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CROWETCETERA
CROW et cetera praat u zes keer per jaar bij over CROW-activiteiten en zo veel meer. In CROW et cetera vindt u nieuws,
een overzicht van nieuwe CROW-publicaties, cursussen en
congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews met deskundigen
uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten van CROW-commissies, et cetera.
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.
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In de villawijk Kweekduin in Overveen moet het rioolstelsel worden vervangen. Voor de
eerste keer besteedt de gemeente Bloemendaal een project van deze omvang aan volgens
de EMVI-methode. Vincent Hoogeland, projectleider op de afdeling Civiele Techniek, legt
uit hoe hij en zijn collega’s te werk gaan.

Eerste EMVI-aanbesteding gemeente Bloemendaal

Gunnen op Waarde
in de praktijk
Door Martijn Reinink

Gunningscriteria

Waar aannemers voorheen slechts hoefden uit te voeren wat de
gemeente hun opdroeg, moeten zij nu zelf met een plan van aanpak komen. Daarmee kunnen zij fictieve kortingen verdienen op
hun inschrijfprijs. “Bij bestekken die we schreven, baseerden we
ons altijd op de laagste prijs”, vertelt Vincent Hoogeland. “Nu we
voor het eerst de economisch meest voordelige inschrijving toepassen, spelen meer criteria een rol. Naast de prijs leggen we nu
het accent op de kwaliteit en omgevingsvriendelijkheid.”
Een format voor EMVI-aanbestedingen had Bloemendaal niet in
huis. Daarop vroeg de gemeente de CROW-publicatie Gunnen op
Waarde aan. “Deze vormde voor ons een prima basis, maar we
hadden wel behoefte aan een toelichting.” Daarom deden
Hoogeland en zijn collega’s een beroep op de CROW-Kenniscoach. “Met CROW hebben we goede ervaringen, vooral op het
gebied van besteksystematiek. Verder vinden we het belangrijk
dat CROW onafhankelijk is en niet alleen vanuit de aanbesteder,
maar ook vanuit de aannemer denkt.”
Maurice Wielink en Tjeerd Planting kwamen naar Overveen om de
gemeente op weg te helpen met haar eerste EMVI-aanbesteding. “Zij
bezochten allereerst Kweekduin om een beeld te krijgen van het project, de omgeving en haar inwoners.” De Kenniscoaches spraken vervolgens met mensen van de afdeling Civiele Techniek, het bestuur en
de verantwoordelijke wethouder. Hoogeland: “Binnen onze
gemeente leefde aanvankelijk de gedachte: als je meer eist van een
aannemer, wordt de prijs hoger. Maar Tjeerd en Maurice toonden
aan dat het werk niet duurder hoeft te worden. De extra investering
die we in de voorbereiding doen, verdienen we in de uitvoering dubbel en dwars terug.” Goede kwaliteit voor een acceptabele prijs.

Samen met de Kenniscoaches nam de afdeling Civiele Techniek
alle criteria door waarop de inschrijvers beoordeeld zouden kunnen worden. Uiteindelijk namen zij drie onderdelen op in de
vraagspecificatie. “Daarbij hebben we vooral gekeken naar de
situatie in deze wijk, naar de behoeften van de bewoners”, licht
Hoogeland toe. “Bij een ander project in een andere buurt hadden we mogelijk voor andere criteria gekozen.” Belangrijk is dus
dat de criteria projectspecifiek zijn.
Inschrijvers kunnen per onderdeel een fictieve korting verdienen
op hun inschrijfprijs. “Eerst toetsen we of een inschrijver aan de
minimale eisen uit het bestek voldoet. Het benoemen van de
eisen die hierin staan, levert nog geen meerwaarde op. Wij geven
aan welke zaken wij in een project belangrijk vinden, het is aan
de aannemer of hij daar een meerwaarde in kan en wil leveren.”
Deze meerwaarde wordt beloond met punten. In totaal zijn honderd punten te verdienen, waarbij elk punt een fictieve korting
oplevert van tweeduizend euro.
Bij het eerste onderdeel kunnen inschrijvers veertig punten scoren en dus tachtigduizend euro aan fictieve korting verdienen.
“Onze eis: woningen mogen maximaal vijftien dagen niet bereikbaar zijn met de auto. Veel inwoners in deze wijk zijn gepensioneerd of hebben een praktijk aan huis. Zij hechten veel waarde
aan het parkeren op eigen terrein. Daarom belonen we inschrijvers als zij aantonen dat zij de stremming kunnen verminderen.”
Als tweede worden de plannen beoordeeld op omgevingsvriendelijkheid. “De minimumeis: het RAW-bestek. Onze wens: de bewoners en gebruikers van de wijk ontzorgen door de dagelijkse activiteiten te signaleren, te erkennen en de uitvoering hierop af te

4 | CROWetcetera nr. 1 | januari 2014

stemmen.” Ook voor dit onderdeel worden maximaal veertig punten toegekend. “Onderdeel één is meetbaar; hoeveel
dagen kunnen mensen niet met de auto bij hun huis
komen? Bij dit tweede onderdeel zal de score afhangen van
de omschreven maatregelen die inschrijvers willen treffen.”
Ten slotte dienen inschrijvers aan te geven hoe zij omgaan
met het onderdeel communicatie. “De bewoners in deze
wijk zijn zeer betrokken. Ze willen graag weten wat er
gebeurt. Wij zien graag dat een aannemer aan hen uitlegt
waarom hij iets doet en niet alleen aangeeft wanneer hij
een weg afzet.” Inschrijvers kunnen bij dit onderdeel twintig punten verdienen. Een minimumeis is er niet. “In principe verstrekken wij als gemeente de informatie. In zijn
plan geeft de inschrijver aan of, en op welke wijze, hij ons
ontzorgt door (een deel van) de communicatie op zich te
nemen.”

Beoordeling en evaluatie
De gemeente Bloemendaal heeft ervoor gekozen dit project meervoudig onderhands aan te besteden. Er is een
aantal aannemers uitgenodigd een plan van aanpak te
maken. Deze plannen zullen in februari worden beoordeeld. “Hiervoor zijn verschillende methoden. Wij hebben
ervoor gekozen vijf juryleden afzonderlijk van elkaar de
plannen te laten beoordelen. Bij onderdeel één kennen de
juryleden het aantal punten toe dat staat voor het aantal
dagen dat de woningen met de auto niet bereikbaar zijn.
Voor de onderdelen twee en drie geven zij een cijfer van 1
tot 10. Benoemt een inschrijver in zijn plan alleen de
genoemde eisen uit het bestek, dan wordt dit beloond met
een 6. Een hogere score levert meerwaarde en dus een fictieve korting op.”
Het gemiddelde van de vijf cijfers wordt omgerekend naar
het puntensysteem. Vervolgens worden de punten van alle
onderdelen bij elkaar opgeteld. Het resultaat staat voor een
totaal aan fictieve korting, die van de inschrijfprijs wordt
afgetrokken. De inschrijver die de laagste evaluatieprijs
heeft, krijgt het werk gegund voor de in zijn inschrijvingsbiljet genoemde aannemingssom. “We nodigen alle
inschrijvers uit aanwezig te zijn bij het openen van de
enveloppen en het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving. Daar willen we transparant in zijn.”
Daarna zal een evaluatie worden gepland waarbij de
CROW-Kenniscoaches en de aannemers die het werk niet
hebben gekregen, aansluiten. “Daar leggen we uit hoe we
tot de scores zijn gekomen. De inschrijvers kunnen aangeven hoe wij onze vraagstelling kunnen verbeteren voor een
volgend project.” Want de gemeente Bloemendaal zal in de
toekomst vaker gebruikmaken van EMVI. Hoogeland:
“Zeker bij klussen van grotere of complexere omvang. We
doen nu ervaring op met deze methode. Bij een volgend
project willen we een groter deel op basis van EMVI aanbesteden. Zo kunnen aannemers zich nog meer onderscheiden van elkaar.”

Een honds bestaan

Beeld: Martijn Bronswijk

Aanbesteden en Contracteren

Kent u die uitdrukking? Een honds bestaan?

Ik moest er vandaag aan denken hoe het leven van een hond

veel raakvlakken heeft met het leven van een mens in een ide-

ale wereld. U moet namelijk weten, ik heb sinds anderhalf jaar
een hond, een terriër. De keuze voor dat ras is overigens geen

toeval; je zoekt een hond die bij je eigen karakter past. Terriërs
zijn vasthoudend, onderzoekend en een tikje eigenzinnig. Als
u mij persoonlijk kent, begrijpt u de ‘fit’ wel. Ik had haar net

een uur en toen lag zij al in de vijver. Dat is haar later nog een
keer overkomen, maar daarna nooit meer. Een hond leeft in

het nu, loopt kwispelend door het leven, is altijd vrolijk. Zij is
niet bang voor de toekomst, maakt zich geen zorgen, maar is

wel altijd alert. Allereerst is zij voortdurend op zoek naar ‘iets
te snaaien’, voer is haar belangrijkste drijfveer. Maar ook de

kat op de schutting en de postbode op het tuinpad ontsnappen
niet aan haar waarneming.

In de vergelijking met die ideale mensenwereld zie ik graag
een parallel tussen mijn hond en CROW. Hoe mooi zou het

zijn als we ons bij CROW geen zorgen hoeven te maken over de
toekomst en dat we altijd vrolijk door het leven zouden kun-

nen? Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger! Als directeur

van CROW maak ik me weleens zorgen over de toekomst. We
hebben net het jaar 2013 achter ons gelaten en dat jaar is ons

uiteindelijk gelukkig nog meegevallen. 2013 was beter dan we
hadden verwacht op basis van ons meerjarenplan uit 2012,

waarin we ons hebben gewapend tegen de effecten van het

sombere toekomstperspectief. We hebben afgelopen jaar ge-

leerd van onze ervaringen uit de jaren daarvoor. Is dat geluk of
hebben we het afgedwongen? Ik heb er in een eerdere column
al eens uitgebreid bij stilgestaan.

2014 is vooralsnog andere koek. Ik verwacht dit jaar geen mee-

vallers; ik verwacht een zwaar en lastig jaar. Ons leergeld is op,

we moeten op eigen benen de toekomst tegemoet. Om in de vergelijking te blijven: net als mijn hond moet CROW op zoek naar

voer. Voer voor nu en voer voor de toekomst, zodat we nieuwe publicaties kunnen maken en nieuwe ontwikkelingen in onze vakgebieden kunnen stimuleren. Natuurlijk hebben we de zaken

goed in de hand. Een pijler onder CROW is dat we er steeds beter
in slagen onze publicaties, adviezen, cursussen en congressen

aan te laten sluiten bij de behoeften van onze doelgroep. Maar
we moeten er met ons allen nog wel goed aan trekken in het

nieuwe jaar. En we moeten heel erg alert blijven op die kat op de
schutting en die postbode op het tuinpad. Alle signalen uit de

boze buitenwereld mogen ons niet ontgaan en moeten we in ons
voordeel ombuigen. Inderdaad, een honds bestaan!

