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Verkeersen Mobiliteitsmodellen

Aanbestedingswet
een jaar later

CALL FOR PAPERS

GEEFT U DIT JAAR OOK EEN
PRESENTATIE OP HET NVC?

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

Mogelijk gemaakt door:
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inhoud
CROWetCETERA praat u zes keer per jaar bij over
CROW-activiteiten en zo veel meer. In iedere editie
vindt u nieuws, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden
over onze kennisproducten en de toepassing ervan
door interviews met deskundigen uit de praktijk en
informatie over de activiteiten van CROW-commissies en -werkgroepen.
CROWetCETERA wordt gratis verspreid onder
professionals op het gebied van aanbesteden en
contracteren, openbare ruimte en infrastructuur,
verkeer en vervoer.
Via www.crow.nl/etcetera kunt u zich aanmelden.
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Twaalf Beter Benuttenregio’s aan de slag met
de Mobiliteitsscan

Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2014
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
17 juni - Wegwijs in bewegwijzering
Er zijn de laatste tijd nogal wat veranderingen in de wereld
van de bewegwijzering. Zo wordt vanaf 1 januari 2015 in de
Wegenverkeerswet verplicht gesteld om de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) in te schakelen voor het databeheer, de
coördinatie en de planvorming van bewegwijzering. Maar ook
de nieuwe CROW-richtlijn Bewegwijzering 2014 stelt andere
en strengere eisen aan de bewegwijzering langs alle wegen
van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Tijdens de bijeenkomst willen we duidelijkheid krijgen over alle
recente veranderingen, maar vooral om een scherp beeld te
krijgen van wat u in de praktijk anders moet of kunt gaan doen.
25 juni - Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede TechCenter
Op 25 juni 2014 wordt alweer voor de vijfde keer de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit georganiseerd. In één middag hoort u de
laatste ontwikkelingen rondom beeldkwaliteit, kunt u vragen
stellen en discussiëren met mede-bezoekers en medewerkers
van CROW.
Enkele vragen die al naar boven zijn gekomen:
Ontbreken er schaalbalken? Zijn er prestatie-eisen die
te streng of te soepel zijn?
Is het mogelijk om ook de sociale werkvoorziening
beeld-gericht te laten werken?
Hoe maakt u een open posten-bestek met beeldkwaliteit?

De Mobiliteitsscan van CROW is een online
webtool waarmee gebruikers inzicht krijgen
in verkeerssituaties op het gebied van mobiliteit
en ruimtelijke ordening. Deze maand is een
overeenkomst getekend tussen CROW en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het
gebruik van de Mobiliteitsscan en de module
Bereikbaarheidsindicator.
Met de overeenkomst is het voor Twaalf Beter Benutten-regio’s
mogelijk om licenties van de Mobiliteitsscan en de module
Bereikbaarheidsindicator kosteloos te gebruiken voor Beter
Benutten-projecten. Ook voor acht MIRT-regio’s is deze
financiële ruimte gecreëerd. Zij zetten de scan in voor MIRTonderzoeken.
De regio’s zijn zelf verantwoordelijk voor het investeren
in trainingen en de aanschaf van aanvullende modules zoals
het importeren van verkeerskundige data en extra helpdeskondersteuning.
Doelstelling is dat deze zomer alle regio’s
getraind zijn om te starten met de CROW Mobiliteitsscan.

Meer weten?

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

www.crow.nl/mobiliteitsscan
i. Robert-Jan van den Berg,
relatiemanager,
RobertJan.vandenBerg@crow.nl

Is jouw beheerteam een inspiratiebron voor anderen?
Meld je aan als Beste Beheerteam van Nederland!
‘Samenwerken aan je leefomgeving’, dat is beheer openbare
ruimte. Een mooi, complex en dynamisch vak dat veel respect
verdient. Het is daarom de hoogste tijd om de mensen die zich
bezighouden met het beheer van de openbare ruimte in het
zonnetje te zetten. Elk beheerteam mag meedoen: van opdrachtgever tot aannemer, van ambtenaar tot bewoner, van
projectleider tot student!
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En waarom is jouw team ‘het beste’?
Vanwege de meest vernieuwende samenwerkingsvorm?
Of de meest gewaardeerde openbare ruimte?
Heb jij de goedkoopste werkwijze?
De meest verrassende aanpak?
Of de meest duurzame oplossing?
Voor meer informatie en aanmelden:
www.ncbor.nl tabblad Beste Beheerteam

Een nul?
Geen punt!
Laatst had ik de eer weer eens als gastheer een decharge diner te
mogen bijwonen. Een decharge diner is de feestelijke afsluiting van
een periode van intensieve samenwerking van CROW met een groep
vakmensen uit de praktijk, met een nieuwe state-of-the-art publicatie
als eindresultaat, in dit geval het Handboek wegontwerp 2013.
Ik mocht namens CROW mijn grote waardering uitspreken voor
de leden van deze werkgroep. Mensen met een enorme vakkennis
die een deel van hun tijd onbezoldigd opofferen om samen met
CROW een nieuwe publicatie te mogen maken. Diep respect!

