Wo. 11 december
Wo. 11 december
Do. 12 december
Do. 12 december
Do. 12 december
Do. 17 december
Do. 17 december
Do. 19 december
Do. 19 december

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en RAW dagcursus
Asfalt in RAW: contract- en kwaliteitsmanagement dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Workshop Nieuwe Aanbestedingswet dagcursus
Cursus Beeldbestekken dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus
Basiscursus UAV dagcursus

elk moment starten E-learning: Beheer en onderhoud Verkeerstekens E-learning

Abonnementenadministratie
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 15
fax (0318) 62 11 12
e-mail abonnementen@crow.nl
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunnen worden door
gegeven aan de abonnementen
administratie.
Advertentie-exploitatie
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
tel. (073) 503 35 44
fax (073) 503 11 95
e-mail crow@molijnsalessupport.nl
Overname van artikelen
Artikelen mogen alleen worden
overgenomen na goedkeuring van
de redactie en met bronvermelding.
Coverbeeld
Fotoflex
Vormgeving
Houdbaar, Deventer
Druk
Ipskamp drukkers, Enschede
ISSN 1872-0129

© Stichting CROW 2013

18 | CROWetcetera nr. 7 | november 2013

CROW feliciteert…

Alle geslaagde cursisten met hun diploma
Verkeerstechniek!
Op 29 oktober jl. ontvingen negen van de twaalf geslaagde cursisten hun kersverse
diploma Verkeerstechniek uit handen van prof. dr. ir. Eric van Berkum, voorzitter van de
Commissie van Toezicht van de Academie voor Mobiliteit en Ruimte van CROW. Cursisten gaven aan dat de intensieve, praktische cursus (op HBO=niveau, met een doorlooptijd van 44 weken) duidelijke meerwaarde betekent voor hun loopbaan. De plechtigheid
werd gehouden in Burgers’ Zoo en na afloop gevierd met een hapje en drankje.
Wil jij ook jouw kennis verbreden op het gebied van Verkeerskunde of Verkeerstechniek en
daarmee je carrièrekansen vergroten? Kies dan uit het ruime opleidingsaanbod van onze
Academie voor Mobiliteit en Ruimte via onze website www.crow.nl/cursussen. In januari
2014 gaan weer diverse, geheel geactualiseerde cursussen van start. Wil je onderwijskundig
advies, bijvoorbeeld over de aansluiting van onze cursussen bij jouw vooropleiding? Bel dan
rechtstreeks met onze onderwijskundig adviseur René Kokkeler: (0318) 69 98 21.

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

DUURZAAM EN ECOLOGISCH
ONDERGRONDS BOUWEN
… ZÓNDER BOUWKUIP
U wilt écht milieuverantwoord en duurzaam ondergronds bouwen? Zónder risico voor scheuren dan
wel verzakkingen bij omliggende bebouwingen?
Zónder chemische bodeminjectie en oxiderende
damwanden? En minder grondwateronttrekking
(dus minder leges, heffingen, langdurige provinciale onttrekkings- en lozingsvergunningen, etc.)?

8 meter diep

AFZINKKELDERS ®
1

2

De kelderbak wordt zonder
vloer op het maaiveld geplaatst
(eventueel zelfs strak tegen een
bestaande bebouwing).

Tijdens het uitgraven van de
kelderbak en het afzinken ontstaat er geen omgevingsschade.
Dus werken zónder risico’s en
faalkosten.

MBS-advertentie - 190x134 E.indd 1

3

Nadat de kelder op het gewenste
peil is gezakt, wordt de kelder- en
dekvloer gestort en 100%
waterdicht afgewerkt.

DÉ OPLOSSING IN
DICHTBEBOUWDE GEBIEDEN

Postadres:
Postbus 115
3760 AC Soest

Bezoekadres:
Energieweg 2
3762 ET Soest

T. +31 (0)35 - 588 18 88
info@kelderbouw.nl
afzinkkelder.nl
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SAMEN BOUWEN

KPD Automatisering wordt Ibis
ibis.nl