Tjeerd Planting, consulent, planting@crow.nl
Maurice Wielink, consulent, wielink@crow.nl

Iman Koster, directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Actualisatie richtlijnen voor de
bebakening en markering van wegen
De CROW-publicatie ‘Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen’ is deels onvolledig en op een aantal aspecten niet
meer actueel. Het doel van het project is de richtlijnen weer in
overeenstemming te brengen met de huidige stand van zaken
zodat de kennis weer compleet is. Het project omvat het actualiseren van de CROW-publicatie en de online kennisbank. In de
afgelopen tien jaar zijn er nieuwe verkeersvoorzieningen bijgekomen om het verkeer veilig af te wikkelen, zoals turborotondes en
spitsstroken. Een systematische beschrijving van de markering en
bebakening bij deze voorzieningen ontbreekt nog. Door de richt-

lijnen te actualiseren voldoet CROW aan de doelstelling wegbeheerders te helpen bij het verkeersveilig inrichten van de weg. In
de loop van 2014 zal de nieuwe publicatie verschijnen en zal de
nieuwe kennis in de online kennisbank zijn opgenomen.
De werkgroep is begin december 2013 geïnstalleerd. De werkgroep
bestaat uit wegbeheerders. Naast de werkgroep is een consultatiegroep in het leven geroepen. Hierin zitten onder andere vertegenwoordigers van belangenorganisaties en leveranciers. Deze
consultatiegroep wordt gedurende het project door een aantal
schriftelijke rondes betrokken bij het project.
Samenstelling werkgroep:
v.l.n.r. staand: Cees Prins (gemeente Breda), Jos Vogt (gemeente Vlagtwedde), Bert
Elbersen (Rijkswaterstaat-GPO, voorzitter), Jan de Wijs (Rijkswaterstaat, Zuid-Nederland). André Kleis (Rijkswaterstaat-GPO), Hubert Schippers (gemeente Rotterdam), Paul
Oomen (gemeente Nijmegen), Martin de Haan (Grontmij), Erik Mansvelder (Grontmij)
v.l.n.r. zittend: Dick Kerkhof (Waterschap Hollandse Delta), Marleen Hovens (CROW),
Willy Hoogma (provincie Overijssel) Niet op de foto: Rowan van de Weerd (CROW)

Themabijeenkomst Fietsberaad

Veilig fietsen vergt
lokale aanpak

Samenstelling consultatiegroep (niet op de foto):
Maarten Ligt (ANWB), Govert Schermers (SWOV), Theo Zeegers (Fietsersbond), Kees

Door Tim Oosten

van Eekelen (Politie-academie), Johan Asscheman (Bouwend Nederland, commissie
wegmarkeringen), Ruud van den Bree (VNVF ), Arjan Everink (KNMV Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) Contactpersonen: Marleen Hovens (hovens@crow.nl)
en Rowan van de Weerd (rowan.vandeWeerd@crow.nl)

Kwalitatief beheer verkeersborden
Op 12 december 2013 is de CROW werkgroep ‘Kwalitatief beheer verkeersborden’ door het CROW management geïnstalleerd. Er is politiek veel aandacht voor het ‘bordenwoud’, niet alleen wat betreft nut en noodzaak van verkeersborden,
maar ook de kwaliteit ervan in termen van schoon, compleet, onbeschadigd.
De CROW werkgroep – die bestaat uit deskundigen op het gebied van beleid, beheer, handhaving, techniek en verkeerskunde stelt regels op voor het verwijderen van niet-noodzakelijke RVV-borden en brengt de juridische implicaties hiervan in beeld.
Het is de bedoeling dat het CROW kennisproduct eind 2014 verschijnt.
De CROW werkgroep ‘Kwalitatief beheer verkeersborden’ bestaat
uit de volgende personen: (v.l.n.r.)
Peter Nederlof (VerkeerNED), Tjesco Gerts (gemeente Papendrecht),
Jan Harms (gemeente Zederik), Evert Klem (RoyalHaskoningDHV),
Frans Heijnis (CROW), Peter Oosterhof (gemeente Alkmaar),
Niek Verhoeff (gemeente Kampen), Peter Tilro (gemeente Barendrecht),

Fietsveiligheid staat hoog op de agenda. Daar is alle reden
voor. Er wordt steeds meer gefietst in ons land, ook door
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen. Dat is goed
nieuws, want fietsen is gezond, dus wil de overheid op alle
mogelijke manieren bevorderen dat we toch vooral de fiets
pakken. Schaduwzijde zijn de vele, vaak enkelvoudige ongevallen. Met de Modelaanpak Veilig Fietsen binden I en M,
VNG en Fietsberaad de strijd aan tegen fietsongevallen.
Een zaal vol ‘gelovigen’ hoeft minister Schultz van Haegen niet te
overtuigen van het belang van de fiets tijdens het Internationaal
Fietscongres op 21 november in Helmond. Wel kan ze vertellen
hoe ze het fietsen veiliger wil helpen maken. Samen met zeven
burgemeesters en één Commissaris van de Koning worden
gemeenten aangespoord een lokale aanpak voor veilig fietsen op
te stellen. De Modelaanpak Veilig Fietsen kan hierbij helpen.
Deze is uniform en bestaat uit een praktisch stappenplan waar
gemeenten mee aan de slag kunnen en moeten. In VNG-verband
is toegezegd de plannen hiervoor uiterlijk eind 2013 in te dienen.
De minister en haar ‘gideonsbende’ benadrukken het grote
belang van fietsveiligheid en de noodzaak van maatwerk op
lokaal niveau. Met hun uitgebreide netwerk en hun invloed moeten flinke stappen mogelijk zijn.

Koos van Rossen (Verkeerspolitie Rotterdam-Rijnmond), Marcel Rutten
(gemeente Wijchen), Jacco Harinck (VNVF), Roeland de Korte
(gemeente Alphen aan den Rijn).
Niet op foto aanwezig/wel in werkgroep:
Ronald Breedveld (gemeente Teylingen), John van Everdingen (provincie
Noord Holland), Koen Knippenberg (gemeente Beuningen).
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Winst

der is het goed de bevolkingsopbouw en de aard van letsel in de
gemeente goed te bestuderen, zodat duidelijk wordt waar de
meeste winst te behalen valt.

Paaltjes

Het is net onkruid: je moet regelmatig wieden, want het steekt
steeds weer de kop op. Het vreemde van fietspaaltjes is dat ze de
bedoeling hebben fietsers te beschermen, maar tot veel (enkelvoudige) ongevallen leiden. Zijn ze toch noodzakelijk, dan blijkt
inleidende ribbelmarkering voor de paal en het ter plekke verbreden van het fietspad veel winst op te leveren. Fietsers blijken hun
koers te verleggen. Tips voor de aanpak: kijk niet op Google Maps,
maar ga zelf op de fiets kijken voordat je de situatie aanpakt.

Stallen

Bij veilig fietsen hoort ook veilig stallen. Helmond heeft ambities.
Bij de in aanbouw zijnde fietsenstalling van het belangrijkste station is vooral aan de gebruiker gedacht. Vrij in- en uitrijden, geen
aparte pas (gewoon de OV-Chipkaart), geen contant geld, een
zoneverdeling met mogelijkheid tot verschillende tarieven en een
verwijssysteem. Fietsers moeten eenmalig een streepjescode op
hun frame laten aanbrengen, die dan ook weer geldig is voor
andere stallingen in de stad. De beheerder kan via deze code van
elke fiets aflezen wanneer is ingecheckt en of er, zo nodig, betaald
is. De eerste tijd zal de stalling gratis zijn. Het is niet moeilijk te
voorspellen dat van de stalling flink gebruikgemaakt gaat worden.

Helaas is nog niet iedereen zover; veel gemeenten hebben hun
plannen in december 2013 in ieder geval nog niet aangemeld bij
het Fietsberaad. De stok achter de deur ontbreekt en het is te
hopen dat ook de achterblijvers in beweging komen.
Hoe is winst te behalen? Allereerst zijn er de maatregelen waar je
nooit spijt van krijgt, zoals het ruimen van overbodige paaltjes
en het met voorrang bestrijden van gladheid op fietspaden. Ver-
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Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Focus op beheer van
de openbare ruimte
Welke trends zagen we op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte?
Tot voor kort kregen ontwikkeling, ontwerp en inrichting de aandacht, nu ligt de
focus veel meer op het beheer van de openbare ruimte. Klinkt dat als een beperking? Niets is minder waar. Het vakgebied Beheer Openbare Ruimte is breder dan
ooit. Van sturen op tevredenheid van burgers tot efficiënt informatiebeheer. Van
zelfstandig werkende bewonersteams tot contractmanagement en prestatiesturing. Het Beheercongres liet de volle breedte zien, met veel praktijkvoorbeelden.

Goed beheer is teamwork

Uit de inzendingen voor het Beste Beheerteam van Nederland
blijkt een enorme inzet, werkkracht en slimme samenwerking bij
professionele beheerders én in bewonersteams. Sterke punten
zijn onder meer het integraal plannen en werken, goed functionerende bewonersteams, een hoog niveau van inrichting en beheer,
werken met WSW’ers en verbetering van de sociale cohesie.
De Bewonerscommissie van de wijk Oosterwolde-Zuid uit Ooststellingwerf is gekozen tot het Beste Beheerteam van 2013. In deze
wijk met zo´n 1400 woningen vormden de bewoners zelf schoonmaak- en opruimploegen om het kwaliteitsniveau na de wijkvernieuwing op peil te houden. De zeventien commissieleden en
twintig vrijwilligers zijn stuk voor stuk bijzonder gemotiveerd en
dragen allemaal onbetaald hun steentje bij, met het beoogde,
fraaie resultaat.

Beheer in de participatiesamenleving

Publieke waarde komt steeds meer van onderop. Hierdoor verandert niet alleen het vakgebied Openbare Ruimte, maar de hele
samenleving. Martijn van der Steen, vicedirecteur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, geeft aan dat het openbaar
bestuur is begonnen als een rechtmatige overheid, maar zich de
afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een presterende overheid die stuurt op het behalen van prestatie-eisen en beleidsdoelstellingen. Meer recent zien we een samenwerkende en een netwerkende overheid ontstaan. Als Nederland een echte actieve
participatiesamenleving wordt, vereist dit een responsieve overheid die initiatieven van actieve burgers, sociale ondernemers en
zelforganisaties faciliteert. De grote uitdaging voor de overheid is
dat deze rollen dwars door elkaar lopen. De verhouding tussen
presteren, samenwerken en faciliteren verschilt per buurt en per
project. Een concrete uitwerking is het nieuw ontwikkelde regieparticipatiemodel van Gemeente Schoon, een stappenplan dat
onder meer wordt toegepast in Amsterdam-Noord. Daar is een
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buurtmeester aangesteld. Inmiddels doen al meer dan duizend
inwoners van de achtduizend die de wijk telt iets voor de buurt of
de buren. Van boodschappen halen voor elkaar en het groen
onderhouden tot het zwerfvuil bestrijden. De buurt knapt zienderogen op, uiterlijk en sociaal.

kend te meten; de NS doet dit al jaren op stationslocaties. Daardoor weten we bijvoorbeeld dat mensen de kleur grijs haten, ze
willen wit zien. We werken met kleur, met muziek, met informatie en met licht om de reiziger zich op zijn gemak te laten voelen.
En dat werkt.”

De basis op orde

Een ander praktijkvoorbeeld komt uit Dordrecht, waar de
gemeente aanvullende afspraken maakt met de aannemer. Naast
de vaste afspraken over het onderhoud wordt de aannemer in 2013
en 2014 beoordeeld op bewonerstevredenheid. Ook gaat de aannemer in overleg met de burger meer maatwerk realiseren in de
directe woonomgeving, waarbij initiatiefnemers samen met hun
buren het onderhoud in hun eigen straat vorm kunnen geven.

Om te kunnen beheren, moet de basis op orde zijn. Je moet weten
wat je hebt, beschikken over efficiënte controle-instrumenten en
de veiligheid kunnen waarborgen. Dit lijkt een open deur, maar
op deze vlakken is nog veel te winnen. Ruud van Rossem, programmamanager BGT van het Ministerie van I&M, legt uit dat
met de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie, die per 1
januari 2016 verplicht wordt, voor het eerst alle te beheren objecten in Nederland eenmalig en eenduidig zijn vastgelegd. Hiermee
zal de beheerder altijd over de juiste basisgegevens beschikken.
De stad Koblenz laat zien dat een veel bedrijfsmatiger aanpak van
het beheer van de openbare ruimte mogelijk is. Het resultaat: efficiëntere stuurmechanismen buiten en betere controle-instrumenten binnen, waardoor veel geld wordt bespaard. Om de veiligheid
in de openbare ruimte te waarborgen zijn richtlijnen nodig. Eén
daarvan wordt momenteel ontwikkeld: de Standaard Boomveiligheidsregistratie. Hiermee kan de beheerder voldoen aan zijn zorgplicht. In de komende jaren moet het aspect risicomanagement in
de openbare ruimte verder worden uitgewerkt.
Daarnaast liggen belangrijke aandachtspunten voor de komende
jaren op het gebied van regiesturing en efficiënt contracteren en
aanbesteden.

Van technisch beheer naar sturen op emotie

De Meerlanden, een gezamenlijke beheerorganisatie van negen
gemeenten, heeft als centrale visie ´een openbare ruimte waarover de burger tevreden is´ en gaat de relatie tussen het beeld van
de openbare ruimte, de beleving ervan en de uiteindelijke emotie
verder uitwerken. De eerste stappen zijn gezet, onder meer in de
reinigingsploegen.
w
 ww.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen/nationaal-congresbeheer-openbare-ruimte
Ceciel van Iperen, vaniperen@crow.nl
Harro Verhoeven, verhoeven@crow.nl
Ineke Westerbroek, westerbroek@crow.nl

januari 2014 Bijeenkomsten
CROW Levende Stad
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
28 januari B5: Monitoring – Gemeente Tilburg
4 februari	Groot civiel technische onderhoud –
gemeente Utrecht
6 februari 	Begeleidingscommissie CROW Levende Stad –
CROW Ede
12 februari	Participatie; burger als opdrachtgever –
gemeente Albrandswaard
6 maart
Natuurlijk spelen – gemeente Molenwaard
12 maart	Regiobijeenkomst Noord-Holland Noord; Beeldkwaliteit – gemeente Hoorn
2 april
EMVI – gemeente Oud-Beijerland
10 april	Regiobijeenkomst Oost-NL; Groenadoptie –
gemeente Apeldoorn
17 april
Gifvrij onkruidbeheer – gemeente Tholen
25 juni	Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede TechCenter
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
•	Samenwerken beheerorganisatie
•	Participatie; bewoners en aansprakelijkheid
•	Standaard boomveiligheidsregistratie
Heeft u zelf ideeën waarover u graag een bijeenkomst georganiseerd wilt hebben? Laat het ons weten via (0318) 69 53 85
of per e-mail levendestad@crow.nl
Tijdens de themabijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals kennis en ervaringen uit over de openbare ruimte.
Kijk voor meer informatie over de CROW Levende Stad bijeenkomsten op www.levende-stad.nl

Lag vroeger de nadruk vaak op het technisch onderhoud in de
openbare ruimte, nu wordt steeds meer uitgegaan van de tevredenheid van de gebruikers. Mark van Hagen van NS stelt: “Alles
draait om het eindoordeel van de burgers. Tevredenheid is uitste-
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Aanbesteden en Contracteren

Aanbesteden en Contracteren

Leermomenten delen werkt inspirerend

Duurzaamheidscheck gunstig
voor sector en samenleving
“We vinden dat een duurzaamheidstoets in de uitvoeringsfase van grote projecten gebruikelijk moet worden. Dat leert onze inspirerende ervaring bij de stadsbrug De Oversteek in
Nijmegen. Het is een nuttige investering geweest te laten zien hoe de duurzaamheidsdoelen van het project gehaald zijn. Niet alleen voor de betrokken organisaties, maar voor de
hele vaksector.” Aldus Peter Gosselink, senior adviseur bij Royal HaskoningDHV.