Een decharge diner is voor mij ook een
bijzonder geschikte gelegenheid mijn
contacten in de diverse werkvelden te
spreken en nieuwe contacten op te doen.
Tijdens deze bijzonder prettige bijeenkomst kwam ik in gesprek met een van
deze vakmensen, Marc Schrijen, secretaris
van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. Mijn oog viel op een speldje
dat Marc op zijn jasje had geprikt. Een
geheim en sinister genootschap, waarvan
ik geen weet had? Er waren er meer onder
de aanwezigen met een dergelijk speldje.
Ik tastte in het duister. Het leek op een
zilveren rookworst met een zwart loodje
eraan. Ik vroeg Marc naar het waarom van
deze speld. Hij vertelde mij van de actie
‘Maak van de nul een punt’. Vanuit het
Limburgse was een actie gestart met als
uiteindelijke doelstelling nul verkeersslachtoffers, ieder jaar opnieuw. Je kunt er
lid van worden als je dit streven naar nul
onderstreept. Natuurlijk ben ik ter plekke
lid geworden en ik draag nu ook met trots
de speld. Het raakte me. CROW staat ook
voor de kernwaarde SAMEN en ik zie dat in
deze sympathieke actie terug.
Natuurlijk staat iedereen achter de doelstelling. Nul verkeersslachtoffers ieder jaar
opnieuw is een toekomstbeeld dat je alleen
maar kunt omarmen. Ik besef net als de
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initiatiefnemers dat het wel heel idealistisch klinkt. De actie kan dan ook alleen
maar slagen als iedereen meedoet. Als
alleen de professionals meedoen, de overheid en de politie, gaan we de doelstelling
niet halen. Want zei Willem Elsschot al niet:
“Maar tussen droom en werkelijkheid staan
wetten in de weg en praktische bezwaren
en ook weemoedigheid die niemand kan
verklaren en die des avonds komt wanneer
men slapen gaat.” Ook iedere deelnemer
aan het verkeer moet meedoen, moet
worden verleid achter de actie te gaan
staan. Ook hier is SAMEN het toverwoord:
als we met ons allen ons best doen, dan
wordt de nul een sexy getal. Iedereen moet
zijn of haar verantwoordelijkheid nemen
om een einde te maken aan de ellende op
de weg. Dat bespaart niet alleen kosten,
maar vooral veel leed. Aan CROW zal het
niet liggen. Doet u ook mee?

Voor meer informatie:
www.rovl.nl/over-rovl/missie-en-visie/
maak-van-de-nul-een-punt
i. Iman Koster
Directeur CROW
Iman.Koster@crow.nl
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Werken met verkeersen mobiliteitsmodellen
CROW heeft samen met een aantal onderwijsinstellingen
een publicatie ontwikkeld met kennis die nodig is om het
traject van modelgebruik goed te kunnen doorlopen.
Vanuit CROW waren de projectmanagers Christine
Witman en Emile Oostenbrink betrokken bij de
totstandkoming. Laatstgenoemde vertelt over
het belang van dit boek en de verschillende
doelgroepen waarvoor het is gemaakt.

