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‘De brugwachter kwam
steeds aanfietsen om de
brug te openen’

Monumentale Catharijnebrug klaar voor de toekomst

De monumentale Catharijnebrug in Haarlem wordt nog handmatig
bediend. En dat was een groot voordeel tijdens de opknapbeurt
die de brug onlangs onderging. Kwam er een boot aan en moest
applicateur Griekspoor nog een paar minuten door? Dan stelde
de brugwachter het openen heel even uit. ‘Fijn om die speling te
hebben.’
Aan het woord is Philip Uit den Boogaard van Griekspoor. ‘Renovatie is
misschien een groot woord. We moesten de brug opnieuw conserveren.’
Zo werd het rijgedeelte voorzien van een nieuwe slijtlaag en werden
het stalen gedeelte, de klassieke leuningen, lantaarnpalen en de
slagboomkasten opnieuw geschilderd.

Antislipkorrel instrooien
Het vervangen van slijtlagen, doet Griekspoor regelmatig. Alleen niet
op zulke grote oppervlakten. ‘Wij zijn gewend om ongeveer 60 tot
100 vierkante meter aan te leggen. Dan hebben we het over fietsof voetpadbruggetjes.’ Hij schat dat de Catharijnebrug circa 180
vierkante meter is. Dat betekende twee dagen keihard doorwerken.
Lachend: ‘We hadden langere dagen dan normaal.’
De applicateur werkt graag met Triflex. ‘Je kunt natuurlijk ook
asfalteren, maar wij prefereren dit drielaagse systeem. De antisliplaag
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zit er namelijk goed tussen.’ Eerst wordt de primer aangebracht en
als die droog is, de hars. ‘Als we dat doen, strooit een andere collega
gelijk de antislipkorrel in de hars. Zodra de hars hard wordt, zit de
korrel daarin vast.’

Geen kans voor vocht
Dan is het nog een kwestie van de bovenkant dicht te sealen. Op die
manier heeft vocht geen kans, niet van boven en niet van beneden.
‘Je ziet wel dat dergelijke slijtlagen met losse korrels worden
aangelegd, maar dat is veel meer aan slijtage onderhevig. En fietsers
glijden makkelijker uit.’
Het verkeer ondervond volgens Uit den Boogaard weinig hinder van
de klus. Al is het een druk bereden weg met aan beide kanten een
fietspad. ‘Wij hadden ook weinig last van het verkeer, omdat we helft
voor helft deden. En de auto’s tijdelijk deels over het fietspad
moesten. Dat ging prima.’
De draaibrug wordt nog handmatig bediend en dat bleek ook handig.
‘De brugwachter kwam steeds aanfietsen om hem te openen. Als we
nog even door wilden, kon dat ook. En dan gingen we er vervolgens
even vanaf, als er een boot aan kwam.’
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CROWetCETERA praat u zes keer per jaar bij over
CROW-activiteiten en zo veel meer. In iedere editie
vindt u nieuws, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden
over onze kennisproducten en de toepassing ervan
door interviews met deskundigen uit de praktijk
en informatie over de activiteiten van CROWcommissies en -werkgroepen.
CROWetCETERA wordt gratis verspreid onder
professionals op het gebied van aanbesteden en
contracteren, openbare ruimte en infrastructuur,
verkeer en vervoer.
Via www.crow.nl/etcetera kunt u zich aanmelden.
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Krachtig vooruit
Op het moment dat ik dit schrijf, moet Sinterklaas nog worden
uitgezwaaid en is er van gladheid op de wegen nog geen sprake.
En van mij wordt verwacht dat ik in mijn glazen bol nog verder
naar de toekomst kijk en een verwachting voor 2015 uitspreek.
Voorwaar een zware verantwoordelijkheid.

Als directeur van CROW mag ik natuurlijk
niet voor een dergelijke uitdaging weglopen. Vorig jaar om deze tijd maakte ik u
op deze plek deelgenoot van mijn zorgen
voor 2014. Ik verwachtte voor 2014 geen
meevallers, maar eerder een zwaar en
lastig jaar. Op eigen benen de toekomst
tegemoet, ons leergeld was op.
Eind 2014 kan ik zeggen dat we het jaar
met wat groeistuipen goed hebben doorstaan en dat we in 2015 een tandje hoger
kunnen, nee, moeten.
Voor een vooruitblik naar 2015 zou ik graag
aansluiten bij het thema van InfraTech:
Krachtig Vooruit. Van 20 tot en met
23 januari gaat de wereld van de GWWsector krachtig vooruit met een productaanbod van ruim vijfhonderd exposanten
en staat er een omvangrijk kennisprogramma
met ruim honderd inspirerende, veelal
interactieve sessies op stapel.
CROW speelt daarin een belangrijke rol ,
dat kunt u trouwens lezen in de special
“Infra” in dit nummer van CROW et cetera.
In de woorden van InfraTech: “Een goed
functionerende infrastructuur is van cruciaal
belang voor de Nederlandse economie en
samenleving. Het hele land bouwt op infrastructuur. Het is de verbindende factor.
Daarom is het belangrijk dat de infrasector
zich blijft ontwikkelen en blijft doorgroeien.
De infrabranche bezit enorm veel kracht,
in materialen en ook in arbeidskracht en
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kennis. In 2015 ligt de focus van InfraTech
dan ook op creatief denken en het bundelen van kennis om daarmee de infrasector
met volle kracht vooruit te laten gaan.”
U begrijpt waarschijnlijk al wel waarom
ik dit thema een warm hart toedraag.
Er worden zaken benoemd die ik ook
als de kernwaarden van CROW zie.
CROW als nationaal kennisplatform, als
netwerkorganisatie en als verbindende
factor tussen alle partijen. Die rol past
ons als een tweede huid en is door ons
de afgelopen jaren met verve gespeeld.
Dat mag u ook in 2015 weer met kracht
en creativiteit van ons verwachten!
Als u met eigen ogen wil zien en meemaken hoe we dat in 2015 invullen, moet
u vooral langskomen in onze beursstand.
Naast een goed gesprek met mijzelf, een
van mijn collega’s of andere bezoekers
van onze stand, beloof ik u een lekker
bakje koffie en een warme stroopwafel.
U bent van harte welkom!

i. Iman Koster
Directeur CROW
iman.koster@crow.nl
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Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2014
Het team van CROW Levende Stad
is druk met de voorbereidingen voor
de bijeenkomsten in 2015. De onderwerpenenquête die eind september is
verstuurd, heeft inzichtelijk gemaakt
welke thema’s er leven onder de
partners van CROW Levende Stad.
Enkele voorbeelden: gladheidsbestrijding, participatie, samenwerking
fysiek en sociaal domein, monitoring
openbare ruimte, beeldkwaliteit en
sanering verkeersborden.

Visie op de toekomst
van de wegbouwkunde
Met de inauguratie van Sandra Erkens en Tom Scarpas als hoogleraren wegbouwkunde
in Delft is duidelijk geworden dat er weliswaar veel is bereikt, maar ook dat er nog veel
vragen te beantwoorden zijn als het gaat om dit vakgebied. Enerzijds heeft dit te maken
met de grote variatie in samenstelling van bitumen, zand en steen en het effect van
productie, verwerking en gebruik. Anderzijds is wegbouwkunde een toegepaste
wetenschap waarbij het erom gaat dat het werkt en niet waarom het werkt.
Daarnaast veranderen verwachtingen over en eisen aan de wegen in rap tempo.

Ontbreekt er volgens u nog een
onderwerp? Laat het gerust weten.
Wilt u gastgemeente zijn voor een
bepaald onderwerp of een bijeenkomst,
dan horen wij dit ook graag.
De volgende twee bijeenkomsten
staan al gepland voor 2015:

Auteur: Tim Oosten

Sandra Erkens en Tom Scarpas hebben
op 19 september in Delft hun entreerede
gehouden na hun benoeming tot hoogleraar wegbouwkunde per 1 maart 2013.
Erkens combineert haar hoogleraarschap
met haar werk voor Rijkswaterstaat,
Scarpas is voltijd hoogleraar.
Tijdens hun redes kwam onder meer de
invloed van wereldwijde ontwikkelingen aan
bod. Algemeen bekende ontwikkelingen,
maar wat betekenen deze voor de weg?
Klimaatverandering uit zich in extremer
weer, dat geldt zowel voor neerslag als
voor temperatuur. De schaarste aan
grondstoffen leidt tot een zoektocht naar
alternatieve materialen. Globalisering leidt
tot internationale regelgeving die ingepast
moet worden in lokale omstandigheden.
De economische crisis drukt budgetten
voor onderhoud en onderzoek en individualisering leidt tot hoge verwachtingen van
weggebruiker en omwonenden.

De stappen in genoemde cyclus staan
daarbij niet meer los van elkaar. Dit is
nodig voor het tijdig signaleren van
veranderingen in prestaties en het
verantwoord valideren van innovaties;
een voorbeeld is het NL-LAB programma.
Ook assetmanagementsystemen vereisen
betrouwbare informatie over de levensduur van materialen en technieken. Een
probleem hierbij is dat asfaltsamenstellingen steeds sneller veranderen, onder
meer doordat de Europese normen meer
vrijheid bieden. Nieuwere rekenmodellen
kunnen hierbij hun meerwaarde bewijzen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in het
onderzoekstraject naar een nieuwe
generatie van super stille wegdekken
(PERS).