Meer duurzaamheid

“Wie de scores langs loopt, ziet dat de
brug duurzaam is vanuit het perspectief
mens, milieu en welvaart. Alleen de
milieu-impact van de materialen in de
lange noordelijke aanbrug bleek een negatief effect op de duurzaamheid te hebben.
De grote hoeveelheden cement die zijn
gebruikt, dragen bij aan het broeikaseffect. Bij een volgend project kan dat effect
mogelijk beperkt worden door dit duurzaamheidsaspect mee te nemen in de
keuze van ontwerpoplossing en materiaalsamenstelling. Een andere aanbeveling
was dat toepassing van duurzame energiebronnen als wind, zon, trillingen en
waterkracht nodig zijn om toekomstige
projecten energieneutraal te maken.”

Duurzame highlights
Door Haks Walburgh Schmidt
Bij de aanbesteding voor de nieuwe brug in Nijmegen
lagen de ambities rond duurzaamheid hoog. Die wensen zijn in concrete maatregelen en procedures vertaald
aan de hand van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen GWW van het CROW. In deze publicatie uit 2006 is
veel kennis over duurzaam bouwen in de grond-,
water-, en wegenbouw verzameld. Bijvoorbeeld op het
gebied van geluid en trillingen, luchtvervuiling en de
milieubewuste inkoop van materialen biedt het pakket
handvatten om een werk duurzaam uit te voeren. De
Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen (BSN) heeft zo
een groot aantal duurzaamheidaspecten kunnen verwerken in het ontwerp. BSN bestaat uit de aannemers
BAM Civiel en Max Bögl Nederland.

Gefragmenteerde duurzaamheid

Peter Gosselink zegt: “Vervolgens zie je dat bij de uitvoering de focus voor duurzaamheid vaak vervaagt.
Techniek, planning en budgetbewaking eisen dan alle
aandacht op. Bij evaluatiemomenten komt dan naar
voren dat er wel veel duurzame dingen zijn gebeurd,
maar dat die niet als zodanig zijn gelabeld. Duurzaamheid zit dan heel gefragmenteerd in het project ‘verstopt’. Maar voor contractbeheersing en verantwoording naar de stakeholders is het natuurlijk essentieel
om de gerealiseerde duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te rapporteren als integraal onderdeel van het
project.”

Duurzaamheidstoets

Gosselink heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen
de duurzaamheidspecten van de nieuwe brug getoetst.
Het onafhankelijke oordeel van Royal HaskoningDHV
maakt zowel de positieve ervaringen als de aandachtspunten zichtbaar waardoor deze als voorbeeld voor toe-
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komstige bouwprojecten kunnen dienen. De imposante verkeersbrug over de Waal is eind november
officieel in gebruik genomen en verbetert de bereikbaarheid van de stad aanzienlijk. De Oversteek maakt
deel uit van het grotere gebiedsontwikkelingsplan ‘Nijmegen omarmt de Waal’.

Resultaten

In de projectperiode vanaf circa 2010 was het Nationaal
Pakket Duurzaam Bouwen GWW ingehaald door de
algemeen veranderende opinie over duurzame ontwikkeling. In de tussenliggende jaren bleek dat het nemen
van maatregelen niet meer voldoende was, maar dat er
ook behoefte kwam aan een breder duurzaamheidsperspectief en aan het stellen van toetsbare prestatieniveaus. Gosselink had dus een uitgebreider referentiekader nodig om ook de effectiviteit van de geplande en
uitgevoerde duurzaamheidmaatregelen rond de Nijmeegse stadsbrug te kunnen meten. Pas toen kon er
een gedegen antwoord komen op de vraag hoe duurzaam het project nu eigenlijk echt is geworden.

Meer criteria

De adviseur van Royal HaskoningDHV heeft daartoe criteriadoelstellingen uit de beoordelingsrichtijn
BREEAM-NL Infra gehanteerd. Gosselink hanteert bij
zijn toetsing vier pragmatisch geformuleerde prestatieniveaus, variërend van uitstekende tot negatieve duurzaamheidseffecten in een project. De Oversteek is zo op
38 duurzaamheidscriteria beoordeeld. (zie illustratie).
In hoofdlijnen is de duurzaamheid getoetst in de categorieën management, mensen, energie, water, bodem,
materialen, landgebruik en ecologie, omgevingskwaliteit en duurzaam gebruik. Elke categorie had subcriteria met elk een eigen doelstelling. Per criterium is bekeken in hoeverre het geleverde resultaat bijdraagt aan de
duurzaamheid van de brug en de omgeving.

Duurzame highlights waren het Design,
Build en Maintain-contract. Deze contractvorm heeft de aannemerscombinatie uitgedaagd om zo duurzaam mogelijk te werken. Ontwerp, uitvoering, onderhoud en
kosten zijn door deze contractvorm optimaal op elkaar afgestemd. Opvallend is ook
de link naar de geschiedenis van de locatie
die in het project zichtbaar is gemaakt.
Verder is noemenswaardig dat de onderdelen van de hoofdoverspanning per schip
zijn vervoerd en direct naast de vaargeul
zijn gemonteerd, zodat deze als één geheel
kon worden ingevaren. Deze bouwmethode heeft veel overlast voorkomen voor
de stedelijke omgeving en het drukke
scheepvaartverkeer op de Waal. In tegenstelling tot de aanbruggen, is de hoofdoverspanning minimalistisch vormgegeven.
Daardoor is het materiaalgebruik op dat
projectdeel beperkt.

CATEGORIE

CRITERIUM

1. Management

MVO in de keten

++

Rapportage en verantwoording

++

Adaptief vermogen

++

Participatie

++

Bouwplaats en omgeving

++

Presentatieborging

++

Contractmanagement ketenpartners

++

Esthetiek en omgevingsbeleving

++

Sociale veiligheid

++

2. Mensen

3. Energie

4. Water

SCORE

Social return on investment

+

Educatie en kennisdeling

++

Externe veiligheid

++

CO2 reductie in het bouwproces

+

Energiezuinige installaties

-

Energiezuinige verlichting

++

Opwekking duurzame energie

-

Water in het licht van klimaatadaptatie

++

Watersysteem in stand houden of verbeteren

++

Verbeteren waterkwaliteit

5. Bodem

6. Materialen

7. Landgebruik en ecologie

8. Omgevingskwaliteit

Afstromend hemelwater

++

Bodemmilieu en opbouw

++

Verbeteren bodemkwaliteit

++

Ondergronds ruimtegebruik (kabels en leidingen)

++

MIlieu-impact materialen

--

Materialenkringloop

+

Herkomst van materialen

++

Landgebruik (inbreiding i.p.v. uitbreiding)
Ruimtegebruik

++

Biotische natuur (flora en fauna)

++

Duurzaam landschapsbeheer

-

Cultureel erfgoed en archeologie

++

Luchtkwaliteit

++

Trillingen

++

Lichthinder

++

Hittestress (Urban Heat Island)

9. Duurzaam gebruik

Geluid

++

Doorstroming tijdens de bouw

++

Doorstroming tijdens gebruik

++

Netwerkeffecten van verkeer
Veiligheid infrastructuur tijdens gebruik

++

Total cost of ownership

++

Aansluiting op openbaar vervoer

-

Tabel Samenvattend overzicht van de duurzaamheidsprestaties
Criterium is niet van toepassing of buiten de scope van deze toetsing

Project Sustainability Report

Gosselink vindt dat opdrachtgevers en
opdrachtnemers van bouwprojecten vaker
de duurzaamheidsprestaties van een project zouden moeten rapporteren. Vergelijk
het met bedrijven die jaarlijks de duurzaamheidsprestaties verantwoorden in de
vorm van een Project Sustainability
Report. Dit biedt telkens nieuwe en concrete leermomenten op het pad van de
verduurzaming. “Daar profiteert de hele
vaksector en dus de hele Nederlandse
samenleving van”, stelt hij.
Roy

Voorend, projectmanager Aanbesteden

De aanpak Duurzaam GWW
Bij de aanbesteding van ‘De Oversteek’ is het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen
toegepast. Met het beschikbaar komen van ‘De Aanpak Duurzaam GWW’ heeft de
GWW-sector een nieuwe uniforme manier voor een eenduidige marktbenadering.
Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen. Zij hebben samen het initiatief genomen duurzaam
inkopen in de GWW-sector door te ontwikkelen om duurzaamheid naar een hoger
plan te tillen en de sector duurzaam te maken. Dit heeft geresulteerd in ‘De Aanpak
Duurzaam GWW’, een praktische werkwijze gebaseerd op een stappenplan voor
elke fase in het bouwproject met ruimte voor innovatie. Een drietal instrumenten
ondersteunt de aanpak duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken.
CROW neemt deel aan het samenwerkingsverband en zorgt voor de uitrol van de
CO2-prestatieladder bij de decentrale overheid.

en Contracteren, voorend@crow.nl
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Hardenberg

Relatiedagen voor de grond-,

4, 5 en 6 februari 2014

weg- en waterbouw

Gorinchem
28, 29 en 30 oktober 2014

Registreer u nu via
www.evenementenhal.nl/infra-hb
met onderstaand registratienummer
en ontvang gratis entreebewijzen
voor 2 personen voor Infra
Relatiedagen Hardenberg 2014.

6140002009
Volg ons @INFRA_EH
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Special Wegontwerp

Wegontwerp
binnen het cluster
Verkeer en Vervoer

Wim van Tilburg
Clustermanager
Verkeer en Vervoer

Binnen het cluster Verkeer en Vervoer wordt aan een viertal programma’s gewerkt:
Mobiliteit, Fiets, Collectief Vervoer en Wegontwerp. In deze special berichten wij u
over de werkzaamheden en ontwikkelingen in het programma Wegontwerp.
Het ontwerp van de weg en het feitelijk gedrag van de weggebruiker zijn voor het
programma Wegontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden. De weggebruiker
moet in een oogopslag kunnen bepalen op welk wegtype hij rijdt en welk gedrag
nodig is om daarop veilig te kunnen rijden. Hierbij is het van groot belang het aantal
typen weg te beperken en ieder type herkenbaar en onderling onderscheidend voor
de weggebruiker te maken. CROW ontwikkelde in de loop der jaren diverse richtlijnen, normen en instrumenten om de wegontwerper te helpen bij het maken van een
optimaal wegontwerp.
We blijven u uiteraard bedienen met actuele richtlijnen, handboeken, kennismodules, cursussen en inspiratie. Kwaliteitsborging en actualisatie zijn hierbij cruciaal.
We werken hieraan in nauwe samenwerking met het werkveld; door middel van cocreatie komen we tot de gewenste producten.