Auteur: Martijn Reinink

Wat was de aanleiding voor dit
handboek?
“Een verkeersmodel is een handig hulpmiddel om de effecten in beeld te brengen
van mogelijke beleidskeuzes of maatregelen op het huidige en het toekomstige
verkeers- en vervoerssysteem. Maar je
moet wel weten welk model je kunt gebruiken bij welk vraagstuk. Hoe je de uitkomsten interpreteert en hoe je uiteindelijk
de conclusies communiceert naar de
omgeving. Veel van de beschikbare literatuur over verkeers- en mobiliteitsmodellen
is echter vooral technisch ingestoken.
De beroepspraktijk, gemeenten en adviesbureaus hadden behoefte aan een heldere
publicatie over het proces rondom het
gebruik van deze modellen. Er kwam een
samenwerking tot stand met de hogescholen Windesheim en NHTV Breda, die voor
hun studenten een boek over hetzelfde
onderwerp wilden uitbrengen.”
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Hoe zijn jullie te werk gegaan?
“Met een drietal (ex-)docenten van de
hogescholen, die ook in de beroepspraktijk
werkzaam zijn, hebben we een kerngroep
gevormd en de koers bepaald. Vervolgens
hebben we een brede werkgroep geformeerd, met mensen vanuit alle overheidslagen, de wetenschappelijke hoek, adviesbureaus en kennisinstituten. Aan deze
publicatie hebben veel mensen, zowel
werkgroepleden als deskundigen bij overheden en adviesbureaus, een inhoudelijke
bijdrage geleverd. Maar in het bijzonder de
leden van de kerngroep hebben grote
delen van de inhoud geschreven. Het is
echt een praktijkboek geworden, waarin
niet de modeltechniek centraal staat, maar
het waarom van het toepassen van een
verkeers- of mobiliteitsmodel. We doorlopen het gehele traject vanaf de beleidsvraag via het toepassen van het model, het
interpreteren van de modeluitkomsten tot
en met de communicatie met politiek en
burgers.”
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Het boek bestaat uit drie delen.
In deel A staat de beleidsvraag centraal.
Welke aspecten zijn hierbij van belang?
“Je moet weten welke kennisbehoefte over
de toekomstige situatie er is gegeven de
aard van de beleidsvraag. Het maakt nogal
verschil of je een strategische studie doet
naar de situatie in 2030 of dat je het effect
wilt weten van het afsluiten van een straat
in verband met wegwerkzaamheden. Je
moet goed nadenken over de gegevens die
vanuit het model nodig zijn om conclusies
te kunnen trekken of een beleidsadvies te
kunnen schrijven. In dit eerste deel staat
een overzicht van typen beleidsvragen en
hoe je op grond van een eisenpakket tot
het meest geschikte modeltype komt. Het
is niet zo dat je wat gegevens invoert en
dat dan automatisch wordt bepaald welk
modeltype je moet gebruiken. Je hebt
namelijk ook te maken met de lokale situatie en met een aantal pragmatische zaken.
Misschien heeft een gemeente al een
model in huis waarmee zij wil werken.

“In de GWW-sector hebben bouwbedrijven
door nieuwe contractvormen een grote
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
tijdelijke verkeersomstandigheden of zelfs
voor de verkeerskundige kwaliteit van het te
realiseren project. De ‘aannemer’ heeft
hierdoor direct te maken met de ontwikkeling
en toepassing van verkeersmodellen. Daar
moet hij dus meer van weten. Bijvoorbeeld
om kundig modelwerkzaamheden te kunnen
aansturen. De publicatie Werken met verkeers- en mobiliteitsmodellen biedt de sector
daarvoor een goed handvat.”

“Goede verkeersmodellen zijn voor gemeenten van groot belang bij het uitvoeren van
hun taken. Denk daarbij aan nieuwe bouwlocaties, luchtkwaliteit, een bestemmingsplanherziening of de aanleg van een nieuwe
verbinding. Deze CROW-publicatie biedt voor
medewerkers van gemeenten veel handvaten
om beter te kunnen werken met verkeersmodellen, de resultaten beter te kunnen begrijpen en ze aan buitenstaanders te kunnen uitleggen. Het voorziet hiermee in een behoefte
voor gemeenten waar van ambtenaren wordt
verwacht een breed terrein te kunnen overzien en tegelijk specialistische informatie te
kunnen beoordelen.”

Peter Veeke, raadgevend adviseur

Will Clerx, senior adviseur verkeer

Heijmans Integrale Projecten BV

Gemeente Rotterdam

De case Zuidwoudendal

“Studenten Mobiliteit van de NHTV in Breda
krijgen in het derde jaar een cursus macroscopische verkeers- en vervoersmodellen.
Hoewel niet alle studenten evenveel affiniteit
hebben met verkeersmodellen is de kennis
wel voor iedere student van belang, omdat
de resultaten ervan in de praktijk op diverse
plaatsen en in een grote diversiteit aan
processen terugkomen. Het mooie aan deze
publicatie is dat er naast de techniek die in
specialistische handboeken is terug te vinden
ook aandacht wordt besteed aan de context.
Voor een deel van de studenten zullen
daarom zeker ook de delen A en C van
toegevoegde waarde zijn in hun toekomstige
carrière. Door middel van overzichtelijk
rekenvoorbeelden en een groot scala aan
praktijkuitwerkingen wordt zowel de techniek
als de praktijk goed in beeld gebracht.”
Joost de Kruijf, docent NHTV Breda