Het sluiten van de cyclus
Tot op heden richten onderzoeken zich
vaak slechts op een stap binnen de cyclus
van ontwerp, productie, uitvoering, onderhoud & reconstructie en gebruik.
Om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen, worden onderzoek en
praktijk sterker met elkaar verbonden.

Samenwerking met de markt
Studenten moeten na hun afstuderen een
meerwaarde hebben voor hun werkgever. Het zijn de werkgevers zelf die het
best kunnen aangeven aan welke kennis
en vaardigheden zij behoefte hebben.
Daarom hechten beide hoogleraren veel
waarde aan de interactie met de sector.
Naast overleg over de opzet van het
onderwijs en onderzoek verzorgen o.a.
medewerkers van aannemers gastcolleges
en reguliere lessen.
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28 JANUARI

ZOETERMEER

Sturen op beoogde effecten
met KPI’s
KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren),
ook wel kentallen genoemd, worden
gebruikt om te monitoren of de prestaties in lijn liggen met een gestelde
(operationele) doelstelling.
De beoogde effecten zijn vaak wel
bekend, maar hoe legt u ze vast en
maakt u ze meetbaar?
29 JANUARI

PIJNACKER-NOOTDORP

Participatie: kans of risico?
Onder leiding van debatleider Thijs
Harmsen gaan wij deze middag met
elkaar in debat rond het thema participatie. Biedt participatie in de openbare
ruimte vooral kansen en voordelen of
brengt het vooral risico’s en nadelen
met zich mee? Vervolgens gaan wij met
elkaar in gesprek op zoek naar oplossingen: hoe kunt u de kansen optimaal
benutten en de risico’s vermijden?
Kijk voor meer informatie over de
CROW Levende Stad-bijeenkomsten op
www.Levende-Stad.nl.

Advertorial
Hoe zorg je als opdrachtgever dat je door een EMVI-aanbesteding de beste
aannemer vindt? En hoe kan je je als aannemer bij een EMVI-aanbesteding
onderscheiden? Ingenieursbureau Civil at Hart kent beide kanten van de
medaille en treedt steeds vaker op als onafhankelijk adviseur.
Auteur: Luuk Talens

Close-up*
Civil at Hart:
ingenieurs vanuit het hart
Er is in de afgelopen jaren een hoop
veranderd. Sinds de nieuwe Aanbestedingswet uit 2012 worden de meeste
aanbestedingen volgens het Economisch
Meest Voordelige Inschrijving-principe
uitgevoerd. Lastige aanpassingen, zo blijkt
in de praktijk. Een gebrek aan richtlijnen,
onduidelijke criteria en botsende belangen
bemoeilijken de totstandkoming van
goede samenwerkingen. Opdrachtgevers
en opdrachtnemers zoeken daarom
steeds vaker naar onafhankelijke adviseurs.
Ingenieursbureau Civil at Hart legde zich
toe op deze nieuwe aanbestedingsvorm.
“Wij werken zowel voor aannemers als
opdrachtgevers”, zegt directeur Ron Hart.
“We kennen de wensen en denkwijze
van beide partijen en weten hoe zij tegen
risico’s aankijken. Daardoor kunnen we
gedegen, onafhankelijk advies geven. We
assisteren gemeenten bij het beoordelen
van EMVI-aanbestedingen, maar schrijven
ook EMVI-plannen voor aannemers.”
Toen de veranderingen in zicht kwamen,
besloot Hart zich door CROW te laten
bijspijkeren. “Ik heb cursussen gevolgd
en regelmatig gebruik gemaakt van de
helpdesk. CROW was erg waardevol.”
Het opzetten van EMVI-plannen vraagt
kennis en creativiteit. Dat geldt ook voor
aannemers die opdrachten op basis van
UAVgc willen aannemen. “De voorwaarden van UAVgc geven aannemers ontwerpverantwoordelijkheid. Hoe ga je daar
verstandig mee om? Hoe zorg je dat je als
aannemer de klus krijgt? Hoe houd je de
kosten laag en de kwaliteit hoog? Hoe kun
je het plan slimmer maken? Welke meerwaarde kan je leveren en is dit financieel
haalbaar?

Door kritische gesprekken te voeren met
aannemers krijgen we altijd een goed
plan op tafel.”
Civil at Hart begeleidt projecten van ontwerp tot realisatie. De openbare ruimte
is haar werkgebied, zowel reconstructie
als grootonderhoud of nieuwbouw.
Van bestrating, riolering en groenbeheer
tot de aanleg van sportparken.
“Wij blijven gedurende de realisatie
het aanspreekpunt voor alle partijen.”
Het ingenieurs-bureau heeft zes werknemers en koestert de kleinschaligheid.
“Daardoor blijf ik persoonlijk betrokken
bij onze projecten. Naast kennis en kunde
zijn korte lijnen, betrokkenheid en duidelijke communicatie onze belangrijkste
kwaliteiten.’’
Deze houding, in combinatie met ervaring
in de civiele techniek, zorgt ervoor dat
Civil at Hart door klanten – aannemers,
gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars – wordt teruggevraagd.
Ron Hart begon bij gemeenten, werkte
jarenlang voor een landelijke GWW-aannemer, was teamleider bij een ingenieursbureau en startte uiteindelijk Civil at Hart.
Hij ademt civiele techniek. Hart staat
graag stil bij een asfaltploeg, al is het
maar om de geur van het asfalt te ruiken.
En uiteindelijk telt maar één ding: de
omgeving mooier en functioneler maken.
Daarom is hij gelukkig als bouwplannen
door zijn adviezen slagen. “Ik vind het
gewoon kicken om tegen mijn kinderen
te kunnen zeggen: hier heb ik aan bijgedragen.”

december 2014

924782_007_11-Dec-14_11:11:36_mark

Ron
Hart
“Ik vind het gewoon
kicken om tegen mijn
kinderen te kunnen
zeggen: hier heb ik
aan bijgedragen”
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Auteur: Rick Otten

Bijna driehonderd mensen bezochten donderdag 27 november
het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2014 in het
prachtige IJsseldelta Center in Zwolle. Plenaire presentaties
en een keur aan deelsessies deden Iman Koster, directeur CROW,
bij de opening vaststellen: “Ik proef het enthousiasme in de zaal.”

Liefde voor de openbare ruimte
Iman Koster en Henk Jan Meijer, burgemeester van gemeente Zwolle, waren de
gastheren van het congres en werden door
dagvoorzitter Sylvia de Ronde Bresser van
Kracht in NL geïnterviewd. Koster vertelde
waar CROW voor staat, op welke terreinen
de kennisorganisatie actief is en op welke
wijze. “We zorgen er onder meer voor dat
mensen uit het vak elkaar ontmoeten.” Dit
congres was daar bij uitstek een voorbeeld
van, met al die beheerders van de openbare
ruimte bij elkaar.
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“What we can imagine,
we can create”
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Social communities bouwen
Steve Clare trapte het inhoudelijke programma af. Hij is deputy chief executive
van Locality, een Brits netwerk van vijfhonderd buurtbeheerorganisaties. “We moeten
social communities bouwen”, stelt Clare.
Hij vertelde over participatievoorbeelden
als Heeley Millennium Park en Coin Street,
projecten die – gestart en gerund door
bewoners – erg succesvol zijn. De vraag is:
kan dit ook in Nederland? “Ja, what we can
imagine, we can create.”
Benchlearning
Een van de deelsessies mondde uit in een
zeer levendige discussie tussen de inleiders
namens de G4 Benchmarking (gemeente
Amsterdam en Utrecht), een panel met een
bestuurder, een onderzoeker, een dienstverlener en de mensen in de zaal. Alle aanwezigen onderschreven het belang van goede
benchmarking, als deze plaatsvindt in een
sfeer van groot onderling vertrouwen en als
basis dient voor een goede uitwisseling van
kennis. Wel werd door onder meer gemeente Gouda gewezen op mogelijke valkuilen
van benchmarking: het mag geen absolute,
onwrikbare waarheid opleveren en cijfers
moeten niet zaligmakend zijn. “Het belang
van benchmarking met een goede standaard (van CROW) is dat het moet leiden tot
benchlearning”, aldus Marion Overberg van
de gemeente Utrecht.

Foto: Cees Elzenga

De ambtenaar als ideeënmakelaar
Burgemeester Meijer sprak over de stad
Zwolle, de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten en natuurlijk:
de manier waarop Zwolle omgaat met de
openbare ruimte. Een mooi voorbeeld is
het programma ‘Samen maken we de stad’.
Vanuit dat programma ondersteunt een

zogenaamde ideeënmakelaar bij het
realiseren van burgerinitiatieven. “We
moeten de energie en de kracht uit de
samenleving halen,” weet Meijer.
Koster: “Budgetten staan onder druk; er zijn
grenzen. Dat betekent: keuzes maken.
Wat moet top zijn en wat niet per se?
Er zijn instrumenten en methodes die
daarbij kunnen helpen, zoals de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte en assetmanagement.”