Met nieuwe diensten gaan we u ondersteunen in uw werkprocessen. Hierbij gaat
het niet alleen om het hanteren van de feitelijke CROW-kennis, maar juist ook om
communicatieve aspecten, waarmee ontwerpers worden geconfronteerd. De formule van de kenniscoach is een eerste uitwerking daarvan. Kenniscoaches zijn onafhankelijke CROW-professionals, die zich samen met de wegbeheerders verdiepen in
de specifieke wegontwerpvraag of het -probleem. Door vragen te stellen kunnen zij
John Boender
helpen de richtlijnen op de juiste wijze toe te passen om tot een passende oplossing
Programmamanager te komen.
Wegontwerp
We kunnen onze werkzaamheden voor de komende jaren in de volgende elementen
beschrijven:
•	Samen met marktpartijen nieuwe kennis ontwikkelen en
resultaten van onderzoeken vertalen naar nieuwe richtlijnen;
•	De achtergronden en onderbouwing van de richtlijnen
vastleggen;
•	Inhoudelijke vernieuwingen doorvoeren in de huidige producten (nieuwe content);
• Bestaande tools integreren in de kennismodules (quick wins);
•	Ondersteunen bij het op de juiste wijze toepassen van de kennis (how to);
• Best practices (hulpmiddelen en referenties) aanbieden;
•	Begeleiden van innovaties van de wegbeheerders, met als doel deze kennis te
delen en op te nemen in richtlijnen.
Met deze aanpak verschuift CROW van de partij voor de richtlijnen, handboeken en
cursussen en opleidingen naar een organisatie die u ontzorgt met een mix aan producten en diensten, waarmee u efficiënter en kwalitatief beter uw werk kunt doen.
In deze special krijgt u een beeld van de onderwerpen waaraan is gewerkt. Welke
producten er vanuit het programma Wegontwerp beschikbaar zijn gekomen. Én een
blik op waarmee wij ons in 2014 gaan bezig houden.

Special Wegontwerp

Handboek Wegontwerp 2013:
nooit klaar, altijd praktische,
direct toepasbare kennis
John Boender: “Het Handboek Wegontwerp is
nooit klaar en afgerond, is een levend, dynamisch boekwerk. Iedere dag kunnen er nieuwe
inzichten boven komen waardoor de richtlijnen
moeten worden aangepast. We gaan dan ook
regelmatig de online versie van frisse kennis
voorzien, zodat de mensen in de praktijk altijd
de meest recente gereedschappen paraat hebben.”
Het Handboek Wegontwerp richt zich louter op het
ontwerp van de wegen buiten de bebouwde kom
(exclusief de snelwegen). Voor de wegen in de
bebouwde kom is er het ASVV (aanbevelingen voor
de verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde
kom). En voor de snelwegen zijn er de Richtlijnen
voor het Ontwerp van Autosnelwegen (ROA).
Het Handboek bestaat uit vier delen: de basiscriteria, stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen. Het is zowel digitaal als in boekvorm verschenen. Het is hét standaardwerk op het
gebied van wegontwerp buiten de bebouwde kom
en is de leidraad bij ieder kruispunt en wegvak.

Update hard nodig

De nieuwe editie van november 2013 was hard
nodig, volgens programmamanager Wegontwerp
van CROW, John Boender. “Allereerst is er ten
opzichte van de versie uit 2002 veel nieuwe kennis
toegevoegd. Er zijn zeker tien recente publicaties
die nieuwe inzichten aan het Handboek hebben
geleverd. Belangrijk voorbeeld is daarbij dat we de
vertaalslag hebben gemaakt van de Basiskenmerken
Wegontwerp naar de maatvoering per type weg. In
de nieuwe editie komen de fietsstraten aan bod, de
overgang van de ene categorie weg naar een andere.
Ook zijn er richtlijnen rond landbouwvoertuigen
opgenomen, is er informatie over de relatie tussen
gemotoriseerde tweewielers en wegontwerp.”
Er is in het nieuwe Handboek meer aandacht voor
de hulpdiensten. Boender: “Ik geef een praktijkvoorbeeld. In het boek staat nu dat in de middenberm
geen zogenaamde rubberen flappen mogen staan.
Deze obstakels moeten voorkomen dat het reguliere
verkeer de middenberm kan overschrijden, dat is
logisch, maar voor hulpdiensten vormen de flappen

vaak een grote hindernis als ze in volle snelheid via
de andere rijstrook langs de file naar een calamiteit
moeten rijden.”

Worsteling met wegontwerp

Het Handboek Wegontwerp geeft richtlijnen vanuit
het concept Duurzaam Veilig Verkeer. Het uitgangsprincipe is daarbij dat de weginrichting duidelijk is
en voor zichzelf spreekt.
Boender: “Het roept in feite de weggebruiker op het
juiste rijgedrag te vertonen. In principe conformeert
iedere wegontwerper zich aan de richtlijnen van het
Handboek. Dat de praktijk vaak weerbarstiger is,
merkt iedere automobilist dagelijks. Elke verkeerskundige worstelt met de beschikbare ruimte. En
heeft te maken met een (vaak beperkt) budget: de
aanleg van wegen is een dure aangelegenheid. Dus
ontkomt hij er in bepaalde gevallen niet aan af te
wijken van de richtlijnen.”
Ook kan het gebrek aan draagvlak een rol spelen bij
het afwijken van de richtlijnen. Dat kan spelen als er
een keuze moet worden gemaakt tussen aanleg van
extra asfalt of behoud van een stuk grond met grote
cultuurhistorische waarde.
Volgens John Boender is het afwijken van de richtlijnen toegestaan als er maar wel beargumenteerd
wordt afgeweken. “Onze richtlijnen zijn gebaseerd
op kennis en ervaring, maar zijn geen wettelijke
verplichting. Als de wegbeheerder voldoende compenserende maatregelen neemt, bijvoorbeeld met
extra verlichting of aanvullende bewegwijzering, of
inzet van handhaving, dan kan het. Als dat nog niet
voldoende is, is ook nog een verlaging van de maximaal toegestane snelheid een optie, maar dan wel
in het uiterste geval. Je moet weggebruikers ook
weer niet in de verleiding brengen snellere sluipwegen te zoeken. Veiligheid voorop, dus.”
Het Handboek helpt in de nieuwe editie de wegbeheerder ook als hij moet afwijken van de richtlijnen.
“We bieden een volgorde van maatregelen aan die
men in een dergelijke situatie kan nemen. Zo is bijvoorbeeld duidelijk dat je eerst de middenbermbreedte aanpast en pas daarna de fietspaden laat
vervallen, in plaats van andersom. Een simpel voorbeeld, maar hierom gaat het wel vaak in de praktijk.”

Wij wensen u veel leesplezier.
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Pilot RWS/CROW succesvol:

Richtlijnen wegontwerp
autosnelwegen maken
kennisbank compleet

Meer samenwerking RWS/CROW
Er zijn meer voorbeelden te noemen van samenwerkingsprojecten tussen Rijkswaterstaat en
CROW: gladheidsbestrijding (de opleiding Coördinator gladheidsbestrijding en een publicatie daarover), Incident Management, richtlijnen voor DRIPS, Bebakening en markering en
het Platform Vergevingsgezinde weg en omgeving. En aan het einde van het interview voor
dit artikel zag uw verslaggever ter plekke een mogelijk nieuw project ontstaan. Van Loon: “Ik
heb nog een wens: ik mis binnen de kennisbank de bebording.” Boender: “CROW beheert de
website verkeerstekens.nl die echter verouderd is. Het staat hoog op ons verlanglijstje daar
een kennisbankmodule van te maken.” Van Loon: “Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een
toepassingskader voor bebording; wellicht dat we elkaar hierin kunnen vinden?”

Sinds 2013 hebben alle Rijkswaterstaatmedewerkers toegang tot de CROW-kennisbank. Een enorme hoeveelheid kennis en informatie over onder meer wegontwerp...
met als ontbrekende factor: autosnelwegen. Door een samenwerking tussen CROW
en Rijkswaterstaat zijn nu zes richtlijnen opgenomen in de CROW-kennisbank. Vier
betrokkenen blikken terug op een succesvol pilotproject.

Auteur: Stefan Boerboom
“Tot nu toe gaf Rijkswaterstaat per project de geldende
richtlijnen door aan de betrokken marktpartij”, constateert Alex van Loon. Hij is kennisveldtrekker wegontwerp bij Rijkswaterstaat. “We kregen signalen vanuit
de markt dat er behoefte was aan één centraal loket.
CROW is richtlijnfabrikant en een neutrale afzender.
Bovendien is het handig om updates van die richtlijnen
door CROW te laten co-ontwikkelen met stakeholders.”
Maaikel Koenis, adviseur Werk in Uitvoering bij Rijkswaterstaat, vult aan: “Wij ontsluiten onze richtlijnen
via intranet; CROW biedt een publieke ontsluitingsmethode. We willen aansluiten bij wat CROW biedt, en
daarmee bij de andere wegbeheerders.”

Autosnelweg als ‘missing link’
v.l.n.r. Alex van Loon, Maaikel
Koenis, Willy Stegeman en
John Boender

John Boender, programmamanager Verkeer en Vervoer
bij CROW, benadrukt het belang van het pilotproject:
“Voor wegontwerp heeft CROW alle richtlijnen voor
zowel binnen als buiten de bebouwde kom in de kennisbank verzameld, maar de witte vlek was de autosnelweg. De module Autosnelwegen completeert het assortiment.
Dat is van grote waarde voor alle
kennisbankgebruikers.” Van Loon
beaamt het: “Die witte vlek, of missing link zo je wilt, bestaat niet
voor de weggebruiker. Een automobilist die van de autosnelweg
gebruikmaakt, gebruikt per definitie ook het onderliggende wegen-
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net. Hij maalt er niet om wie precies welke weg
beheert, als hij zijn route maar op een vlotte, consistente en veilige manier kan volgen.” Boender is het met
Van Loon eens: “Denk bijvoorbeeld aan de bewegwijzeringsborden die continuïteit in bestemmingen bieden
van de autosnelweg naar de onderliggende wegen en
andersom.”
“We hebben een bewuste keuze gemaakt om drie specifieke Rijkswaterstaatrichtlijnen te nemen die al waren
vastgesteld, plus drie concept-richtlijnen waarmee we
een revisieronde wilden doorlopen”, verklaart Koenis.
“Op die manier konden we niet alleen nagaan in hoeverre zo’n reviewronde binnen de kennisbankomgeving
verloopt, maar ook het gebruik van de kennisbank an
sich stimuleren.” De drie te reviewen richtlijnen waren
uitsluitend voor een selecte groep toegankelijk, beveiligd met een wachtwoord.

Snel consensus

Willy Stegeman, teamleider Content- en Webmanagement bij CROW en projectleider, was verantwoordelijk
voor de migratie van de RWS-documenten. Samen met
Koenis stelde ze een e-mail op richting een aantal dossierhouders en vijftig reviewers met aanwijzingen. Ook
behandelde ze de reacties. “De kennisbank voorziet in
een reageerknop, oorspronkelijk bedoeld voor abonnees
die een vraag hebben. Die knop hebben we gebruikt om
reacties op conceptteksten te verzamelen”, legt ze uit.
“Voor de dossierhouders is het grote voordeel dat ze per
paragraaf alle reacties van iedereen krijgen in plaats
van, zoals vroeger, alle reacties per persoon”, constateert
Koenis. Vroeger zou dat verschillende gescande papie-

ren documenten met aantekeningen hebben opgeleverd; een tafel
vol. “Nu kunnen reviewers hun opmerkingen digitaal en voor
iedereen inzichtelijk kenbaar maken, waardoor je al snel tot consensus komt. Dat werkt heel efficiënt.”

Evaluatie positief

Conform het communicatieplan zijn er enquêtes gehouden onder
de RWS-gebruikers. Uit de resultaten blijkt een grote tevredenheid over de feedbackmogelijkheid, evenals de zoekfunctie. “De
reacties staan al in Word; een dossierhouder die het met een
geherformuleerde tekst eens is, kan dat direct overnemen”, zegt
Stegeman. Een veelgenoemde wens om een pdf van een publicatie als geheel te kunnen printen, is gehonoreerd. Een andere
kwestie is versiebeheer. “De kennisbank houdt daar rekening
mee”, weet Stegeman. “Per paragraaf staat er een datum van geldigheid, plus eventuele vorige versies met een begin- en een
einddatum. De historie is herleidbaar. Ook bij de zoekresultaten.”
“Nu alle Rijkswaterstaters toegang hebben tot alle kennismodules inclusief Autosnelweg, kunnen ze efficiënt zoeken, in plaats
van dat ze verschillende boeken moeten raadplegen en de kans
lopen kennis te missen”, meent Boender. “Het gaat ook om het
mandaat”, merkt Van Loon op. “Er zullen wellicht Rijkswaterstaters zijn die denken: ‘Gaat CROW dan zomaar allerlei aanpassingen doorvoeren?’. Nee. Essentiële wijzigingen lopen via een
interne RWS-vaststellingsprocedure. Kleine aanpassingen, bijvoorbeeld bij evidente fouten of tekstuele verbeteringen, zijn in
overleg met de RWS-dossierhouder snel door te voeren.”