De opbouw van de publicatie met daarbij de doelgroepen
(blauw=beleidsadviseurs, rood=modelspecialisten, groen=studenten)

Of is het meest ideale model financieel niet
haalbaar. Dan is het van belang om je af te
vragen: wat kan zo’n model wel en wat niet
en wat zijn de beperkingen?”
Dan komen we bij deel B en C.
Welke kennis bevatten deze delen?
“In deel B zoomen we in op het bouwen en
toepassen van een verkeersmodel. Je
doorloopt verschillende fasen om een
model te kunnen draaien, om tot een
prognose te komen. Denk aan het verzamelen van data, het valideren, vullen en
testen van het model. In deel C bespreken
we de laatste stap: van modelresultaten
naar beleidsadvies. Hoe interpreteer je
gegevens en hoe zet je deze om tot advies? Je kunt een wethouder niet zo maar
wat getallen voorleggen. Bij een wegverbreding worden bijvoorbeeld vaak meerdere varianten doorgerekend. Deze leg je
naast elkaar om tot de gewenste keuze te
komen. De criteria die het zwaarst wegen,
heb je dan in de eerste fase (deel A) al

bepaald natuurlijk. Daarnaast is het van
belang om de waarde te kunnen bepalen
van een uitkomst. Een model blijft een
hulpmiddel, een instrument met beperkingen en dat moeten bijvoorbeeld politici en
burgers ook beseffen. Vandaar dat we in
het boek aandacht besteden aan hoe de
vakgerichte objectiviteit te bewaren.”
Hoe wordt de theorie aan de praktijk
gekoppeld in de publicatie?
“Er loopt een fictieve case over de regio
Zuidwoudendal als een rode draad door
het boek ter illustratie en verduidelijking.
Daarnaast wordt regelmatig verwezen naar
de digitale bijlage. Hier vind je echte praktijkvoorbeelden, die door adviesbureaus en
overheden beschikbaar zijn gesteld. Bij
aankoop van het papieren handboek krijg
je gratis toegang tot deze bijlage. In de
digitale versie in de online kennisbank van
CROW maken de voorbeelden onderdeel
uit van het boek.”
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Voor wie is dit boek bedoeld?
“Het boek is waardevol voor zowel beleidsadviseurs, modelspecialisten als studenten.
We hebben aangegeven welk deel van het
boek primair interessant is voor welke
doelgroep. Studenten zullen dit handboek
lezen om kennis te vergaren. Een beleidsadviseur zal deel A erbij pakken voordat hij
om de tafel gaat met een modelspecialist.
Wanneer hij de modeluitkomsten moet
communiceren naar zijn wethouder bladert hij direct naar deel C. Maar ook voor
de beleidsadviseur is deel B van belang.
Het is immers goed om te weten hoe een
model eruit ziet, wat het kan en wat niet.
Een modellenexpert heeft het meeste aan
deel B, maar om begrip te krijgen voor zijn
opdrachtgever, zijn deel A en C toch ook
voor hem interessant.”
i. Emile Oostenbrink,
projectmanager CROW,
Emile.Oostenbrink@crow.nl
www.crow.nl/339
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De eerste uitvoering van het Nationaal
Congres Beheer Openbare Ruimte,
afgelopen najaar in Zoetermeer, was erg
succesvol: een hoge opkomst, veel interactie en de algemeen geuite wens het congres
een vervolg te geven. Dat komt er dan ook.
Op 27 november is Zwolle de gastheer.

Zwolle gastheer
Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte 2014
Auteur: Tim Oosten

Ronald
Gerard
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“Tijdens het eerste Nationale Congres
Beheer Openbare Ruimte, afgelopen november in Zoetermeer, hebben mijn collega-beheerder Winnifred Blokland en ik veel
inspiratie opgedaan. Het was goed georganiseerd en we hebben ook goed kunnen
netwerken. Dus kwam in ons op: dat kan
ook in Zwolle.” Aan het woord is Ronald
Gerard, beheermanager van de gemeente
Zwolle, dat eind dit jaar de gastheer is voor
de tweede editie van het congres.
“Het was inderdaad duidelijk dat het congres een vervolg moest krijgen”, vertelt
Ineke Westerbroek, die namens CROW het
congres onder haar hoede heeft. “Onze
oproep om als gastlocatie en strategisch
partner te fungeren, leidde tot een enthou-
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siast en goed aanbod van Zwolle. De stad
is duidelijk flink met het onderwerp bezig.
Bovendien beantwoorden we met deze
locatie aan de behoefte het evenement te
spreiden over het land.”
Sociaal en fysiek
Wat speelt er zoal in de Overijsselse hoofdstad? Ronald Gerard: “Bij gemeenten draait
het in feite om twee belangrijke domeinen:
het sociale en fysieke domein. Het fysieke
domein is de laatste decennia altijd sterk
geënt geweest op groei en ontwikkeling
van de stedelijke omgeving. Beheer en
onderhoud waren er als het ware gewoon.
Maar juist door de afname van de groei
neemt de betekenis van beheer en onderhoud in de toekomst toe. We hebben