Veranderen met Jan van Ginkel
Tijdens het middagprogramma hield de
gemeentesecretaris/algemeen directeur
van de gemeente Schiedam, Jan van
Ginkel, een inspirerende voordracht. De
zaal hing aan zijn lippen. Van Ginkel betuigde voor het publiek zijn liefde voor de
openbare ruimte, omdat het mooie van dit
vakgebied is dat burgers zich steeds meer
betrokken voelen bij hun eigen leefomgeving. De mens is een lokalo, die de openbare ruimte beleeft als ‘ik en mijn stoep’.
i. Ineke.Westerbroek@crow.nl
www.ncbor.nl

Het juiste bord
op de juiste plaats
Er is maatschappelijk veel te doen om
verkeersborden. Weggebruikers ergeren
zich aan het bordenwoud en hebben veel
vragen over verkeerd geplaatste, foutieve
en overbodige verkeersborden.
Auteur: Frans Heijnis

Om wegbeheerders te helpen bij het
bordenbeheer verrijkt CROW zijn online
kennisbank begin volgend jaar met de
Kennismodule Verkeerstekens. In deze
module is straks kennis te vinden over de
praktische toepassing van verkeersborden
en markeringen op het wegdek. Is er voor
een bepaald bord een verkeersbesluit
nodig? Welke tekstregels zijn er voor
onderborden? Op welke afstand plaats
je dit bord? Kortom: een mooi digitaal
overzicht van de toepassing, plaatsing
en uitvoering van verkeersborden in
Nederland.
Verkeersborden moeten vooral bijdragen
aan de duidelijkheid en de veiligheid in het
verkeer. Vandaar dat CROW meer initiatieven

neemt om de wegbeheerders van dienst
te zijn. De NEN/CROW-commissie Verkeerstekens heeft de eenduidigheid van
bebording van tram- en busbanen en de
combinatie daarvan en ook de bebording
van passeerstroken en uitwijkstroken
verbeterd.
Het resultaat van de NEN-commissie:
veertien nieuwe borden die – indien het
ontwerpbesluit wordt goedgekeurd –
per 1 juli 2015 in werking treden.
Een CROW-werkgroep van decentrale
overheden, politie en de koepel van
bordenfabrikanten heeft een afwegingskader opgesteld om te komen tot ‘het juiste
bord op de juiste plaats’. Uitgangspunten
bij een goed bordenbeheer zijn volgens de
werkgroep eerst een veilig en goed
ontwerp en inrichting van de infrastructuur,
dan de toepassing van de verkeersgedrags-
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regels en pas dan de plaatsing van
verkeerstekens, waaronder bebording
om het gewenste verkeersgedrag verder
af te dwingen. Verkeersborden zijn in deze
optiek een middel, geen doel op zich.
Tot slot spelen ook het Bordenboek van
de VNVF en het BABW en de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
een vitale rol bij het bordenbeheer door
de wegbeheerder.
Het Bordenboek wordt periodiek geactualiseerd aan de hand van de jongste wetswijzigingen en de nieuwste borden.
Het Bordenboek en de uitvoeringsvoorschriften BABW kunnen niet los
van elkaar worden gezien en dienen goed
op elkaar aan te sluiten.

i. www.crow.nl/345
Frans Heijnis,
projectmanagerCROW Verkeer en Vervoer
frans.heijnis@crow.nl
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Sturen op beeldkwaliteit
met blik van de gebruiker
Nieuwe beeldmeetlatten voor openbaarvervoeromgevingen

Auteur: Haks Walburgh Schmidt

De CROW-kwaliteitscatalogus is de sterk
in populariteit groeiende maatstaf om de
staat van onderhoud van objecten in de
openbare ruimte te beoordelen. Typerend
is het werken met foto’s, omschrijvingen en
prestatie-eisen. Bij de Kwaliteitscatalogus
openbaarvervoeromgevingen (ov-omgevingen), de nieuwste variant, gaat het om
trein-, bus- en metrostations en bushaltes.
De vraag die de beheerder hier wil beantwoorden, is niet alleen hoe schoon, heel en
veilig de ov-omgeving is. Ook wil hij een
beeld krijgen hoe snel en gemakkelijk
bezoekers hun weg kunnen vinden, hoe zij
loopafstanden ervaren en hoe comfortabel
of plezierig het station beleefd wordt.
Daarbij is de mening van de reizigers,
bestuurders en uitvoerders van vitaal
belang. Zij kunnen dus eveneens mee
‘schouwen’.
Concrete kwaliteitscriteria
In de catalogus is ‘Schoon’ geconcretiseerd
met kwaliteitscriteria als zwerfafval en
vullingsgraad van de vuilnisbakken, vlekken,
kauwgomplakkaten, onkruid, graffiti,
bekladding en wildplak. Die kunnen dan
gemeten worden in de spoorbak, het
omringende groen, op de verharding en
langs de oevers of bermen. Op het aspect
‘Heel’ geeft gebruik van de catalogus een
indruk wat het onderhoudsniveau is van
onder meer verhardingen, banken, hekken,
verlichting of (rol)trappen.
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“Wij beseften dat we het kwaliteitsniveau van openbaarvervoeromgevingen alleen betrouwbaar en volledig in beeld konden brengen
als we door de ogen van de reiziger en de bezoeker zouden kijken.
Niet meer uitsluitend door de bril van de beheerder.” Vanuit deze
invalshoek produceerde het projectteam van vier adviesbureaus in
opdracht van de CROW-werkgroep de nieuwe Kwaliteitscatalogus
openbaarvervoeromgevingen.

Sociaal veilig
Bij ’Veilig’ gaat het om criteria als kwaliteit
van wachten, cameratoezicht, sociaal
toezicht, voldoende verlichting en vluchtmogelijkheden. Rond de andere facetten
Snelheid, Gemak en Comfort & Beleving
zijn soortgelijke kwaliteitscriteria gekozen.
Bijvoorbeeld of je er veilig, goed en vlakbij
je auto of fiets kunt parkeren, of gehandicapten er goed hun weg kunnen vinden en
of je droog en uit de wind kunt wachten.
Veelomvattend
“De Kwaliteitscatalogus ov-omgevingen
is een concreet en veelomvattend instrument. Het levert objectieve scores, óók
voor meer subjectieve belevingsaspecten
zoals (sociale) veiligheid”, zegt Willem
Boiten, de projectleider van het consortium
van adviesbureaus. Alle 51 kwaliteitscriteria
zijn in deze vijfpuntsschalen uitgewerkt.
Van elk kwaliteitsniveau per criterium is een
typerende foto en beschrijving geplaatst in
de nieuwe CROW-kwaliteitscatalogus.
Zo is de hoeveelheid graffiti of wildplak op
wanden ingedeeld in 5 klassen. Van geen
graffiti, via enkele plekken (maximaal 2
procent per 10 m2) tot uiteindelijk meer
dan 10 procent per 10 m2 muuroppervlak.
Gemeenschappelijke taal
Zo is er een objectieve ‘beeldmeetlat’
ontstaan. Die dient als gemeenschappelijke
taal om de eigen manieren van waarnemen
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Schoon, heel
en veilig is slechts
de basis

bij de betrokken partijen onder één noemer
te brengen. Nu er een objectief beeld van
de staat van onderhoud gemaakt kan
worden, is de beheerder in staat de werkelijke situatie te toetsen aan de gewenste of
(financieel) haalbare situatie. Bij ieder van
de 51 beeldmeetlatten kan hij adviseren of
besluiten welk onderhoudsniveau wenselijk
of acceptabel is, en meten of dat niveau
daadwerkelijk wordt gehaald. Ook is het nu
makkelijker om de gewenste en gerealiseerde kwaliteitsniveaus te communiceren
met reizigers, andere beheerders van het
gebied en met aannemers, plantsoenenen schoonmaakdiensten die het onderhoud aan de stations en haltes uitvoeren.
Kenniscoalitie
Een bijzonder aspect aan de nieuwe
kwaliteitscatalogus is dat hij tot stand
gekomen is door de samenwerking van vier
bureaus, die vaker gewend zijn met elkaar
te concurreren in plaats van samen te
werken: Boiten Advies & Projecten, Movares,
Cyber Adviseurs en DSP Groep. Al in de
fase waarin CROW contact zocht met de
markt voor het maken van de kwaliteitscatalogus, ontstond het creatieve idee om

de afzonderlijke expertise van de vier
bureaus in één kenniscoalitie aaneen te
smeden. “We realiseerden ons dat onze
eigen invalshoeken en specialismen
complementair aan elkaar zijn en dat we
op eigen kracht nooit hetzelfde product
zouden kunnen maken als wanneer we
onze krachten zouden bundelen.” De vier
zijn daarop rond de tafel gaan zitten om
een kenniscoalitie te smeden en om te
onderzoeken aan welke voorwaarden
die samenwerking zou moeten voldoen.
De partijen vonden elkaar al vlot in een
inspirerende sfeer, die tot en met de
publicatie van de catalogus zou blijven.
Gebruiker centraal
De samenwerking leidde tot het inzicht dat
de manier waarop een reiziger of bezoeker
zelf een station of halte beleeft, meer en
andere aspecten omvat dan waar een
beheerder naar kijkt. Marijke Wassens
(Movares): “Je komt dan vanzelf op criteria
die minder meetbaar zijn, maar wel belangrijk zijn voor een positieve beleving van
het station. Denk dan bijvoorbeeld aan de
beleving van sociale veiligheid. Een groene
heg van 3 meter hoog kan goed onderhou-

den zijn, maar als je hem terugsnoeit naar
1,20 m, verdwijnt dat donkere hoekje en
verbetert het zicht van en op de reiziger
flink. Meer sociale veiligheid dus.”
Piramide
Dit soort ‘zachtere’ kwaliteitscriteria en
inzichten bleek alleen boven water te
komen door met de ogen van de reiziger te
kijken. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt
van de ‘piramide van klantwensen’ die NS
afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Daarnaast had het projectteam de afgelopen
jaren nieuwe inzichten verkregen uit
contacten met gehandicapte reizigers.
Wanneer zij bij een schouw aanwezig
waren, bleken hun frustraties bij het
gebruik van OV-omgevingen zo groot,
dat er wel een boos woord viel of zelfs
een traan vloeide. Hun behoefte aan
een comfortabel en toegankelijk station
of halte, komt met de nieuwe kwaliteitscatalogus beter in beeld.
Meer dan 50 beeldmeetlatten zijn sinds
1 december 2014 beschikbaar in de Online
Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare
Ruimte Basis én Plus. w ww.crow.nl/KMbor