Kennisbankambassadeur

Hoe voelt het om het beheer over je eigen kennis uit handen te
geven? “We geven het beheer van de inhoudelijke kennis niet uit
handen, maar het ontzorgt ons op dagelijkse basis”, stelt Van

Loon vast. “CROW heeft een helpdesk achter de kennisbank
paraat om eerstelijnsvragen te beantwoorden. Bij toepassingsvragen binnen projecten is en blijft Rijkswaterstaat het aanspreekpunt.” Overigens faciliteert CROW ook door opmerkingen
te trechteren en na overleg wijzigingen door te voeren.
“Richtlijnen en kennis overhevelen doe je niet van het ene op het
andere moment”, meent Boender. “Je wilt uiteraard niet dat iedereen zomaar kan muteren. De kern van deze pilot is volgens mij
dat je kunt praten tot je een ons weegt, maar dat wanneer mensen er in de praktijk mee aan de slag gaan, ze zíén dat het werkt.”
Koenis knikt: “Onbekend maakt onbemind, maar omgekeerd
geldt ook: bekend maakt bemind. Dat is wat hier gebeurd is.
Doordat ik er zo frequent mee bezig ben geweest, ben ik me
steeds meer een kennisbankambassadeur gaan voelen. Ik probeer
de kennisbank overal bij Rijkswaterstaters onder de aandacht te
brengen en te promoten dat mensen ’m onder ‘Favorieten’ zetten.
De kennisbank blijkt een grote meerwaarde te hebben, paradoxaal genoeg juist voor de incidentele gebruiker. Stel een aannemer wil een bepaald type rimpelbuisobstakelbeveiliger ofwel
rimob plaatsen en stelt daar een vraag over die je wat overvalt.
Als je dan ‘rimob’ intoetst, kom je er snel achter dat er niet zo veel
soorten zijn en welke regels van toepassing zijn.” Van Loon voegt
daaraan toe dat hij met een goed gevoel terugkijkt op de samenwerking. “De pilot is professioneel opgepakt met precies die
oogst die ons vooraf voor ogen stond, namelijk verbeterpunten
die zijn opgepakt plus het vertrouwen om hiermee verder te
gaan. We zullen bezien of we wellicht nog meer RWS-richtlijnen
in de kennisbank van CROW kunnen krijgen.”
John Boender, programmamanager Verkeer en Vervoer, boender@crow.nl
w
 ww.crow.nl/kennismodules
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Richtlijn bewegwijzering 2014
krijgt een zwaardere status
John Boender is begeleider van het Platform Bewegwijzering.
Hij vertelt over hoe de nieuwe Richtlijn bewegwijzering tot
stand is gekomen en het extra gewicht dat deze publicatie
krijgt.

Wat was de aanleiding om een nieuwe Richtlijn
bewegwijzering te ontwikkelen?

“Het Platform Bewegwijzering, dat onder andere bestaat uit alle
wegbeheerders, heeft als doel: ervoor zorgen dat de Richtlijn
bewegwijzering actueel blijft. Twee á drie jaar geleden hebben
we geconstateerd dat deze aan een update toe was. Rijkswaterstaat had de bewegwijzering op autosnelwegen aangepast. Op
niet-snelwegen werd Redesign gebruikt, een initiatief van de
ANWB, dat verschilt van de bewegwijzering op snelwegen. De
afgelopen jaren hebben we geprobeerd deze twee varianten
zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. In de nieuwe Richtlijn hebben we gekozen voor twee lettertypen – voor de automobilist
niet te onderscheiden van elkaar - en dezelfde pijlen op alle
wegen.”

Hoe is deze nieuwe richtlijn ontvangen ten
opzichte van de Richtlijn bewegwijzering 2005?
“Deze publicatie zal meer gewicht krijgen. Alle wegbeheerders
willen deze richtlijn een zwaardere status geven. Het achterliggende doel: uniformiteit. De verschillen op lokale, provinciale en

rijkswegen tot een minimum beperken. De richtlijn van 2005
werd alleen door het ministerie en Rijkswaterstaat vastgesteld,
nu willen ook de overige wegbeheerders – provincies, gemeenten, waterschappen - zich bij de vaststelling van deze richtlijn
aansluiten.”

De Richtlijn bewegwijzering 2014 is in januari
in druk verschenen. Wanneer zal deze ‘extra
status’ officieel worden toegekend?

“Komende maanden zullen bij de wegbeheerders nog verschillende processen doorlopen moeten worden, om de richtlijn uiteindelijk, ergens in het voorjaar van 2014, voor te leggen in het
Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO). De minister en staatssecretaris
van Milieu en Infrastructuur en de bestuurders van de Unie van
Waterschappen, de gemeenten en de provincies zullen in dit
overleg de Richtlijn bewegwijzering 2014 officieel omarmen als
een belangrijk document voor alle wegbeheerders.”

Betekent dit dat de richtlijn een verplichting
wordt?

“Van een reguliere CROW-publicatie kan met de juiste motivatie
worden afgeweken. Bij deze Richtlijn bewegwijzering zal dat
niet zo snel gebeuren. Al kunnen we niet spreken van een formele
verplichting. Wel van een morele verplichting. Alle wegbeheerders zullen zich immers committeren aan deze richtlijn.”

Uniformiteit is terug met herziene
Richtlijn bewegwijzering
Door Tim Oosten
Deze maand zal de Richtlijn bewegwijzering 2014
verschijnen, als opvolger van de richtlijn uit 2005.
Los van het wegwerken van wat slordigheidjes, is
het grootste verschil met de voorganger dat de uniformiteit in bewegwijzering voor alle wegtypen
terug is.
Het doel van bewegwijzering ligt tamelijk voor de
hand: de weggebruiker zo goed mogelijk informeren en
zo vlot en zo veilig mogelijk naar zijn bestemming leiden. De weggebruiker weet dankzij bewegwijzering
waar hij naartoe gaat en waar hij zich bevindt. Belangrijke eisen zijn uniformiteit, continuïteit, leesbaarheid
en begrijpelijkheid. Dit betekent overal in soortgelijke
situaties op dezelfde manier verwijzen, verwijzingen
voortzetten tot het doel is bereikt, afspraken over lettertype, -hoogte en contrast en algemene bekendheid
van plaats- en objectnamen. Het houdt tevens in dat de
bewegwijzering van alle verschillende wegbeheerders
op elkaar moet zijn afgestemd.

Vallende pijlen en hoofddoelen

Helpdesk Verkeer en Vervoer
Waarom worden in de meest recente CROW-publicaties intensiteiten niet
meer gekoppeld aan de wegcategorieën?
D
 e acceptabele hoeveelheid verkeer op een weg is sterk
afhankelijk van onder meer de omgeving, kruispunten en
dergelijke en de functie van deze weg in het gehele netwerk.
(zie ook CROW-publicatie 315 Basiskenmerken wegontwerp).
Ook is de maximaal aanvaardbare intensiteit sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de aanwezigheid en hoeveelheid van
erfaansluitingen en het al dan niet parkeren op de rijbaan.
Mag er worden afgeweken van de richtlijnen?
E
 r komen vaak algemene vragen binnen over wegbreedtes, bochtstralen, drempels en plateaus. Navraag leert dat
deze vragen komen van mensen die schade hebben opgelopen en de wegbeheerder aansprakelijk willen stellen
voor deze schade. Gezien onze onafhankelijke status
mogen wij niet adviseren in (of reageren op) zulke specifieke (verkeers-)situaties. Wel kan CROW verwijzen naar
relevante normen en richtlijnen en deze waar nodig toelichten. De vraag is dus wat er in de richtlijnen staat. Dit
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geven wij dan ook aan, maar we melden er wel bij dat
gemotiveerd van de richtlijnen mag worden afgeweken.
Dan moet de wegbeheerder kunnen aantonen dat de veiligheid in dat geval vergelijkbaar is met het gestelde in de
richtlijn. Rechters nemen dit steeds mee in hun oordeel.
Is er onderscheid tussen verschillende richtlijnen?
B
 innen de richtlijnen voor wegontwerp hebben we een
driedeling: de categorisering, de basiskenmerken wegontwerp en de inhoudelijke richtlijnen met de maatvoering
en bandbreedten. De status van richtlijnen wordt niet
door CROW gegeven, maar door de wegbeheerders zelf.
Vaststelling van een richtlijn kan worden gedaan door een
wegbeheerder zelf of voor alle wegbeheerders via het
Bestuurlijk Koepeloverleg (BKO).
Bij de helpdesk krijgen we regelmatig aanwijzingen voor kennislacunes binnen onze producten. Deze opmerkingen worden vervolgens doorgegeven aan
de betreffende projectmanager om rekening mee te houden bij de volgende
actualisatie of herziening van een publicatie.

Werkgroeplid Cees Prins van de afdeling stadsingenieurs
van de gemeente Breda is al lange tijd lid van het overkoepelende Platform bewegwijzering en nauw betrokken geweest bij het ontstaan van de nieuwe richtlijn. “In
het kader van het project file proof in 2008 is Rijkswaterstaat begonnen, als proef op knooppunt Velperbroek,
met een nieuwe manier van bewegwijzering. Dit betekende onder meer dat de zogeheten vallende pijlen werden vervangen door opgaande pijlen en dat netwerkdoelen plaatsmaakten voor hoofddoelen. De proef verliep zo
positief dat deze manier van bewegwijzering verder is
ingevoerd op de nationale stroomwegen.”

Letter

Over de te gebruiken letter op de borden meldt Prins:
“De VNVF, de vereniging van verkeersbordenfabrikanten, heeft het platform verzocht om meer uniformiteit,
om terugkeer naar de situatie van voor 1997, met overal
dezelfde pijlen en hetzelfde lettertype. Het platform
heeft hierop positief gereageerd. Alleen is het lettertype Uu vervangen door Dd en niet door Ee. Het Ddalfabet is ‘familie’ van het Ee-alfabet. De letterbreedte
is bijna gelijk aan het Uu-alfabet, waardoor de borden
niet groter worden dan de huidige borden.”
“Overeind gebleven van het redesign zijn de maatvoering van randen en biezen en de symbolen. Uitzondering hierop is het rode kruis voor spoedeisende hulp.
Het rode kruis is beschermd en mag niet gebruikt worden in de bewegwijzering. Spoedeisende hulp wordt
nu voorzien van het symbool dat ook voor ziekenhuizen geldt; een witte H in een blauw veld.”

CROW-publicatie 322,
‘Richtlijn bewegwijzering 2014’ verschijnt
als boek en online.

Uitsterfconstructie

Nieuw in de Richtlijn bewegwijzering 2014 is dat ook
toeristische bewegwijzering er onderdeel van uitmaakt, net als parkeerbewegwijzering en straatnaamborden. Voor die laatste categorie geldt de NEN-norm
1772-2010, waarbij Uu gelezen moet worden als Dd.
Cees Prins hecht eraan te melden dat het niet de bedoeling is dat wegbeheerders massaal borden gaan vervangen: “Dat is een geleidelijk proces. Zodra een bord aan
vervanging toe is, moet uiteraard de nieuwe norm gelden. Maar daar gaan wel wat jaren overheen, als we uitgaan van een levensduur van vijftien à twintig jaar. Er is
sprake van een uitsterfconstructie. Overigens is er wel
een uitzondering. Als je bij een handwijzer met bijvoorbeeld vier armen, een van deze vier gaat vervangen, dan
moet je de overige drie ook vernieuwen.”

De onlineversie
maakt deel uit van de
kennismodule ‘Meubilair en installaties’.
Bestellen (zowel boek
als onlineversie) kan
via www.crow.nl/
shop.