de kwaliteit van de openbare ruimte nu
op orde. Maar hoe houden we dit zo,
met bezuinigingen?”
Dat vraagt om een andere aanpak. Tegelijkertijd verandert de samenleving. Eisen en
verantwoordelijkheden veranderen. Burgers
en andere maatschappelijke partners zijn
meer betrokken. “Dat we als gemeente
keuzes moeten maken en taken (gaan)
overdragen is een gegeven”, zegt Gerard.
“In Zwolle werken we al jaren samen met
onze inwoners en partners onder de motto’s ‘Samen maken we de stad’ en ‘Iedereen
doet mee’. Deze goede basis van wijkgericht werken is van essentieel belang om te
ontdekken waar we daadwerkelijk zaken
kunnen loslaten of juist een extra impuls
moeten geven.”
Regierol
Gerard vervolgt: “Zwolle heeft twee jaar
geleden besloten het uitvoerend personeel
voor het groenbeheer (circa honderd
ambtenaren) buiten de organisatie te plaatsen. Het bedrijf ROVA, gespecialiseerd in
afval, groen en beheer van de openbare
ruimte, heeft deze taken en het personeel
van de gemeente overgenomen. In feite
zijn we als gemeente hiermee automatisch
in de regierol beland.”

Ingewikkeld, maar ook ontzettend uitdagend, noemt de beheermanager het groeien naar die regierol. “Het is geen kwestie
van een knopje omzetten. Het is een gezamenlijke zoektocht. Wat in ieder geval als
een paal boven water staat, is dat we alleen
vanuit gezamenlijkheid zaken kunnen
loslaten en overlaten aan een partij van
buitenaf. We hebben exact in kaart gebracht wat we eigenlijk precies allemaal
doen en waarom. Er wordt tegenwoordig
sterk gemonitord en we moeten veel meer
dan voorheen strategisch nadenken over
het beheer van de openbare ruimte.
Tel daar de toegenomen invloed van bewoners bij op en we hebben genoeg om
op 27 november in ons IJsseldelta Stadion
over te discussiëren met de bezoekers van
het congres.”

www.ncbor.nl
i. Ineke Westerbroek,
Ineke.Westerbroek@crow.nl, bijvoorbeeld
om suggesties door te geven voor
onderwerpen voor het congres.
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2014
ZWOLLE
DONDERDAG 27 NOVEMBER

IJsseldelta Stadion
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wen”

VISI structureert communicatie integraal bouwproject Den Bosch

‘We hebben ervaren dat we
op VISI kunnen bouwen’
Eind dit jaar moet de nieuwe ondergrondse parkeergarage met 1040 plekken aan
het Vonk en Vlamterrein in ’s-Hertogenbosch klaar zijn. Daar bovenop zullen dan ook
de historische stadsgracht en de vestingmuur tussen de Pettelaarseweg en Bastion
St. Anthonie in ere hersteld zijn. De grootschalige herinrichting van de openbare
ruimte in de Zuiderpark-Stadswalzone is daarmee voltooid.
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Met dit complexe project versterkt de
‘Onoverwinnelijke Moerasdraak’, zoals
Den Bosch in lang vervlogen tijden genoemd werd, zijn positie als aantrekkelijke
winkel- en recreatiebestemming. Nu al
komen jaarlijks honderdduizenden toeristen
naar de stad. Projectleider Raoul Beckers
van de gemeente en Jaap Velzeboer,
Procesmanager van aannemer Heijmans
Integrale Projecten, vertellen over de
centrale rol die VISI speelt bij het beheersen van de informatiestromen binnen het
samengestelde project.
Design & Construct
Het Vonk en Vlamproject in Den Bosch
bestaat uit drie componenten. De parkeergarage, de vestingwerken en de overige
herinrichting. Vanuit de gedachte dat de
risico’s het beste te beheersen zijn door
de partij die daarmee de meeste ervaring
heeft, is gekozen voor de Design and
Construct-aanpak. De opdrachtgever
werkt de opdracht niet uit tot het ‘laatste
wandtegeltje’, maar legt zijn vraag in
hoofdlijnen bij de aannemer neer. Deze
kan zijn expertise en innovaties maximaal
toepassen in een eigen ontwerp en een
naadloos daarbij aansluitende uitvoering.
Lean Bouwen
Dit is in Den Bosch tot uiting gekomen
door de keuze van Heijmans voor het
zogeheten Lean Bouwen. In deze werkwijze wordt het werk opgeknipt in afzonderlijke delen die tegelijkertijd kunnen
worden uitgevoerd. Werkzaamheden
hoeven hierdoor niet op elkaar te wachten.
Jaap Velzeboer (Heijmans) zegt: “Door
Lean Bouwen hebben omwonenden en
het verkeer veel korter last van ons. In dit
project hebben we ongeveer een half jaar
extra tijdwinst kunnen boeken door deze
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werkwijze. Daardoor kunnen de bezoekers
van Den Bosch begin volgend jaar al hun
auto parkeren in de nieuwe ondergrondse
parkeergarage. Maar dat was alleen haalbaar door de soepele samenwerking met
de gemeente. Het structureren, bewaken
en bewaren van de formele informatiestromen in het digitale beheerssysteem
VISI is hier echt van cruciaal belang.”
Informatie beheren
De informatiestromen van brieven, e-mails,
bestekken, tekeningen in opvolgende
versies, vergaderingen en afspraken zijn
enorm. Zowel in omvang als qua tijdsduur
en verwevenheid. Alle formele communicatie met berichten en bijlagen moet terug
te vinden zijn. Het moet ook duidelijk zijn
of het bericht is opgevolgd, naar wie het