Station
Geldermalsen
en de hoge heg
Een van de vele schouwen was op het
sfeervolle NS Station Geldermalsen.
Daar troffen de projectteamleden een
meer dan manshoge groene haag aan,
die behoorlijk was uitgegroeid. Dat
deed het gevoel van sociale veiligheid
bepaald geen goed. Met de kwaliteitscatalogus in de hand, bleek dat de
beleving van veiligheid verbeterd kon
worden als de haag tot 1,20 m omlaag
zou worden gesnoeid. Dan wordt
namelijk achter de heg plots een
gezellig terras zichtbaar, waarmee de
score voor veiligheid, sociaal toezicht,
kwaliteit van wachten en levendigheid
met sprongen verbetert.

december 2014
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InfraTech2015
20 T/M 23 JANUARI
De lancering meemaken van CROW ProContract, hét platform
voor contracteren, aanbesteden en uitvoeren van infraprojecten?
Geïnformeerd worden over de nieuwe richtlijnen en maatregelfiguren
van Werk in Uitvoering 96b? Of meediscussiëren met young
professionals tijdens hun netwerkborrel? Dan mag u InfraTech 2015
zeker niet missen! Van 20 t/m 23 januari 2015 organiseert CROW
een spraakmakend vierdaags kennis- en netwerkprogramma vol
onderwerpen die nú in uw sector spelen.
CROW verrast en inspireert met spraakmakende sessies, evenementen
en bijeenkomsten. U krijgt alle ruimte uw kennis aan te scherpen,
mee te debatteren en te netwerken.
Ga naar: www.crow.nl/infratech/inschrijven en meld u aan.

DI. 10.00 – 12.00 GRATIS

DINSDAG
20 JANUARI

DI. 09.30 – 11.30 GRATIS

DI. 12.30 – 14.30

€65,- p.p. excl. BTW

WO. 09.30 – 10.15 GRATIS

Introductie CROW ProContract:
het platform voor contracteren,
aanbesteden en uitvoeren

Duurzame
asfaltontwikkelingen

Risicomanagement langs wegen:
onderdeel ‘boomveiligheid’

CROW ProContract is een nieuw
online platform, dat de infraprofes
sional ondersteunt bij het maken
van keuzes over contract en
aanbestedingsvorm, het opstellen
van het contract en aanbestedings
documenten tot en met verificatie
tijdens de uitvoering.

Asfaltontwikkelingen volgen elkaar
snel op. Hoe houdt u hier zicht op?
Aan de orde komt de herziene
CROWpublicatie ‘Richtlijn omgaan
met vrijkomend asfalt’. Verder wordt
ingegaan op belangrijke ontwikke
lingen die van asfalt een nog
duurzamer product maken.

Hoe krijgen we de beste grip op de
veiligheid rondom bomen? Kunnen
we de kans op schade verkleinen en
wat moet er gebeuren om te
voldoen aan de ‘wettelijke zorg
plicht’? In deze sessie krijgt u een
toelichting op de CROW Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie en de
toepassing ervan in contracten.

DI. 10.00 – 12.30
DI. 14.00 – 16.30

€65,- p.p. excl. BTW
€65,- p.p. excl. BTW

DI. 12.30 – 14.30 GRATIS

WO. 10.30 – 12.30 €85,- p.p. excl. BTW

CROW-producten en -diensten
op gebied van Aanbesteden
en Contracteren

Informatiebijeenkomsten
RAW Standaard Bepalingen 2015

Terugblikken en vooruit kijken
op de Aanbestedingswet

De Overheid
als klant

CROW ontwikkelt steeds meer tools
en content om professionals in de
infrasector, naast RAW, ook onder
steuning te bieden voor de moder
ne contractvormen. CROW presen
teert het palet aan producten en
diensten op het gebied van Aanbe
steden en Contracteren.

CROW heeft voor de grote schare
RAWgebruikers wederom de
nieuwe versie van de RAWsyste
matiek samengesteld en uitge
bracht, ofwel de RAW Standaard
Bepalingen 2015. De opvallendste
verschillen met de versie 2010
worden toegelicht.

We blikken terug op de ervaringen,
die zijn opgedaan met de Aanbeste
dingswet 2012. Betrokken partijen
komen aan het woord en we voeren
een brede discussie over het
resultaat dat is bereikt met de
Aanbestedingswet 2012. In samen
werking met GWW Inkoopplatform
van PIANOo, MKB Infra en VHG.

Voor elk bedrijf in de infrasector is
het interessant om zaken te doen
met de overheid. Dat is een vak
apart, maar iedereen kan het leren.
Na een twee uur durende inter
actieve sessie heeft u voldoende
inzicht en tips om mee aan
de slag te gaan. Door Ireen Boon.
Prijs inclusief boek ‘De overheid
als klant’.

DI. 09.30 – 11.30 GRATIS

DI. 12.30 – 16.30

€65,- p.p. excl. BTW

Ontwikkelingen rondom
de VISI Open Standaard

Wegbeheer:
zelf doen of laten doen?

Deze bijeenkomst bestaat uit een
interactieve, ‘openbare consultatie’
over de ontwikkelingen binnen de
VISIsystematiek. Gebruikers worden
in de gelegenheid gesteld om
inhoudelijk te reageren.
Alleen voor VISIgebruikers.

Wat besteedt u als wegbeheerder
uit en wat niet? Hoe pakt u dit aan?
Laat u in deze sessie inspireren om
een strategie te bepalen die bij uw
organisatiedoelen past. Leer welke
aanpak u kunt kiezen en hoe u dit
uitwerkt en leer van ervaringen van
anderen.
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WO. 13.00 – 15.00 GRATIS

WOENSDAG
21 JANUARI

Assetmanagement
direct bij de hand!
De feestelijke aftrap van hét digitale
kennisportaal voor en door alle
overheden en hun partners.
Maar ook: hoe kwam het tot stand,
hoe werkt het portaal en wat is de
toegevoegde waarde? Een presen
tatie over de prestatie van het
nieuwe en gezamenlijke kennis
portaal iAMPro!

WO. 15.30 – 16.15 GRATIS

‘Areaal op orde’
op basis van IMBOR
Hoeveel heeft u exact in beheer?
Wat is de kwaliteit en wat moet er
de komende jaren aan gebeuren?
Goed assetmanagement vraagt om
‘areaal op orde’. CROW ontwikkelt
het Informatiemodel Beheer Open
bare Ruimte (IMBOR), een afspra
kenstelsel voor de benodigde
beheerinformatie, op basis van de
wettelijk verplichte BGT.
WO. 19.00 – 20.30 GRATIS

DO. 10.00 – 12.00 GRATIS

Introductie CROW ProContract:
het platform voor contracteren,
aanbesteden en uitvoeren
CROW ProContract is een nieuw
online platform, dat de infraprofes
sional ondersteunt bij het maken
van keuzes over contract en
aanbestedingsvorm, het opstellen
van het contract en aanbestedings
documenten tot en met verificatie
tijdens de uitvoering.

DO. 10.00 – 12.30 €65,- p.p. excl. BTW
DO. 14.00 – 16.30 €65,- p.p. excl. BTW

DO. 12.30 – 14.30

€65,- p.p. excl. BTW

Ontwikkelingen
Past Performance
In deze bijeenkomst komt de
doorontwikkeling, verbetering en
implementatie van de Past Perfor
mancesystematiek ruim aan de
orde. Evenals de actualisatie van
de systematiek en website op basis
van een uitgevoerde evaluatie.

DO. 12.30 – 14.30 GRATIS

VRIJDAG
23 JANUARI

VR. 10.00 – 12.30

€65,- p.p. excl. BTW

Young professionals
netwerkborrel

Informatiebijeenkomsten
RAW Standaard Bepalingen 2015

CROW-producten en -diensten
op gebied van Aanbesteden en
Contracteren

Informatiebijeenkomsten RAW
Standaard Bepalingen 2015

Hoe bepaal je zelf welke kant je
op gaat in je carrière? Tijdens deze
inspirerende en interactieve sessie
ontdek je dat veel jonge professio
nals met deze vraag zitten.
Ontdek wat je nodig hebt om je
eigen carrière uit te stippelen en ga
vanaf nu: Krachtig vooruit!