Frans Heijnis, projectmanager Verkeer en Vervoer,

Ratjetoe

“Terwijl de overige wegbeheerders, met uitzondering
van de provincies Zuid-Holland en Overijssel, waren
overgestapt op open pijlen en het Uu-alfabet, het zogenaamde redesign, ging Rijkswaterstaat door met de
gesloten pijlen en het Ee-alfabet. Al met al werd het op
de weg een beetje een ratjetoe van staande en vallende
en van open en gesloten pijlen, afhankelijk van de
vraag of je je als weggebruiker op het hoofdwegennet
of op het onderliggende wegennet bevond. Dat is niet
ideaal en strijdig met het beginsel van uniformiteit.”

heijnis@crow.nl
Wegwijzer volgens
nieuwe richtlijn in
Breda
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Het programmateam Wegontwerp
John Boender
Als programmamanager sta ik ervoor nu en ook in de toekomst
onze klanten tijdig van de meest actuele kennis te voorzien op het
gebied van wegontwerp en de inrichting en uitrusting van de weg.
Sinds onze kennis ook via de kennismodules beschikbaar is gekomen, is het eenvoudiger de kennis actueel te houden. Dit vereist
wel een aanpassing in onze werkzaamheden. Het traditionele werken met werkgroepen wordt minder ingezet en daarnaast komen
ook klankbordgroepen, die meedenken bij de actualiseringen van
de kennis. We blijven de kennis ontwikkelen samen met en voor de
gebruikers van deze kennis.
boender@crow.nl

Wenst u een veilig 2014

Marleen Hovens
Vergeleken met het wat verdere buitenland hebben wij in Nederland de inrichting van wegen goed geregeld. Het is een verademing om op wegen en kruispunten te komen die over het algemeen helder en overzichtelijk zijn ingericht. Ik ben blij dat ik
binnen het programma wegontwerp daaraan kan bijdragen. De
relatie tussen de weg en zijn omgeving, de kwaliteit van de openbare ruimte waarin de weg een belangrijke rol speelt, de benodigde dialoog tussen de verkeerskundige ontwerper en de ruimtelijke ontwerper en het gedrag van de weggebruiker zijn
onderwerpen waarmee ik me ook de komende tijd bezig wil blijven houden.
hovens@crow.nl

Frans Heijnis
Als projectmanager Verkeer en Vervoer wil ik bijdragen aan een
verkeersveilige weginrichting zodat de wegbestuurders hun rijtaak veilig kunnen uitvoeren en de doorstroming en de bereikbaarheid verbetert. Binnen het Team Wegontwerp van de afdeling Verkeer en vervoer werk ik graag aan concrete projectactiviteiten die
decentrale wegbeheerders helpen bij de realisatie van die verkeersveilige weg en omgeving. Voorbeelden van CROW-projecten waaraan ik werk binnen het team zijn: de Richtlijn Bewegwijzering
2014, , verkeersveilige inrichting van wegbermen en het kwalitatief
beheer van verkeersborden.
heijnis@crow.nl

Christine Witman
Als verkeerskundige help ik graag mee om Nederland veilig en netjes in te richten, met oog voor het landschap en oog voor detail.
Dat detail zit voor mij in de beleving vanuit de weggebruikers, kijkend naar bijvoorbeeld de plaatsing van verkeersborden, de wegmarkering of de breedte van het voetpad. Binnen Wegontwerp is
het een uitdaging om de ontwikkelde kennis vanuit bijvoorbeeld
het Handboek Wegontwerp, de ASVV 2012 en de Basiskenmerken
wegontwerp uit te dragen en professionals te ondersteunen bij de
juiste toepassing van deze richtlijnen.
witman@crow.nl

Rowan van de Weerd
Als consulent houd ik me met verschillende werkzaamheden bezig
in het programmateam Wegontwerp. Ik werk de komende tijd
mee in projecten als ‘Herziening richtlijnen voor de bebakening en
markering van wegen’ en ‘Afwegingskader kruispuntvormen’. Het
is ook belangrijk om bestaande content te beheren, door actuele

8 | CROWetcetera Special Wegontwerp nr. 1 | januari 2014

v.l.n.r Christine Witman, Rowan van de Weerd, John Boender, Wilma Slinger, Marleen
Hovens, Frans Heijnis. Niet op de foto: Nermin Yildirim-Atmaca en Yvonne Gerards

toepasbaarheid en consistentie daarvan te bewaken. Gezien mijn
werkzaamheden bij de Helpdesk en voor het beheren van de online
kennismodules van CROW, kan ik actuele kennis en relevante
vraagstukken inbrengen in het programmateam.
rowan.vandeweerd@crow.nl

Wilma Slinger
Verkeersveiligheid is al langere tijd het onderwerp waarmee ik mij
bezighoud. Een dankbaar onderwerp, want met het juist toepassen van kennis en richtlijnen door overheden zijn nog steeds veel
slachtoffers te besparen.. Er is al veel kennis beschikbaar, maar veel
weten we ook nog niet of zit in hoofden van mensen met veel ervaring. Vooral het breder beschikbaar maken van deze ‘impliciete’
kennis in bijvoorbeeld online kennismodules is iets waar ik me
mee wil bezighouden de komende tijd.
wilma.slinger@kpvv.nl

Nermin Yildirim-Atmaca
Binnen het cluster Verkeer & Vervoer draag ik graag bij
aan de verkeersveiligheid binnen Nederland. De inrichting van de wegen, zowel uit het oogpunt van de weggebruiker als de beleidsmedewerker, heeft bij mij de meerwaarde.
En het samenbrengen van die kennis waarna het gebundeld en
verspreid wordt door Nederland, laat zien hoe belangrijk het is om
aan de verkeersveiligheid te werken. In 2013 heb ik mij onder meer
bezig gehouden met de aanvulling van het Handboek wegontwerp.
yildirim-atmaca@crow.nl

Yvonne Gerards
Bij mijn werkzaamheden binnen het programma Wegontwerp staat de gebruiker voor mij altijd centraal: de
gebruiker van de kennisproducten en daarmee uiteindelijk ook de weggebruiker. Met name het onderwerp bewegwijzering heeft mijn interesse.
Ik neem deel aan het Platform Bewegwijzering en werk aan vrijwel
alle projecten op dit vlak. Binnen het programma Wegontwerp ben
ik verder betrokken bij de cursus Verkeerstechniek en cursus
Statistiek.
gerards@crow.nl

Beroeps verkeersregelaars
VCA- Certificering
Opleidingen
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info.traffic24-7.nl

06-246 372 68

Kent u de Online Kennismodules al?
Neem nu een abonnement op de
CROW Online Kennismodules en u
krijgt de meest actuele kennis op het
gebied van wegontwerp. De Online
Kennismodules zijn altijd up-to-date
en overal toegankelijk. U heeft een
persoonlijk online kennisdossier die
u kunt delen met collega’s.
Kennismodules over wegontwerp:
• Kennismodule Bibeko
(inclusief de nieuwste ASVV)

• Kennismodule Bubeko
(inclusief Handboek Wegontwerp 2013)

Bekijk het volledige overzicht van kennismodules:
www.crow.nl/kennismodules

Beheer OpenbareRuimte en Infrastructuur

Verkeer en Vervoer

Zorgen om opleiding en dagelijkse praktijk

Deskundige leidinggevende
bij werken met vervuilde
grond cruciaal
Auteur: Tim Oosten
Door graven in verontreinigde grond ontstaat kans op
blootstelling aan giftige stoffen van grondroerders en
omwonenden. En dus is zorgvuldig werken geboden.
CROW-publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde
grond) levert de benodigde standaardmaatregelen om
risico’s tot een minimum te beperken. De schakel op de
werkplek hierbij is de Deskundige leidinggevende projecten. Iedereen is het erover eens dat deze DLP onmisbaar is. Het niveau van opleiding en functioneren van
deze functionaris baart betrokkenen echter zorgen.

Klaas Ruigewaard:
“Niet iedere DLPopleiding voldoet
aan de gestelde
eindtermen”

“Afhankelijk van de omvang van het risico, is ook een
zekere mate van deskundigheid vereist op risicogebied
bij werken met verontreinigde grond”, vertelt Klaas Ruigewaard. Als hogere veiligheidskundige en voorzitter
van het Platform CROW-publicatie 132 is hij nauw
betrokken bij de eisen die gesteld worden aan een Deskundige leidinggevende projecten. “Het basisniveau
van kennis ligt bij de grondroerder, de operationeel
medewerker, degene die daadwerkelijk graaft. Een kennisniveau hoger is er de DLP. Deze is voortdurend aanwezig op het werk, vormt hier de oren en de ogen en
moet de kennis en kunde in huis hebben om veilig werken te garanderen. Hierboven heb je nog de veiligheidskundige, die het project veiligheidskundig begeleidt,
bij de opstart aanwezig is en voorlichting geeft.”

Zorgen

Het moge duidelijk zijn dat de DLP buitengewoon
belangrijk is. Hij of zij vormt een cruciale rol bij veilig
werken. “De DLP moet toezicht houden op de gemaakte
afspraken, maar ook in actie komen als de situatie verandert of als zich een calamiteit voordoet, en in overleg
treden met de veiligheidskundige als de zaak escaleert.
Kortom, hij moet signaleren en functioneren.”
Maar over dat laatste maakt Ruigewaard zich zorgen.
“Als Platform CROW-publicatie 132 hebben wij eisen aan
opleiding en toetsing gesteld. Iedereen die als DLP

werkt, moet hieraan voldoen. Probleem is echter dat
niet iedere DLP-opleiding voldoet aan de opgestelde
eindtermen. Er zijn ons gevallen bekend van opleiders
die zich laten overhalen om korter op te leiden en soepeler te zijn bij examens dan is afgesproken. Dit is
schokkend. Op deze manier lopen mensen onnodig
risico.”

Aanvangsniveau

“Het aanvangsniveau van iemand die een opleiding
volgt tot DLP is mbo. Deze opleiding is echt een minimumvereiste. Zo iemand moet de inhoudelijke kennis
bezitten van het risico op blootstelling aan gevaarlijke
stoffen én moet leidinggeven en dus overwicht hebben.
Wat we vaak zien, is dat een leidinggevende senior naar
voren wordt geschoven als DLP. Deze heeft soms meer
tijd nodig om zich de theorie eigen te maken. Maar dan
moet die tijd en dus dat geld wel in die opleiding gestoken worden. Helaas wordt te vaak beknibbeld op opleidingen. Het is en blijft maatwerk, zo’n opleiding. De
een moet daar intensiever in begeleid worden dan de
ander.”

Zelf reguleren

“Wat we ook helaas te vaak zien, zijn dubbele petten.
Zoals de kraanmachinist die tegelijkertijd DLP is. Dat
kan dus niet. Een DLP kan best hand- en spandiensten
verrichten, maar is er in de eerste plaats voor het toezicht en kan niet tegelijkertijd de hele dag geconcentreerd een klus uitvoeren.”
“Als het aan ons lag, was er een centraal examen gekomen. Maar dat hebben we niet voor elkaar gekregen.
De markt wil zelf reguleren, maar het zelfreinigend vermogen is onvoldoende. Tegen opdrachtgevers zou ik
willen zeggen: zorg dat je een DLP in huis hebt en tegen
opdrachtnemers: zorg dat het niveau van je Deskundige
leidinggevende projecten voldoende is.”
Ludolf Schouten, projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur, schouten@crow.nl

Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren:

“Verder kijken
dan kencijfers”
Auteur: Rick Otten
Met de digitale Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren
kan eenvoudig en snel de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie worden berekend. Er is een duidelijke inhoudelijke relatie tussen parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie. Het aantal voertuigen dat aankomt,
bepaalt, in relatie tot de verblijfsduur en de gemiddelde
bezetting van het voertuig, de parkeerbehoefte.
Kencijfers zijn gebaseerd op achtergrondkennis en met
een rekentool kan de gebruiker ‘spelen’ met deze kennis.
De rekentool biedt dus inhoudelijk meerwaarde door snel
scenario’s door te kunnen rekenen. Bijvoorbeeld: wat als
tachtig procent van de bezoekers van een voorziening
met de auto komt in plaats van negentig procent?
De tool is in 2008 voortgekomen uit de werkgroep die
zich bezighield met de nu vervallen publicatie 272, Verkeersgeneratie voorzieningen. Projectmanager Marleen
Hovens: “Tot 2007 had CROW geen beleid ten aanzien van
het maken van dergelijke tools voor de markt. We lieten
dat aan adviesbureaus over. Met publicatie 272 werd echter meteen ook een heel praktische, gratis digitale rekentool gemaakt, die voor onze doelgroepen veel toegevoegde waarde had. Daarmee is de omslag gekomen dat
we vanuit CROW een beleid hebben ontwikkeld om zelf
dergelijke tools te maken. In 2010 heeft CROW de tool die
door Goudappel Coffeng was gemaakt, aangekocht en
daarmee was het startsein gegeven voor de ontwikkeling
van meer CROW-tools.”
Een logische ontwikkeling, volgens Hovens: “Voor CROW
was het verstandig onze kennis in een productvorm aan
te bieden die past binnen het productportfolio van CROW.
De digitale tool is verbonden met onze kencijfers. Het is
in feite dezelfde kennis in een andere vorm.”
Sinds 2010 wordt de tool doorontwikkeld. Zo bleek in 2012
uit een marktonderzoek dat er vraag was naar een uitbreiding van de rekentool met parkeerkencijfers. Doorontwikkeling past in de strategie van CROW, die een multimediale organisatie wil zijn, waarbij de productvorm

wordt gekozen die optimaal aansluit bij de gebruiker.
Wat is voor de klanten de toegevoegde waarde? Die vraag
staat centraal. De markt heeft behoefte aan eenvoudige
rekentools die op alle plaatsen bereikbaar zijn, mits er
internet is. Veel gemeenten hebben vaak zelf eenvoudige
rekentools parkeerkencijfers of laten deze ontwikkelen.
De primaire doelgroep voor deze digitale tool zijn dan ook
gemeenten, ingenieurs-, advies- en architectenbureaus,
stedenbouwkundige bureaus, projectontwikkelaars en
aannemers.
Hovens: “Allereerst biedt CROW een eenvoudige rekentool
waarmee klanten en gebruikers van onze producten een
snelle berekening kunnen maken van de te verwachten
verkeersgeneratie en de benodigde parkeerplaatsen. Dit
is een extra service naast de CROW-publicatie 317 Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie, waarin de kencijfers
vermeld staan en de wijze waarop deze zijn bepaald en
waarop ze kunnen worden toegepast. Daarnaast zijn er
extra calculatiemogelijkheden toegevoegd. Bijvoorbeeld
voor ouders die hun kinderen ophalen van of brengen
naar basisscholen en kinderdagverblijven.”
Volgens Hovens zit de toegevoegde waarde ten opzichte
van de publicatie vooral in het kunnen ‘spelen’ met de
waarden die achter de kencijfers zitten. “De kencijfers
zoals ze in publicatie 317 zijn opgenomen, zijn gebaseerd
op landelijke gemiddelden. De rekentool maakt het
mogelijk de effecten van een lager aandeel autogebruik of
een hogere autobezettingsgraad door te rekenen. Met de
Rekentool Basisscholen is eenvoudig te bepalen bij welk
aandeel ouders dat kinderen haalt en brengt met de auto
de parkeeroverlast op een acceptabel niveau komt. Ten
slotte kan sinds dit jaar de gebruiker van de rekentool
deze achterliggende cijfers ook als eigen standaardwaarde invoeren. Daarmee kan de gebruiker zijn eigen
kencijfers vastleggen en dus verder kijken dan de standaard kencijfers uit de publicatie.”
Marleen Hovens, projectmanager Verkeer en Vervoer
hovens@crow.nl
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KpVV/Fietsberaad

KpVV/Fietsberaad

Schoolmobiliteit is meer dan
alleen verkeersveiligheid

Regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen
in Twente een succes!
Op 7 november 2013 heeft Regio Twente, in samenwerking met het Fietsberaad, een
‘Regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen’ georganiseerd.