wanneer is doorgestuurd en welke status
het heeft. Als deze communicatie goed
wordt gestructureerd en afdoende wordt
bewaakt en bewaard, dan ontstaat er een
objectieve, actuele en betrouwbare database van afspraken en referentiemateriaal.
Alle projectpartijen hebben toegang tot de
communicatie die voor hen belangrijk is.
Zodoende is altijd duidelijk wie voor welk
aspect verantwoordelijk is.
Hoe werkt VISI?
“VISI is een digitaal communicatiedossier
waarin opdrachtgever en aannemer samenwerken”, vertelt Roy Slond, assistentprojectleider van de gemeente en intensief
gebruiker van VISI. Al heel vroeg in de
voorbereidingsfase realiseerde de gemeente zich dat goed en transparant
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communiceren met alle betrokken partijen
essentieel was voor de voortgang in het
project. Projectleider Raoul Beckers:
“Dat hebben we dan ook, samen met
Heijmans, ongelooflijk intensief gedaan.
VISI hielp ons overzicht te houden in de
onderlinge communicatie en om actuele
en complete informatie beschikbaar te
hebben. Vragen of onduidelijkheden
konden we direct oplossen omdat we
de communicatie in het VISI-systeem goed
bijhouden. Dat heeft nu al veel vertraging
en discussie voorkomen.”
Met VISI kun je goed in de gaten houden
welke concepten, plannen en ontwerpen
je naar elkaar stuurt. Tijdens het project
ontstaan daar vanzelfsprekend opvolgende
versies van. Bijvoorbeeld bij de fase waarin
de stadsmuur als een soort zwaard van
Damocles aan kabels wordt ondersteund,
terwijl eronder aan de parkeergarage wordt
gewerkt. Als dan de communicatie niet
klopt, omdat er per ongeluk vanuit verschillende planversies wordt gewerkt, is
duidelijk dat misverstanden kostenverslindend, vertragend, chaotisch en zelfs ronduit gevaarlijk kunnen zijn. VISI bewaart ook
alles. Daardoor is altijd duidelijk hoe ’het
ook al weer zat’. Indien nodig kan eenvoudig worden teruggezocht. In VISI is steeds
duidelijk of de ontvanger het bericht heeft
geaccepteerd, welke informatie er is verstuurd, hoe het met de toetsing staat en
wat de werkafspraken zijn.
Raoul Beckers geeft aan dat je niet zo maar
even kunt besluiten dat je wat met VISI wilt
gaan doen. Je moet afspreken wat je gaat