CROW heeft voor de grote schare
RAWgebruikers wederom de
nieuwe versie van de RAWsyste
matiek samengesteld en uitge
bracht, ofwel de RAW Standaard
Bepalingen 2015. De opvallendste
verschillen met de versie 2010
worden toegelicht.

CROW ontwikkelt steeds meer tools
en content om professionals in de
infrasector, naast RAW, ook onder
steuning te bieden voor de moder
ne contractvormen. CROW presen
teert het palet aan producten en
diensten op het gebied van Aanbe
steden en Contracteren.

CROW heeft voor de grote schare
RAWgebruikers wederom de
nieuwe versie van de RAWsyste
matiek samengesteld en uitge
bracht, ofwel de RAW Standaard
Bepalingen 2015. De opvallendste
verschillen met de versie 2010
worden toegelicht.

DO. 12.30 – 13.15 GRATIS

DONDERDAG
22 JANUARI

DO. 09.30 – 11.30 GRATIS

DO. 13.45 – 14.30 GRATIS

Benchmarking
van beheerprestaties

Eisen faunavoorzieningen
beschikbaar voor toepassing
in contracten

“Benchmarking, dat is appels met
peren vergelijken”, wordt vaak
geroepen. Maar dat lijkt nu verleden
tijd. Afgelopen jaren zijn er veel
standaarden ontwikkeld, waardoor
het steeds beter mogelijk wordt om
kwaliteit, kosten en arealen van
infrastructuur en openbare ruimte
te vergelijken.

Aan welke eisen moet een fauna
tunnel voldoen? Wat zijn de faalfac
toren bij het ontwerp en de aanleg
van rasters en faunapoorten?
CROW heeft de kennis gebundeld
voor ontwerp en aanleg van een
aantal veel toegepaste flora en
faunavoorzieningen bij infrastruc
tuur.

DO. 12.30 – 16.30

€95,- p.p. excl. BTW

Betonwegen,
het overwegen waard!
In het programma zullen enkele
toepassingen van beton in de
infrastructuur worden uiteengezet.
Tevens zal er aandacht worden
besteed aan de nieuwe Online
Kennismodule Betonverhardingen
van CROW. In samenwerking met
Cement&BetonCentrum.

DO. 15.00 – 17.00 GRATIS

Updatesessie: nieuwe kennis
en tools voor verkeerstechniek

Introductie vernieuwde
richtlijnen Werk in Uitvoering

Minisymposium Past Performance;
lust of last? / MKB Infra Award

In deze sessie wordt u door CROW
en partners bijgepraat over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
verkeerstechniek. Speciale aandacht
is er voor basiskenmerken wegont
werp, basiskenmerken kruispunten
en het nieuwe afwegingsmodel
kruispunten.

CROW introduceert de nieuwe
reeks Werk in Uitvoering 96b met
daarin richtlijnen over maatregelen
bij wegwerkzaamheden. Bent u
betrokken bij (de voorbereiding van)
werkzaamheden aan de weg? Dan
wordt u volledig bijgepraat over de
vernieuwingen.

Een interactief minisymposium
in samenwerking met MKB Infra.
Tijdens dit symposium wordt ook
bekend gemaakt wie van de geno
mineerden zich winnaar mag
noemen van de MKB Infra
AanbestedingsAward 2015.
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VR. 09.30 – 12.00 GRATIS

MEER
INFORMATIE
Voor meer informatie ga naar
www.crow.nl/infratech
Heeft u vragen?
Neem contact op met onze
klantenservice
e congressen@crow.nl
t 0318 69 53 15

Foto’s: Iris Moonen Fotografie

Terugblik Nationaal
Verkeerskunde Congres
2014
2

1

Op woensdag 12 november 2014 organiseerde CROW in
samenwerking met het tijdschrift Verkeerskunde en ANWB
de vijfde editie van het Nationaal verkeerskundecongres in
Media Plaza Jaarbeurs Utrecht. Kennis verbreden, verdiepen
en bijpraten met collega-vakgenoten. Het NVC was weer een
congres boordevol inhoud.

Op de foto: Lars Sørensen ondervraagt
key note speaker Christine Swankhuisen:
Hoe beïnvloedt u mobiliteitsgedrag?

3
Foto 1: De dagopening door dagvoorzitter
Lars Sørensen en Wim van Tilburg,
hoofd Verkeer en Vervoer CROW
Foto 2: Er werd aandachtig geluisterd naar
inspirerende sprekers; zowel tijdens het plenaire
programma als bij de kennissessies.
Foto 3: In kennissessies presenteerden
verkeersprofessionals resultaten uit onderzoek,
kennis over nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.

Foto 5: Het congres om collega’s, vakgenoten en
relaties te ontmoeten, bij te praten en nieuwe
(waardevolle) contacten te leggen.De zaal zat vol
met ruim 400 verkeersprofessionals die er duidelijk
zin in hadden.

Foto 4: Het congres om collega’s, vakgenoten
en relaties te ontmoeten, bij te praten en
nieuwe (waardevolle) contacten te leggen.

4

5

Voor een uitgebreide terugblik:
www.crow.nl/bijeenkomsten-congressen/
nationaal-verkeerskundecongres-2014

NVC 2014 georganiseerd door

14
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Innovatie centraal tijdens landelijke dag

Collectief vervoer 6.0
“In feite rijden we op de snelweg met links
de trein en rechts van ons busjes die achter
elkaar in dezelfde richting rijden. Het is tijd
voor een nieuw soort publiek vervoer”,
aldus Bouman. Het OV-bureau, de provincies en gemeenten werken nu samen aan
de invulling hiervan.

Minder geld, meer taken en meer gebruikers. Door deze
gegevens staan het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en
vrijwilligers-vervoer voor de uitdaging om het anders te doen.
Zo’n 250 opdrachtgevers, opdrachtnemers en reizigers gingen
op 19 november 2014 tijdens ‘Collectief vervoer 6.0’ hierover
met elkaar in gesprek. De landelijke bijeenkomst vond plaats
in de Galgenwaard in Utrecht en werd voor de zesde keer
georganiseerd door CROW-KpVV.

Auteur: Annelies Kant

Bij de aftrap constateerde dagvoorzitter
Guy Hermans, programmamanager
Collectief vervoer bij CROW-KpVV, dat
het thema innovatie leeft in het veld.
De opkomst was er dan ook naar. Bovendien waren er veel verschillende partijen
en mensen uit allerlei functies aanwezig.
“U zult vandaag mooie voorbeelden van
mogelijke oplossingen zien. Het zijn echter
géén panklare oplossingen”, waarschuwde
Hermans. “We hopen dat de voorbeelden
u verder zullen helpen om uw eigen puzzel
op te lossen.”

Publiek vervoer
in Groningen en Drenthe
Een voorbeeld dat plenair met de aanwezigen werd gedeeld, was de aanpak van de
provincies Groningen en Drenthe. Harald
Bouman, wethouder verkeer en vervoer in
Eemsmond, stelde dat het vervoersysteem
van nu gebaseerd is op oude systemen
als de trekschuit en gele bussen met een
hoge opstap. Daardoor was er al snel
sprake van additionele vervoerstromen
voor reizigers die hier geen gebruik van
konden maken.

Groot aanbod van interactieve
deelsessies
De deelnemers konden zich opgeven voor
drie deelsessies. Zij konden kiezen uit twaalf
verschillende sessies. Ook in dit deel van
het programma draaide het vooral om
innovatie. Zo werd er onder andere
gesproken over het voorkomen van duikprijzen voor taxivervoer, de kansen en
bedreigingen van de regiecentrale en
andere mogelijkheden bij indicatiestelling.
Soms kwam men dichter bij elkaar, soms
bleven tegenstellingen bestaan.
De afsluitende borrel werd benut om nog
meer kennis en ervaringen uit te wisselen
en te netwerken.

Terugblik en presentaties:
www.crow.nl/colver6

CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma uit.
Het doel: een bijdrage leveren aan het competenter maken van de overheid op het gebied
van mobiliteit. Alle publicaties van CROW-KpVV zijn te vinden op www.crow.nl/kpvv.

december 2014
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Deeleconomie en het collectief vervoer
Een ander voorbeeld in het plenaire
programma ging over het delen van lege
stoelen in auto’s. Pieter van de Glind, een
van de oprichters van ShareNL, ziet in het
benutten van onbenutte capaciteit een
manier om het collectief vervoer efficiënter
en klantvriendelijker te maken. “Technologie breekt het domein mobiliteit open”, zei
Van de Glind. “In de twintigste eeuw had je
geen internet en verliep de organisatie via
instituten. Die zijn nu overbodig.” Als voorbeeld gaf hij apps als BlaBlaCar en Uber die
dankzij de beschikbare technologie op een
succesvolle manier capaciteit verbinden
aan vraag en behoeften.

i. Guy Hermans
programmamanager Collectief vervoer
guy.hermans@crow.nl
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Auteur: Otto van Boggelen

Het fietsparkeerprobleem in Nederland heeft vele gezichten. Centrumen stationsgebieden worden overwoekerd door chaotisch gestalde fietsen.
Daardoor durven veel fietsers hun goede fiets niet te gebruiken, uit angst
voor diefstal of vernieling. Veel wethouders en beleidsmedewerkers zitten
met de handen in het haar: hoe kunnen ze alles in goede banen leiden,
zonder het gebruik van de fiets te ontmoedigen en zonder nog dieper in
de toch al lege buidel te moeten tasten?