In een Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen brengt het Fietsberaad ontwerpers bijeen. Verkeerskundige ontwerpers uit vier Twentse gemeenten (Enschede, Almelo, Hellendoorn,
Twenterand) legden in deze regionale sessie hun actuele complexe ontwerpopgaven letterlijk op een aantal tafels neer, om deze met collega’s uit andere gemeenten en enkele
deskundigen vanuit het Fietsberaad, CROW, de Fietsersbond, VVN en de politie in kleine
groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting werden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

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


	Allinx.eu | internationale
discussiegroep over
mobiliteitsmanagement

Volg ons
	@KpVVUtrecht
@FietsberaadNL

Beeld: Hélène de Bruine

		

Uit een in 2012 gehouden enquête onder gemeenten bleek dat
mobiliteit van en naar school en de schoolomgeving een
onderwerp is waarmee veel gemeenten bezig zijn. Een van de
vragen van gemeenten betreft het beïnvloeden van het haalbrenggedrag van ouders.
Het KpVV heeft dit jaar aandacht gegeven aan dit onderwerp op
twee manieren. Het heeft data inzichtelijk gemaakt door middel
van een digitaal overzicht (dashboard) en een bijeenkomst georganiseerd waar gedragsbeïnvloeding centraal stond.
KpVV Dashboard duurzame en slimme
mobiliteit - schoolmobiliteit
97 procent van alle basisschoolleerlingen woont op fietsafstand
van de school. 67 procent daarvan komt lopend of fietsend en
slechts 17 procent van de kinderen komt zelfstandig naar school.
Veel mensen hebben zo hun ideeën over hoe kinderen naar de
basisschool gaan en welke ontwikkelingen er spelen. Het KpVVdashboard over schoolmobiliteit zette onlangs de feiten op een rij:
De beleving van ouders van verkeersonveiligheid is een belangrijke
verklaring voor het halen en brengen van de kinderen.
•	Kinderen doen steeds minder verkeerservaring op. Dat vormt
een risico wanneer ze (zelfstandig) naar de middelbare school
gaan, die vaak verder weg ligt.
•	Kinderen hebben een veel realistischere kijk op de weg van huis
naar school dan hun ouders. De visie van de ouders beperkt zich
vaak tot de parkeersituatie bij de school.
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Themabijeenkomst Gedrag: mobiliteit naar de basisschool
In een KpVV-bijeenkomst over gedragsbeïnvloeding in november
stond de mobiliteit naar de basisschool centraal. Hierin kwam
naar voren dat schoolmobiliteit over meer zaken gaat dan verkeersveiligheid. Veel meer gaat het om gezondheid, sociale vaardigheden, fietsvaardigheden en duurzame mobiliteit. Door die
invalshoeken te combineren, kun je als gemeente ook onder een
andere ‘vlag’ bezig zijn met dit onderwerp en verschillende budgetten aan elkaar koppelen.
Publicaties
Het KpVV heeft een KpVV Bericht (nr. 133) uitgebracht over schoolmobiliteit en diverse publicaties over dit onderwerp in de kennisbank geplaatst. Ook verkent het KpVV op dit moment of er
behoefte is aan nieuwe kennisproducten over dit onderwerp. Dit
wordt dan eventueel opgenomen in het werkplan 2014.
• KpVV Dashboard over schoolmobiliteit: http://kpvvdashboard-15.blogspot.nl
• Terugblik Themabijeenkomst Gedrag: mobiliteit naar de
basisschool: www.kpvv.nl/Terugblik-Gedrag-mobiliteit-basisschool
• KpVV Bericht 133: www.kpvv.nl/KB133-schoolmobiliteit
W
 ilma Slinger, wilma.slinger@kpvv.nl
Friso Metz, friso.metz@kpvv.nl

	LinkedIn | discussiegroep
‘Kennisplatform Verkeer en
Vervoer (KpVV)’

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

Bijeenkomsten en congressen
KpVV en Fietsberaad

Een voorbeeld van een besproken ontwerpopgave. De zuidtak van deze rotonde staat bekend als een gevaarlijk
punt. De afgelopen jaren zijn er diverse (bijna) conflicten geweest tussen automobilisten en fietsers. De deelne-

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

mers hebben tijdens de bijeenkomst gekeken naar mogelijkheden om de rotonde veiliger vorm te geven.

Highlights
Bent u geïnteresseerd in het organiseren van een ontwerperscafé in uw provincie/regio?
Neem contact op met Robert Hulshof van het Fietsberaad: info@fietsberaad.nl.
* De 16 van de in totaal 22 deelnemers die een evaluatieformulier hebben ingevuld, gaven
als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gemiddeld het
rapportcijfer 7,9.
 erugblik: www.fietsberaad.nl > bijeenkomsten > bijeenkomsten 2013 > Regionaal OntT
werperscafe fietsvoorzieningen > gerelateerde items

12 en 13 februari 2014
Vervoer voor
beleidsmedewerkers Wmo

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

Robert Hulshof, hulshof@fietsberaad.nl

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.

Highlights
Terugblik Themabijeenkomst Gedrag:
mobiliteit naar de basisschool
– 26 november 2013
Terugblik Landelijke dag Naar goed
en betaalbaar collectief vervoer
– 27 november 2013
Terugblik OV-Netwerkdag
– 11 december 2013
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Aanbesteden en Contracteren

Verkeer en Vervoer

Werkgroep RAW-hoofdstuk ‘Groenvoorzieningen’
Op 24 november is een werkgroep geïnstalleerd die zich gaat
bezighouden met de reorganisatie van RAW-hoofdstuk 51
‘Groenvoorzieningen’.
Sinds het opnemen van het hoofdstuk 51 ‘Groenvoorzieningen‘ in
de RAW-systematiek in 1985, zijn diverse onderwerpen toegevoegd
aan dit hoofdstuk. Hierbij is tot dusver weinig aandacht besteed
aan een logische opbouw van het hoofdstuk. In de laatste versie
van de Standaard RAW Bepalingen is voor het eerst gebruik
gemaakt van deelhoofdstukken: 51.5 ‘Onderhoud bomen’ en 51.8
‘Kunstgrassportvelden’. De meest recente aanvulling is het in
november 2012 vastgestelde deelhoofdstuk 51.6 ‘Bomen in infrastructuur’.
Hoofdstuk 51 blijkt een van de meest gebruikte hoofdstukken in de
RAW. Het gebruik van dit hoofdstuk vraagt om meer structuur en
daarnaast om ‘actualisatie’ van de bestaande resultaatsbeschrijvingen en bepalingen. Deze actualisatie betreft kleinere aanpassingen
en is voornamelijk van redactionele aard.
Het doel van deze werkgroep is om de huidige RAW-standaardteksten (resultaatsbeschrijvingen en bepalingen) voor groenvoorzieningen opnieuw te ordenen en waar nodig aan te passen, zonder
een zodanig inhoudelijke wijziging dat een tervisielegging noodza-

Praktijk in beeld
bij waterschappen
Inzet innovatieve contracten wint terrein
Door zijn geografische ligging moet Nederland zich blijvend beschermen tegen zee en rivieren. Er zijn diverse
grote verbeterprogramma’s in uitvoering, zoals ‘Ruimte
voor de Rivier’ en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschappen zijn vanwege hun gebiedsspecifieke kennis belangrijke partners om deze programma’s te realiseren. Binnen randvoorwaarden krijgen
regionale partijen maximale ruimte voor invulling en uitvoering. Via innovatieve contractvorming stimuleren de
programma’s dat de kennis in de markt optimaal wordt
benut om zo de beste oplossingen tegen de beste prijs te
krijgen. Maar hoe ga je daarmee om als je weinig ervaring
hebt met geïntegreerde contracten voor grootschalige
projecten? Mirabel Loos (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en Erik Klein Velderman
(extern contractspecialist Waterschap Vallei en Veluwe)
vertellen erover: “De inzet van innovatieve contracten vereist een andere manier van denken.”
 ownload het volledige artikel op www.crow.
D
nl/vakgebieden/contracteren/systems-engineering/publicaties/praktijk-in-beeld
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kelijk wordt. Daarnaast kan de werkgroep verbetervoorstellen aandragen voor inhoudelijke herziening. Dit zal als nieuw projectplan
worden voorgelegd.

Zes vragen aan twee afstudeerders bij CROW, Klaas-Jan Huisbrink en Sander Kooistra

De effecten van dynamische
snelheidsdisplays
Klaas-Jan Huisbrink en Sander Kooistra, studenten Mobiliteit
van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, hebben bij CROW
een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays. Met succes studeerden ze af met een
7.  Een reflectie op hun afstudeerperiode.

v.l.n.r.: Johan Schansker (Nijestee Planmatig onderhoud), Rob Plomp (Nederlands
Openluchtmuseum) John van de Wiel (Ploegmakers Cultuurtechniek B.V.) Herman
Wevers (Alles over Groenbeheer, voorzitter), Ron Theunisz (Gemeente Heerlen),
Raymond van de Sande (Ergon), Jacques Teunissen (CROW, begeleiding werkgroep),
Jan Reinders (Krinkels B.V.). Op de foto ontbreken: Rick Ketelaars (Waterschap De
Dommel), Wim Slijkhuis (Provincie Overijssel).

CROW-keurmerk
‘VISI-compatible software’
voor Cenosco en Ibis
De softwarebedrijven Cenosco en Ibis hebben op 4 november 2013 van CROW het keurmerk ‘VISI-compatible software’
versie 1.3 gekregen voor de nieuwste versies van hun softwarepakketten Berry, respectievelijk IBIS4Projects en KPDVisi.
VISI is de Open Standaard waarmee partijen met behulp van
speciale VISI-software, zoals die van Cenosco en Ibis, digitaal met elkaar kunnen communiceren over belangrijke
afspraken zoals ontwerp, uitvoering, planningen, wijzigingen en betalingen.
Cenosco en Ibis leveren hun VISI-software aan verschillende
opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector. De
producten zijn gebaseerd op wat is afgesproken in de VISI
Open Standaard over digitale communicatie in bouwprojecten. Het keurmerk ‘VISI-compatible software’ biedt de
gebruiker zekerheid dat het softwarepakket voldoet aan
strenge kwaliteitseisen.
Samenwerkende partijen in een bouwproject beschikken
door het gebruik van VISI te allen tijde traceerbaar over de
juiste én actuele documenten en afspraken. Dit komt de
kwaliteit en efficiency van bouwprojecten ten goede en kan
faalkosten voorkomen. VISI-communicatie is al in honderden bouwprojecten ingezet. Meer informatie over VISI:
www.visi.nl.

1

	Waarom hebben jullie voor CROW gekozen?
“Het voordeel van afstuderen bij CROW is dat je een groot
netwerk tot je beschikking hebt. Dit komt tijdens het afstuderen,
maar ook later in het beroepenveld goed van pas. Tijdens het
afstudeeronderzoek hadden we ook echt de behoefte aan een
groot netwerk. Omdat niet bekend was in welke situaties snelheidsdisplays wel of geen effect hebben, was een groot onderzoek onder wegbeheerders noodzakelijk. Wat ons verder aansprak, was de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de
algehele kennisontwikkeling.”