bijhouden in het systeem, hoe je de uitwisseling organiseert en welke status documenten krijgen. Dat doet de VISI-gebruiker
in het VISI-raamwerk, dat hij voor het
bouwproject optuigt. Is het bouwproject in
UAVgc-formaat ontwikkeld, dan heeft dat
weer gevolgen voor de inrichting van VISI.
“Je merkt dat VISI sneller werken in minder
stappen mogelijk maakt”, zegt Beckers.
“Lang zoeken naar die ene e-mail is er niet
meer bij. Dat werkt ook kostenbesparend.”
Afstemming
Als er al problemen ontstaan bij het werken
met VISI, dan hebben deze voornamelijk
betrekking op het afstemmen van de VISIsoftware op de digitale systemen die de
verschillende bouwpartijen in gebruik
hebben. Deze systemen zijn vaak op maat
gemaakt voor de aannemer of opdrachtgever. Het kan dan tussenliggende conversies vergen om berichten of data uit bijlagen
bij die berichten efficiënt door te laten
komen in achterliggende documentmanagementsystemen. Door de open
standaard van VISI lukt dat altijd wel, maar
het vertraagt en vraagt soms extra ITinspanning, vooral in het begin van de
projecten. Waar veel verschillende partijen
betrokken zijn, kan dat omslachtig worden.
Steeds vaker gebruiken bedrijven daarom
VISI ook intern. ’s-Hertogenbosch en
Heijmans zijn het eens: “We hebben ervaren
dat we op VISI kunnen bouwen.”
www.crow.nl/visi
i. Paul Jansen, projectmanager
Paul.Jansen@crow.nl

Wat is VISI?
VISI vormt de basis voor de formele (digitale)
communicatie en informatieoverdracht in
bouwprojecten en zorgt voor een heldere
verdeling van de verantwoordelijkheden in
een project. Met behulp van deze sectorbrede Open Standaard kunnen alle partijen
in een bouwproject hun communicatieafspraken eenduidig structureren, uitvoeren,
bewaken en bewaren. Die afspraken worden
– meestal door de opdrachtgever – in een
VISI-raamwerk vastgelegd, met vooraf
gedefinieerde rollen, waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en uit te voeren
taken zijn bepaald. Partijen komen vóór de
aanvang van hun project overeen wie welke
rol(len) vervult, zodat voor iedereen meteen
duidelijk is wat van hem/haar wordt verlangd.
De inhoud van de communicatie wordt
vastgelegd in ‘transacties’ tussen rollen. Een
transactie bestaat uit een reeks eenduidige
berichten die in een bepaalde volgorde
moeten worden afgewikkeld. Elk bericht is
opgebouwd uit standaard berichtelementen
en specificeert welke gegevens (soms in
bijlagen) voor dat onderdeeltje van de
communicatie worden verlangd. Denk
bijvoorbeeld aan het geven van opdrachten,
het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en/of het melden van
afwijkingen. Er bestaan standaard VISIraamwerken (sjablonen) voor specifieke
processen, zoals bijvoorbeeld UAV- of
UAVgc-contracten, maar VISI is geen rigide
standaard! VISI is flexibel zodat elk raamwerk op maat kan worden gesneden. Dat
moet ook, want elk project is immers uniek.
Om VISI te kunnen toepassen is VISI compatibele software nodig. Deze is te koop bij
leveranciers wier software van CROW het
‘VISI-keurmerk’ heeft gekregen. CROW, als
de beheerder van VISI namens de bouwsector, laat die software toetsen door TNO.
De verschillende software moet op de juiste
wijze VISI-berichten (van elkaar) kunnen
verwerken en dus interoperabel zijn.
VISI-gebruikers zijn daardoor niet afhankelijk
van één leverancier! De huidige VISI-leveranciers zijn infostrait, Ibis, Cenosco en
Bakker&Spees..

http://www.crow.nl/vakgebieden/
contracteren/visi-communicatie-in-debouw

Maar let op. Net zo min als met een de facto
standaard als Word (zelfs met de spellingscontrole) automatisch een 100% correct
opstel kan worden geschreven, biedt het
VISI-keurmerk een automatische garantie
dat een raamwerk vanzelfsprekend foutloos
is. Het maken van raamwerken is en blijft de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Dus blijf kritisch en keep it simple.

http://www.vonkenvlam.nl/
i. Paul.Jansen@crow.nl, projectmanager
Aanbesteden en Contracteren
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EMVI een jaar na
inwerkingtreding
van de Aanbestedingswet
Een jaar nadat de Aanbestedingswet 2012 in werking is getreden, verschijnen er
diverse onderzoeken over de uitwerking van deze wet. Hoe wordt omgegaan met
proportionaliteit, de motiveringsplicht? Worden de gestelde doelstellingen bereikt?
Een belangrijk punt is hoe aanbesteders en ondernemers anticiperen op het wettelijke
uitgangspunt ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tenzij…. Biedt dit
uitgangspunt inderdaad meer kansen voor ondernemers en krijgt de aanbesteder
meer kwaliteit?
Auteurs: Rob Luiten en Maurice Wielink