Moderne oplossingen
voor het fietsparkeerprobleem
Apeldoorn, Helmond en Leeuwarden
hebben inmiddels ook stap 2 gezet. De
bonnetjes in de stallingen zijn vervangen
door elektronische toegangscontrolesystemen, die real-time communiceren
met het FMS. Ook stap 3 is een feit met de
ontwikkeling van de chip-kluis in opdracht
van het Bestuur Regio Utrecht. Een persoonlijke fietskluis kan via VeiligStallen.nl
worden gereserveerd en betaald. En er zijn
nog voldoende ideeën voor een complete
wandeling. Gemeenten, provincies en
marktpartijen worden van harte uitgenodigd
om met CROW-Fietsberaad mee te gaan.
VeiligStallen en FMS:
www.fietsberaad.nl > tools
i. Otto van Boggelen
programmamanager Fiets
otto.vanboggelen@crow.nl

CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum
voor fietsbeleid, geeft de hoogste prioriteit
aan het ontwikkelen van kennis en instrumenten om grip te krijgen op het fietsparkeren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het benutten van nieuwe
technieken. Er zijn enorm veel kansen;
sturingsmogelijkheden voor gemeenten
en modern gemak voor fietsers, zoals
sneller een lege plek vinden, meer beveiliging tegen diefstal en makkelijker betalen.
Tools
Maar niet alles kan tegelijk. Stap voor stap
wil CROW-Fietsberaad de vruchten plukken van de informatie- en communicatie-

technologie, te beginnen met stap 1 bij het
laaghangende fruit. In februari van dit jaar
is VeiligStallen.nl gelanceerd. De ambitie
is dat fietsers op deze website alle veilige
stallingsmogelijkheden van Nederland
kunnen vinden. Elke gemeente heeft een
eigen pagina en kan via het FietsparkeerManagementSysteem (FMS) stallingen
toevoegen en wijzigen. Het nationale
stallingenbestand is bovendien als open
data beschikbaar voor app- en webbouwers.
Zo heeft de Fietsersbond de stalling
en opgenomen in haar fietsrouteplanner
en is CROW-Fietsberaad met de ANWB in
gesprek over de ANWB-parkeren-app.

OPROEP

Wat zijn de effecten van
fiets- en kantstroken?
CROW-Fietsberaad heeft in oktober 2014
op 21 wegen in Nederland onderzoek
verricht naar de effecten van de fietsen kantstroken. Het onderzoek betrof
gedragsobservaties met camera’s,
snelheidsmetingen en belevingsonderzoek.
De resultaten zijn nog niet bekend, maar
CROW-Fietsberaad wil wel graag in het
voorjaar van 2015 een nieuwe meetronde
organiseren. Hiervoor is het beraad nog
op zoek naar geschikte onderzoeklocaties.
Bent u als wegbeheerder geïnteresseerd

CROW-Fietsberaad

in deelname? Neem dan voor meer

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum van de Nederlandse overheden voor fietsbeleid

informatie contact op met Robert Hulshof

en heeft als doel de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

(robert.hulshof@crow.nl).
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Nieuw kennisplatform:
Personenvervoer over water

Gezonde lokale economie:
investeren in lopen loont
In CROW-publicatie 333, Lopen loont, komt uitgebreid aan
de orde waarom investeren in voetgangers kan bijdragen
aan het realiseren van beleidsdoelen in vele sectoren.
Zoals in de sector economie. Het blijkt dat investeren in een
voor voetgangers en wandelaars aantrekkelijke gemeente
de omzet verhoogt en de vastgoedprijzen doet stijgen.

Op 12 november 2014 is tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht het
‘Kennisplatform Personenvervoer over water’ gelanceerd.
Het online platform ondersteunt professionals binnen
het werkveld. Zij vinden hier alle kennis rondom vervoer
van personen over water (bijvoorbeeld over veiligheid en
duurzaamheid) en gebruiken het platform om met andere
professionals in contact te komen en kennis en praktijkervaringen te delen. Het kennisplatform is medegefinancierd
door het Landelijk Veren Platform (LVP). CROW verzorgt de
begeleiding van het platform en houdt het up-to-date.
Het ‘Kennisplatform Personenvervoer over water’ is een
initiatief van het LVP en CROW. Bij de totstandkoming van
het platform is samengewerkt met verschillende overheden,
exploitanten, belangenorganisaties en adviseurs.
i . www.personenvervoeroverwater.nl
Koen Bekking, consulent CROW Verkeer en Vervoer

Auteur: Emile Oostenbrink

koen.bekking@crow.nl

Investeren in lopen kan bijdragen aan gemeentelijke doelen
op het gebied van het gezond houden of maken van de
lokale economie. Het draagt bij aan de volgende doelen:
1.	Hogere omzet van winkels.
Winkeliers onderschatten het aandeel lopende klanten.
Het beeld dat bezoekers die te voet komen minder besteden, is onjuist. Ze kopen weliswaar minder per bezoek,
maar ze bezoeken de supermarkt wel frequenter.
2.	Beter vestigingsklimaat.
Winkelgebieden met een goed klimaat voor voetgangers
blijken voor meer omzet te zorgen, waardoor ook de
vastgoedwaarde hoger ligt.
3.	Wandeltoerisme zorgt voor inkomsten.
Wandelen is het meest voorkomende uitstapje van
Nederlanders: driekwart van de bevolking wandelt wel
eens. Ook worden steeds meer hardloop- en wandelevenementen georganiseerd. Deze recreanten zorgen
voor een flinke bron van inkomsten.

Vlnr: Gerbrand Schutten (directeur Waterbus & Aqualiner),
Maira van Helvoirt (secretaris Landelijk Veren Platform),
Koen Bekking (CROW), Lars Sørensen (dagvoorzitter NVC)

“Confucius zei: “Wie oude kennis koestert en voortdurend
nieuwe vergaart mag een leraar van anderen zijn.” Zo werkt het

Een samenhangende aanpak levert de gemeente per saldo
meer op: beleid, uitvoering en budgetten moeten op elkaar
worden afgestemd.

kennisplatform en zo maken we samen onze virtuele leraar!”
Frank Lelieveld (Programmamanager Veren, Gemeente Amsterdam)

“Hoewel wij Nederlanders wereldwijd bekend staan als

CROW helpt gemeenten op weg
De CROW-publicatie Lopen loont heeft als ondertitel ‘de
voetganger in beleid, ontwerp en beheer’. De publicatie
geeft een overzicht van alle voordelen van investeren in
voetgangers op het terrein van gezondheid, welzijn, lokale
economie, toerisme, kwaliteit leefomgeving, milieu en
uiteraard verkeer en vervoer. Het biedt de kennis die nodig
is om te zorgen voor een goede positie van voetgangers in
beleid, in ontwerpen op elke schaal en in het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.

waterdeskundigen, geldt dat niet voor de organisatie van
het personenvervoer over water. Deskundigheid is in ons
land ruim voorhanden, maar wordt niet op de juiste plaats
en wijze ingezet.”
Johan Hania (Voorzitter, Landelijk Veren Platform / Bedrijfsleider
Veerdiensten Haven en Markten, Gemeente Gorinchem)

“Alle Nederlandse veren, groot en klein, zijn onmisbare schakels
in de auto-, fiets- en toeristische netwerken en daarom van
groot belang voor de afwikkeling van onze mobiliteit en
ontwikkeling van onze economie. Het kennisplatform bundelt

Publicatie 333: www.crow.nl/333

de aanwezige kennis, die daardoor bruikbaar wordt voor de

i . Emile Oostenbrink
emile.oostenbrink@crow.nl

ontwikkeling van nieuwe initiatieven en ideeën.”
Cees Doeser (Senior adviseur, Grontmij)
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Publicatie en cursus
over verkeers- en
mobiliteitsgedrag

Hoe gaan de cursus en de publicatie
beleidsmedewerkers helpen bij het
oplossen van dergelijke vraagstukken?
Dicke-Ogenia: “Ze krijgen theoretische en
praktische handvaten aangereikt voor het
herkennen en beïnvloeden van dit gedrag.
De weggebruiker staat centraal. Hoe kunnen
we dat oplossen? Wat moeten we doen
om hem te bereiken? Onder meer methodieken om dat te onderzoeken, komen aan
bod en het monitoren en evalueren speelt
een belangrijke rol.”

Beïnvloeding
verkeersgedrag
wint terrein
In december 2014 verschijnt publicatie 348 Mobiliteit
en gedrag. In januari 2015 start een cursus over dit onderwerp.
CROWetCETERA spreekt hierover met werkgroepvoorzitter
Ewoud Vink (Beleidsmedewerker Mobiliteit bij provincie
Noord-Brabant) en hoofdauteur van de publicatie, Matthijs
Dicke-Ogenia (Verkeerspsycholoog bij Goudappel Coffeng).
Auteur: Martijn Reinink

Hoe groot is de behoefte aan kennis
over dit onderwerp?
Vink: “Groot. Lange tijd heeft het accent
gelegen op infrastructuur. Een parkeergarage bouwen, een rotonde aanleggen.
Er was weinig oog voor de weggebruiker.
De laatste jaren zien we een verschuiving
in de verkeerskundige wereld. Bepaalde
problemen zijn niet alleen met verkeerskundige en -technische maatregelen op
te lossen. Sociale psychologie wint terrein.
Het herkennen en beïnvloeden van het
gedrag van weggebruikers, daar gaat
het om.”