2

	Waar ging jullie onderzoek over?
“We hebben onderzoek gedaan naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays. Dit zijn borden die, door middel van
informatie over de gereden snelheid, feedback geven aan de weggebruiker. Het doel van het onderzoek was het bieden van een
afwegingskader waarmee de wegbeheerder een weloverwogen
keuze kan maken voor het al dan niet toepassen van een dynamisch snelheidsdisplay. Dit uit zich in een stappenplan dat hiervoor een handvat biedt. Het uiteindelijke stappenplan is opgezet
aan de hand van literatuuronderzoek, enquêtes onder wegbeheerders en -gebruikers en een analyse van beschikbare meetgegevens over snelheden bij dynamische snelheidsdisplays.”

3

	Wat zijn de belangrijkste resultaten van jullie

onderzoek?

“Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat snelheidsdisplays een effectduur kennen van circa vijf weken. Daarom bevelen
wij aan snelheidsdisplays alleen toe te passen als tijdelijke maatregel. Verder concludeerden wij dat de effecten op 30 km/hwegen positiever zijn dan op 50 km/h-wegen. Nadere analyse
wees uit dat op de onderzochte 30 km/h-wegen harder gereden
werd dan de maximumsnelheid; blijkbaar is de weggebruiker dan
bereid zijn snelheid naar beneden toe aan te passen. Op de 50
km/h-wegen bleek de snelheid lager te liggen dan de maximumsnelheid. De weggebruiker paste in deze situatie zijn snelheid
naar boven toe aan. Wij bevelen dus aan snelheidsdisplays alleen
te plaatsen op locaties waar de werkelijk gereden gemiddelde
snelheid boven de maximumsnelheid ligt.
Verder hebben we geconcludeerd dat snelheidsdisplays niet
geschikt zijn om de objectieve verkeersveiligheid te verbeteren.
Wij bevelen hiervoor (een combinatie van) andere maatregelen aan.

Een combinatie met een snelheidsremmende maatregel verdient
hierbij niet de voorkeur vanwege de invloed die deze heeft op de
werking van het display. Positionering van het display in de directe
omgeving van één van deze maatregelen kan ofwel zorgen voor een
vertekend beeld met betrekking tot de vertoonde weergave, ofwel
voor een verslechterde zichtbaarheid en/of slechte meetbaarheid.”

4

	Wat adviseren jullie CROW om met de resultaten

van jullie studie te doen?

De resultaten van het onderzoek kunnen door CROW gebruikt
worden als kennis voor het project ‘wegkantmeubilair’. Wegbeheerders die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek,
hebben onlangs een exemplaar van de eindrapportage ontvangen. Verschillende wegbeheerders hebben al aangegeven dat de
rapportage een belangrijke handvat gaat vormen voor het al dan
niet toepassen van snelheidsdisplays.”

5

	Hoe kijken jullie terug op jullie afstudeerperiode

bij CROW?

“We kijken terug op een prettige samenwerking met CROW. Onze
begeleider nam voldoende tijd om conceptversies te lezen en met
ons te bespreken.”

6

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“Ik, Klaas-Jan, heb inmiddels werk gevonden als werkvoorbereider bij een bedrijf in de waterbouw. Sander is zich aan het
oriënteren voor het opzetten van een eigen bedrijf in de verkeerswereld. Het afstudeeronderzoek heeft bijgedragen aan een sterke
verbetering van ons professionele netwerk. Dit heeft geleid tot
wat ingangen, al blijft het opstarten van een eigen bedrijf lastig.
Tips en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom: sanderkooistra@hotmail.com – 0610214312.”
Marleen Hovens projectmanager Verkeer en Vervoer,
hovens@crow.nl
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Klasgenoten delen kennis
Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

Arie Meijwaard van Rijkswaterstaat en Sjaak Nas van de
gemeente Venlo rondden succesvol de vierdaagse opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding af. In een dubbelgesprek blikken beide cursisten terug op de intensieve
studie.
Door Martijn Reinink

www.cyber-adviseurs.nl
G
A
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ELDERS

adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

D V I E S B U R E AU V O O R
NFRASTRUCTUUR &
ILIEU B.V.

CIVIELE TECHNIEK · LANDMETEN · MILIEUKUNDE

Waarom deze cursus?
09-02-12 09:43

Arie Meijwaard: “Rijkswaterstaat vroeg me deel te nemen. Nou,
met alle plezier. Ik was al gladheidscoördinator, maar had nooit
een specifieke opleiding hiervoor gevolgd. Nu kreeg ik de kans.”
Sjaak Nas: “De gemeente Venlo heeft mij niet verplicht; mijn
collega’s en ik mochten deze opleiding volgen. Ik heb gelijk toegehapt, want ik ben altijd geïnteresseerd in kennisverbreding.”

Hoe hebben jullie de begeleiding tijdens de cursus
ervaren?
SN: “Als zeer goed. De docenten beschikten over een grote mate
van kennis en wisten me te boeien.”
AM: “Vaak kak je wat in aan het eind van een lange lesdag, maar
daar was bij deze cursus geen sprake van. De leraren waren
echte praktijkmensen. Ieder specialist op zijn eigen terrein. De
één richtte zich op meteorologie, de ander wist alles over materialen en de derde concentreerde zich op de organisatie.”
SN: “Ik houd me al twaalf jaar bezig met gladheidsbestrijding,
in de uitvoering. Dan heb je toch een eigen visie, een eigen
werkwijze. Ik vond het prettig dat we de ruimte kregen om mee
te praten en in discussie te gaan.”

ZEKERHEID VOORAF
Kijk voor meer informatie op WWW.GAIM.NL

Hoe was de verhouding tussen theorie en praktijk?
AM: “We kregen veel theorie, met name over weertypen. Maar
ook de praktijk kwam volop aan bod; diverse cases werden
besproken. En wat ik erg goed vond: het delen van kennis tussen
klasgenoten. Als het gaat om gladheidsbestrijding hebben we
bij Rijkswaterstaat te maken met snelwegen. Terwijl gemeenten rekening moeten houden met busbanen, met hulpdiensten,
met veel publiek op de straat..”
SN: “We hebben ons ingeleefd in elkaars situaties. Elke organi-

satie gebruikt haar eigen methoden, dat was interessant om te
horen. En daar probeer je van te leren.”

Hoe zwaar was de cursus?
SN: “Het was een stevige studie, pittige stof. Als je nauwelijks
ervaring hebt met gladheidsbestrijding, dan is vier lesdagen
misschien wel te weinig.”
AM: “Vooral het theoretische deel over meteorologie vond ik
lastig. Daarin heb ik thuis veel tijd gestoken. Als ik een puntje
van kritiek moet geven, had daaraan wat mij betreft wel wat
meer aandacht besteed kunnen worden.”
SN: “Er stond circa achttien uur zelfstudie voor deze cursus,
maar dat aantal heb ik wel overtroffen. Ik heb een paar dagen
verlof genomen om te leren voor het examen, en daarnaast een
heel weekend gestudeerd.”

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd?
AM: “Veel beheerders denken: gladheidsbestrijding, dat doe je
erbij. Deze cursus bewijst het tegendeel. Het is echt van belang
om je erin te verdiepen. Waarbij het gaat om de actie op zich,
het uitvoerende werk, maar ook om het organiseren. Dat besef
is bij mij alleen maar gegroeid tijdens deze studie.”
SN: “Zoals ik al aangaf: ik heb veel ervaring met gladheidsbestrijding. Maar dat kan ook een valkuil zijn. Doe je dingen al
heel lang, dan werk je op routine. Tijdens deze cursus heb ik
weer een aantal nieuwe dingen geleerd, nieuwe inzichten
gekregen.”

Hoe vonden jullie het examen: viel het mee of tegen?
SN: “Het bestond uit een theoretisch gedeelte met meerkeuzevragen; daarvoor moesten we gewoon heel veel leren. In het
praktijkdeel werden we geconfronteerd met een casus, die me
wel lag. In tegenstelling tot een aantal casussen die we in de
lessen hebben besproken, waarbij ik de vraagstelling soms wat
onduidelijk vond.”
AM: “In mijn ogen sloot de toets goed aan bij de stof die we
hebben behandeld. Hij was best lang. Ik kwam bijna tijd tekort,
maar dat vond ik niet zo erg. Je moet er ook wat voor doen; je
hoeft het diploma niet cadeau te krijgen.”
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CROW | Educatie

CROW | Educatie: bron van kennis
Versterk uw organisatie met kennis uit de bron
CROW ondersteunt professionals met een breed aanbod aan cursussen en opleidingen: actueel,
betrouwbaar en vakkundig. Volg een cursus online, klassikaal of via workshops. Een aantal cursussen is onderdeel van een Kennisbundel. Onderstaande cursussen gaan binnenkort van start.

Strooieffect
bereiken
per m2

Agenda: februari 2014
 februari 2014 - Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV
4
Leer in deze cursus hoe u optimaal toezicht houdt op projecten in de grond-, water- en
wegenbouw.
Contracteren | Prijs € 535,- per deelnemer | Meerdere data en locaties
10 februari 2014 - E-learning module: Beheer en onderhoud verkeerstekens
Leer in deze module hoe u de ‘Richtlijn beheer en onderhoud verkeerstekens’ toepast.
Verkeer & Vervoer | Prijs € 145,- per deelnemer | Leren waar en wanneer u wilt
11 februari 2014 - Functioneel specificeren in de gww-sector
Leer in deze cursus over functioneel specificeren en hoe dit toe te passen in uw sector.
Contracteren | Prijs € 995,- per deelnemer | Locatie Postiljon Arnhem
11 februari 2014 - Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW
Leer in deze cursus over Systems Engineering voor de GWW. De theorie en praktijk van projecten,
managementmethodieken en contracten (bijvoorbeeld: UAVgc, risicomanagement, RAMS).
Contracteren | Meer info: Prijs € 985,- per deelnemer | Locatie Golden Tulip Zoetermeer
	11 februari 2014 - Raambestekken in RAW - Overeenkomst met open posten
Leer in deze cursus over het toepassen van raambestekken in de grond-, water-, en
wegenbouw en over de risico’s daarvan
Contracteren | Prijs € 550,- per deelnemer | Postiljon Bunnik

Agenda: maart 2014
	4 maart 2014 - Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en RAW
Hoe gaat u om met verkeersmaatregelen bij het opstellen van een RAW-bestek? In deze cursus leert u in een dag hoe u verkeersmaatregelen vertaalt naar bestekniveau.
Werk & Veiligheid | Prijs € 535,- per deelnemer | Postiljon Arnhem
5 maart 2014 - Beeldbestekken
Met deze cursus bent u in één dag op de hoogte van deze bijzondere vorm van een RAW-bestek.
Contracteren | Prijs € 550,- per deelnemer | Cursus onderdeel
Kennisbundel
6 maart 2014 - Professioneel aanbesteden in de Bouw en Infra
Dit is een tweedaagse cursus voor professionals van zowel gunnende als inschrijvende partijen.
Aanbesteden | Prijs € 999,- per deelnemer | ROVC TechCenter Ede
11 maart 2014 - Asfalt in RAW: contract- en kwaliteitsmanagement
Deze cursus is voor directievoerders, toezichthouders en beheerders die zich beroepsmatig
met asfalt bezighouden.
Contracteren | Prijs € 575,- per deelnemer | Meerdere data en locaties
11 maart 2014 - UAVgc voor Groen en Blauw: theorie en praktijk
Steeds vaker worden projecten aanbesteed en uitgevoerd volgens geïntegreerde contracten.
Leer in deze cursus over deze contractvormen.
Contracten | Prijs € 975,- per deelnemer | Meerdere data, zie website
Alles willen zien en weten?
Ga naar www.crow.nl/educatie. Gebruik het zoekfilter in de linker kolom en vindt de cursus die
bij u past. Wilt u kennis delen op uw eigen kantoor? Dat kan met CROW Incompany trainingen.
Kies voor een ‘standaard’ cursus of stel zelf een training samen. Vraag naar de mogelijkheden.
Bel met de CROW-klantenservice (0318 - 69 53 15) of e-mail klantenservice@crow.nl.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Het is tijd voor meer met minder!
Vacuümzout van AkzoNobel is vochtig en het
heeft een fijne korrelgrootte. Dankzij deze
eigenschappen wordt een gelijkmatig strooipatroon bereikt. Het stuitert nauwelijks weg,
zoals bij grove soorten wegenzout het geval is.
Doordat AkzoNobel vacuümzout zo goed hecht
aan het wegoppervlak kan het ook met hogere
snelheden worden gestrooid. Het gevolg is
dat met minder AkzoNobel vacuümzout - in
vergelijking met ander wegenzout - ten minste
hetzelfde resultaat wordt bereikt. Een optimaal
strooieffect voor maximale veiligheid van
weggebruikers met een minimaal verbruik
van wegenzout. Kortom: méér strooieffect
bereiken per m².

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

SAMEN BOUWEN

• altijd en overal inzicht en toegang
• geen installaties of technische
infrastructuur noodzakelijk
• alles in een webbrowser
• beschikbaarheid, beveiliging en
alle updates worden geregeld

GwwBesteksAdministratie Online

KPD Automatisering is Ibis
ibis.nl