In welke situatie is dat bijvoorbeeld
van belang?
Vink: “Neem de vele auto’s in een binnenstad. Die zorgen voor files en luchtvervuiling. Interessant is het dan om te kijken
naar: hoe kun je ervoor zorgen dat
automobilisten met het ov gaan of de
(elektrische) fiets pakken of gebruikmaken
van een transferium? Ander voorbeeld:
overvolle fietsenstallingen bij stations.
Een eindje verderop is voldoende ruimte,
maar iedereen zet zijn fiets het liefst zo
dicht mogelijk bij de ingang. Hoe kun je dat
gedrag beïnvloeden, beheersbaar maken?”

18

crowetcetera

924782_018_10-Dec-14_18:46:32_hein

Nº6

Hoe ziet de cursus eruit?
Dicke-Ogenia: “Tijdens vier werkcolleges
zoomen we in op de praktijk. We doorlopen het proces dat een verkeerspsycholoog ook doorloopt. Cursisten krijgen een
probleem voorgeschoteld. Dat gaan we
analyseren. Waar komt het ongewenste
gedrag vandaan? Vervolgens kijken we
naar mogelijke oplossingsrichtingen;
handhaving wellicht of weggebruikers
beter opleiden of misschien wel belonen.
Tenslotte behandelen we de inzet van
beïnvloedingstechnieken in de praktijk.
Hoe is de publicatie tot stand gekomen?
Vink: “Eerst hebben we ervoor gezorgd
dat de juiste partijen bij elkaar aan tafel
kwamen. Belangrijk is dat zo’n publicatie
input krijgt vanuit kennis- en onderwijsinstellingen, de advieswereld, maar ook
vanuit potentiële gebruikers. Zo voorkom
je dat de publicatie te theoretisch wordt,
de kennis moet praktisch toepasbaar zijn.
De samenwerking in de werkgroep was
prettig, de discussies zinvol en de sfeer
prima.”
www.crow.nl/348
i. Marleen Hovens
projectmanager,
CROW Verkeer en vervoer
marleen.hovens@crow.nl

Auteur: Jan van den Berg

In de wegenbouw is het gebruikelijk dat bij werken die worden
uitgevoerd conform een RAW-bestek, aannemers een korting
opgelegd krijgen als het asfalt niet aan de specificaties voldoet.
De werkgroep Asfaltverhardingen van CROW heeft hiervoor een
nieuwe, uniforme regeling opgesteld.

Nieuwe kortingsregeling
voor asfalt gereed
In de Standaard RAW Bepalingen is een
kortingsregeling voor asfaltverhardingen
opgenomen. Deze wordt toegepast als er
na de verwerking van het asfalt afwijkingen
ten opzichte van de eisen worden vastgesteld. De laatste jaren werden in veel
bestekken wijzigingen in deze kortingsregeling toegepast. Door hogere kortingen
op te leggen hoopten opdrachtgevers de
aannemers te stimuleren betere kwaliteit
te leveren.
“Aannemers waren hier niet gelukkig mee”,
zegt Jan Stigter, Adviseur Wegen bij Boskalis
Nederland. “Er is een wirwar van kortingsregelingen ontstaan. Voor ons als aannemers was dat erg onduidelijk. Bovendien
werd er soms gewerkt met kortingen die
niet in verhouding stonden tot de aanneemsom en was de Standaard 2010 niet
altijd duidelijk.” Er wordt gesproken over
eis, marge, tolerantie, kortingsgebied,
nader onderzoek, verbeteren en vernieuwen. Het verband tussen deze begrippen
is niet altijd even helder. Zo was er in een
aantal gevallen sprake van een grijs gebied
tussen de tolerantie en het kortingsgebied.

Ook Harco Kersten is niet gelukkig met de
oude regeling. Hij zit als kwaliteitsadviseur
bij de provincie Gelderland aan de kant van
de opdrachtgever. “Het bezwaar van de
oude regeling is dat er geen relatie bestaat
tussen de hoogte van de korting en de
kwaliteit van het asfalt. Er is een vast kortingsbedrag ongeacht hoever de asfaltlaag
afwijkt van de eis. Dat is niet reëel.”
In de Standaard 2015 is een nieuwe kortingsregeling opgenomen. In de nieuwe
regeling is er een direct verband tussen
de korting en de werkelijke kosten van het
asfalt. “Hoe slechter het asfalt, hoe hoger
de korting”, vat Kersten het samen. Volgens
Stigter wordt het voor aannemers op deze
wijze interessant afwijkingen zo klein
mogelijk te houden.
In de nieuwe kortingsregeling worden
alleen kortingen toegepast op eigenschappen waarvoor al een kortingsregeling
bestond. Voor afwijkingen op de totale
laagdikte en korrelverdeling is de kortingsregeling niet van toepassing. De Werkgroep Asfaltverhardingen is van mening

dat eerst onderzoek verricht moet worden
naar de gevolgen van deze afwijkingen,
voordat deze eigenschappen opgenomen
worden in de kortingsregeling. “Maar de
mogelijkheid bestaat dat de nieuwe regeling over een aantal jaren weer aangepast
wordt op basis van de kennis die we dan
hebben”, zegt Kersten.
De totale laagdikte heeft een zeer duidelijke relatie met het draagvermogen van
de weg. Het ligt niet voor de hand grote
afwijkingen hierin zonder nader onderzoek
met kortingen af te handelen. De invloed
van de korrelverdeling op de levensduur
van een asfaltlaag is moeilijk vast te stellen
en heeft bovendien een sterke samenhang
met afwijkingen in bitumengehalte, holle
ruimte en laagdikte.
“Uiteindelijk zal er een geheel ander soort
regeling komen”, zegt Stigter. “We moeten
toe naar functionele controle, ofwel de
asfaltkwaliteit beoordelen op aspecten als
draagkracht en levensduur. Daar zullen we,
denk ik, pas na 2020 toe in staat zijn.”

“Hoe slechter het asfalt,
hoe hoger de korting”

www.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw
i. paul.jansen@crow.nl
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Koning Winter komt eraan. Hoe hij eruit gaat zien en welke
gevolgen dat heeft voor weggebruikers, is elk jaar de vraag.
Jan Rients Slippens, sinds 2,5 jaar senior Adviseur Gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat, vertelt over zijn vakgebied en
de nieuwe gladheidscoördinatoren van RWS. Zij hebben de
CROW-cursus Coördinator Gladheidsbestrijding gevolgd
om gefundeerd te kunnen beslissen: wel of niet strooien?

RWS stoomt nieuwe
gladheidscoördinatoren
klaar voor de winter
Auteur: Martijn Reinink

Het wordt zijn derde winter als Adviseur
Gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat.
In zijn eerste jaar (2012/13) strooide Rijkswaterstaat 140.000 ton zout. Afgelopen
winter hoefden de strooiwagens veel
minder vaak uit te rukken; er was slechts
14.000 ton zout nodig om de gladheid te
bestrijden. “Gemiddeld gaan we uit van
90.000 ton zout in een winterperiode”,
vertelt Jan Rients Slippens. “Die eerste
winter hebben mijn collega’s en ik zes of
zeven keer een calamiteitenteam ondersteund. Afgelopen jaar niet één keer.”
Na de strenge winters van 2008/09 en
2009/10 met de dreigende zouttekorten
heeft gladheidsbestrijding meer aandacht
gekregen. “Als Rijkswaterstaat hebben we
de laatste jaren een goed imago opgebouwd als het gaat om het bestrijden van
gladheid”, stelt Slippens. “Via de 0800-lijn
krijgen we meer complimenten dan klachten binnen, dat is vrij uniek. Dit niveau
willen we vasthouden. De aandacht voor
het vakgebied mag niet verslappen, ook
niet als we een paar minder strenge winters krijgen.”

“De aandacht voor
het vakgebied mag
niet verslappen”
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Voor een gladheidscoördinator betekent
een zachte winter niet dat hij veel minder
heeft te doen dan tijdens extreme weersomstandigheden. Slippens: “Als het gladheidmeldsysteem (GMS) piept, moet de
coördinator de juiste afweging maken.
Strooien?
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Dan belt hij de aannemer, die doet het
uitvoerende werk. Maar ook als hij besluit
dat er niet gestrooid hoeft te worden, is hij
’s nachts al gauw drie uur zoet.”
Samenwerking
In zijn functie als senior Adviseur Gladheidsbestrijding is Slippens het hele jaar
bezig met de winterperiode. “Eventuele
wijzigingen doorvoeren in het GMS kan
alleen van 1 mei tot 15 oktober. Hetzelfde
geldt voor het onderhoud en de aankoop
van materieel.” Verder is dit de periode
voor Slippens en zijn collega’s om richtlijnen en protocollen op of bij te stellen.
“Tien of veertien gram/m2 zout strooien,
wat is wijsheid? Over dat soort vraagstukken buigen we ons.”
De inkoop van zout is eveneens een belangrijk onderdeel van Slippens’ functie.
“Voorheen lieten we onze steunpunten
volgooien met zout en konden we, indien
nodig, zout bijbestellen. Maar toen het in
Europa flink winter werd, konden de leveranciers niet meer aan de vraag voldoen.”
Dat risico wilde Rijkswaterstaat niet nog
eens lopen. “Nu hebben we vijf strategische plekken in Nederland waar we in
totaal ruim 200.000 ton zout opslaan.
Zo kunnen we onze steunpunten zelf
bevoorraden. Elk jaar wordt deze hoeveelheid weer tot die 200.000 ton aangevuld.
Wat blijkt? Deze werkwijze is nog voordeliger ook.”

“We moesten dertig
mensen (om)scholen”

Daarnaast houdt Slippens zich bezig met het
opstarten en evalueren van samenwerkingsverbanden. “We werken op verschillende
niveaus samen. Rijkswaterstaat, provincie
Zuid-Holland en gemeente Delft bouwen
bijvoorbeeld een gedeeld complex voor
zoutopslag en gladheidbestrijding; we maken
op sommige plaatsen gebruik van elkaars
zout. Op veel andere plekken halen andere
provincies hun zout bij RWS-steunpunten.
In Zeeland rijden we zelfs met strooiwagens
over elkaars wegen. Uiteindelijk streven
we allemaal hetzelfde doel na: veiligheid,
de doorstroming van de weggebruiker en
een zo efficiënt mogelijke werkwijze.”
Nieuwe coördinatoren
Het afgelopen jaar stond voor Slippens en
zijn collega’s ook voor een deel in het
teken van het werven en opleiden van
nieuwe gladheidscoördinatoren. Door een
andere organisatiestructuur bij RWS moesten maar liefst dertig mensen worden (om)
geschoold. “We hebben Nederland verdeeld in veertien gebieden. Per gebied
hebben we drie gladheidscoördinatoren. In
totaal dus 42 man, plus nog een aantal
Officieren van Dienst, die kunnen inspringen als gladheidscoördinatoren langer dan
dertien uur achtereen hebben gewerkt.”
De nieuwe Coördinatoren Gladheidsbestrijding moesten kennis vergaren op hun
nieuwe werkterrein en dus kwam Slippens
bij CROW uit. “We hebben een uitstekende

relatie met CROW”, zegt hij. “Na de strenge
winter van 2009/10 heeft Rijkswaterstaat
samen met onder meer een aantal provincies en gemeenten, OMRIN en Meteo
Consult, onder regie van CROW een erkende, diploma dragende opleiding ontwikkeld voor gladheidscoördinatoren.”
Afgelopen najaar legde Rijkswaterstaat het
verzoek bij CROW neer voor extra cursussen om alle nieuwelingen op te leiden.
“In totaal zijn we met vier groepen van
zeven á acht personen, verspreid door het
hele land, gestart met deze cursus. We zijn
in Zwolle begonnen met de mensen uit het
noorden en geëindigd in Leiden.”
Pittige cursus
Tijdens deze vierdaagse cursus kwamen
alle aspecten van gladheidsbestrijding aan
bod: meteorologie, zoutmaterialen, bestrijdingsmaterieel, management en organisatie, communicatie. Slippens heeft zelf een
aantal ochtenden bijgewoond. “De cursisten
die ik na afloop heb gesproken, bevestigden
het beeld dat ik zelf had: een interessante,
pittige cursus en goede docenten.
Dat zeggen zelfs de mensen die voor
het eerste examen zijn gezakt.”
Iets meer dan de helft van de cursisten
haalde het examen in één keer. “De studie
is zwaar”, weet Slippens. “Je moet er echt
wat voor doen; vier volledige lesdagen én
achttien uur zelfstudie, naast je baan.
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Sommige cursisten hadden nul ervaring.
Dan komt er heel veel op je af.”
De senior Adviseur Gladheidsbestrijding
was aanwezig bij de inzage van de examens. “Wat opvalt: de theorie hebben de
meesten wel onder de knie. Het lastige is
de casus; de theorie in de praktijk brengen.
Het is namelijk niet hun dagelijkse werk.”
De cursisten die zijn gezakt, gaven meteen
aan voor de herkansing te gaan. “Dat zegt
iets over de opleiding. Sommigen zagen er
van tevoren best tegenop. Gaandeweg zijn
zij echt gemotiveerd geraakt. Iedereen wil
het diploma halen.”
De cursus is verplicht voor de nieuwe
gladheidscoördinatoren van Rijkswaterstaat. Slippens: “Je moet in deze functie
gefundeerd een beslissing kunnen nemen:
wel of niet strooien. De veiligheid van de
weggebruiker staat op één, maar voor niets
strooien, kost 25.000 euro per steunpunt...”
Het geeft aan hoe groot de verantwoordelijkheid is die rust op schouders van een
Coördinator Gladheidsbestrijding. “Als ze
het diploma halen, laten ze zien dat ze de
theorie hebben begrepen en kunnen toepassen. Al krijgen ze sowieso tijdens hun
eerste winter nog een ervaren coördinator
als coach naast zich.”

www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/
gladheidsbestrijding
i . w ww.crow.nl/4080
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CROW | Educatie: Agenda

COLOFON

Cursussen en opleidingen - januari/februari 2015
Onderstaande selectie van cursussen en opleidingen gaat binnenkort van start. Bekijk het complete
overzicht met alle data en locaties op www.crow.nl/scoormetkennis. Of gebruik de webcode achter
de cursustitel en ga direct naar de cursus (www.crow.nl/webcode). Wilt u meer informatie of
persoonlijk advies? Bel de CROW-klantenservice op (0318) 69 53 15 of mail naar cursus@crow.nl.

✓ AANBESTEDEN

webcode

di. 20 jan.

Spoedcursus EMVI - Gunnen op waarde (voor inschrijvers)

wo. 28 jan.

Cursus EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

di. 3 feb.

Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

4140

4118
CROWetCETERA is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.

✓ VERKEER EN VERVOER

CROWetCETERA verschijnt zes keer per jaar.



do. 8 jan.

Mobiliteit en gedrag

4527

di. 6 jan.

Verkeerskunde: statistische route naar de praktijk

4521

wo. 7 jan.

Verkeersmanagement

4524

REDACTIE
Bas Doms vakredacteur Aanbesteden & Contracteren
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
Frans Heijnis vakredacteur Verkeer & Vervoer

✓	INFRASTRUCTUUR
di. 13 jan.

✓

Elise Roders redacteur

3-Daagse Opleiding Gladheidmeldsysteem

4082

Rick Otten bladmanager
Martijn Reinink eindredacteur
INTERVIEWS

CONTRACTEREN

Jan van den Berg, Tim Oosten, Rick Otten,
Martijn Reinink, Luuk Talens,

di. 20 jan.

Basiscursus UAV

4111

di. 20 jan.

UAVgc: opstellen en beheersen

4331

wo. 21 jan.

UAVgc

4320

di. 27 jan.

Basiscursus RAW

4112

do. 29 jan.

Rekenen met RAW en UAV

4220

di. 3 feb.

Functioneel specificeren in de gww-sector

4322

T 0318 69 53 00

Standaardsystematiek voor kostenramingen in de GWW

4310

F 0318 62 11 12

di. 10 feb.

Raambestekken in RAW - Overeenkomst met open posten

4150

E redactie@crow.nl

wo. 11 feb.

Beschrijven met RAW

4113

do. 12 feb.

Basiscursus RAW

4112

di. 10 feb.

Haks Walburgh Schmidt.

REDACTIEADRES
Redactie CROWetCETERA
Postbus 37, 6710 BA Ede

www.crow.nl/etcetera
ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede

✓ WERK EN VEILIGHEID

T 0318 69 53 15



vrij. 23 jan.

F 0318 62 11 12

Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten

4001

E abonnementen@crow.nl
ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

Scoor het nieuwe jaar met kennis
Het kennisterrein van CROW is breed en varieert van kennis over aanbesteden en contracteren
tot infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Op dit hele terrein staan cursussen en
opleidingen voor u klaar. Educatieprogramma’s gemaakt vanuit één overtuiging: kennis zorgt
voor een voorsprong. Kern daarbij is dat kennis actueel, praktisch en direct toepasbaar moet zijn.
Want daarmee maakt u het verschil en daarmee ook uw organisatie.
www.crow.nl/scoormetkennis

aan de abonnementenadministratie.
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T 073 503 35 44
F 073 503 11 95
E crow@molijnsalessupport.nl

Kennis delen met uw team of afdeling
Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdieping?
CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving.
Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een standaard cursus uit het educatieprogramma of stel
met een CROW-relatiemanager een training op maat samen. Kijk voor meer informatie op:
www.crow.nl/incompany
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Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1
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SAMEN BOUWEN

IBIS

GRIP & CONTROLE
NU EN IN DE TOEKOMST

bezoek ons op de
InfraTech 2015
standnr. 1.500

Beursprogramma

20 t/m 23 januari 2015
Ahoy Rotterdam

ibis.nl
24
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10:30 Ibis software in the cloud: flexibel en veilig
11:30 Besteksadministratie online: overal toegankelijk
13:30 Praktische tools voor het managen van
projectrisico’s!
14:30 Planmatig onderhoud in de GWW: van sprookje
naar realiteit!
15:30 De impact van de RAW 2015 systematiek
18:30 Ibis software in the cloud: flexibel en veilig
(alleen op woensdagavond)
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