De auteurs van dit artikel Rob Luiten en
Maurice Wielink (consulenten aanbesteden
en contracteren van CROW) hebben niet
de illusie op al deze vragen een volledig
antwoord te kunnen geven. Wel willen we
een beeld schetsen op basis van onze
eigen ervaringen.
De eerste ervaringen zijn er nu, maar de
volledige uitwerking van de wet moet zijn
beslag nog krijgen. Niet voor niets heeft de
wetgever zichzelf een termijn van twee jaar
opgelegd waarbinnen de wet zal worden
geëvalueerd. Een valkuil is dan om alleen
maar te kijken naar het aanbestedingsproces en te concluderen dat door het toepassen van EMVI de transactiekosten
toenemen. Iets wat op zichzelf wel vaak
het geval zal zijn. Een inschrijver heeft
immers extra werk aan het inschrijven en
de aanbesteder heeft extra werk aan het
beoordelen van de EMVI-inschrijvingen.
Maar de verwachting is dat deze extra
inspanning leidt tot een betere prijs in
relatie tot de kwaliteit. Het is belangrijk te
onderkennen dat het aanbestedingsproces
een middel is om te komen tot een contract en uiteindelijk tot het projectresultaat.
Het aanbestedingsproces is niet het doel
op zich. Pas aan het einde van een contract - soms is dat pas ná een onderhoudsperiode - of tijdens de gebruiksfase kunnen
er conclusies worden getrokken over de
totale kosten en de gerealiseerde (meer)
waarde door EMVI.
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CROW heeft geen uitgebreid onderzoek
verricht naar hoe ‘EMVI tenzij…’ is opgepakt
in de bouwsector. Wel zien we via onze
helpdesk, cursussen en coaching-trajecten
een grote verscheidenheid aan reacties op
en in de omgang met deze regel.
De reacties variëren van uiterst negatief tot
uitermate positief. Ook is niet zomaar te
zeggen dat bijvoorbeeld de kleinere aanbesteders of aannemers negatiever staan
ten opzichte van EMVI dan de grotere
partijen. Dergelijke conclusies vergen
nader onderzoek. Ons gevoel hierbij is wel
dat een positieve instelling ten opzichte
van EMVI en zeker ook de kennis om EMVI
toe te passen de kans op succes vergroot.

“Doordat zowel de aanbesteder als de
inschrijvers meer tijd hebben gestoken in
de voorbereiding, hebben we een kwalitatief
beter contract gekregen en loopt de
uitvoering tot op heden op rolletjes”

crowetcetera
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“Per project wegen we af welke EMVIcriteria meerwaarde kunnen bieden,
deze stemmen we af op zowel het
project als onze regionale markt”

Keuzes met betrekking tot EMVI
Rondom EMVI moeten zowel de aanbesteder als de ondernemer verschillende keuzes
maken. Hierna worden deze keuzes nader
uitgewerkt en toegelicht.
1. Het kiezen van het gunningscriterium.
2. Welke EMVI-systematiek?
3. Welke EMVI-criteria?
4. Hoeveel meerwaarde toekennen aan
de criteria?
5. Hoe uit te vragen en hoe moet er worden ingeschreven op de EMVI-criteria?
1. Het kiezen van
het gunningscriterium
Het is aan de aanbesteders om een keuze
te maken tussen EMVI en laagste prijs. In
het verleden was de veelal automatische
keuze voor laagste prijs niet altijd optimaal.
Wanneer het uitgangspunt ‘altijd EMVI’
wordt, geldt dat ook.
Bij EMVI beoordeelt de aanbesteder de
inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook
op aangeboden kwaliteit. Iedere opdracht
wordt in principe op basis van EMVI gegund, tenzij er gemotiveerd kan worden
om op een andere wijze te gunnen. Zie
hiervoor artikel 2.114 Aanbestedingswet
2012 of ARW 2012 art. 2.3.8. (Openbare
procedure).
Zeker zo kort na de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is menig aanbesteder
beducht op juridische procedures en kiest
men snel de veilige EMVI-route. Deze
keuze motiveren is immers niet nodig.

De wet noch de Gids Proportionaliteit
geeft directe handreikingen op basis waarvan het gunningscriterium kan worden
gekozen. Een nadere aanvulling op dit
onderwerp zou aanbesteders wellicht
meer richting kunnen geven bij het kiezen
van het gunningscriterium. Bij andere
keuzes geeft de Gids Proportionaliteit wel
handreikingen, zoals bij de keuze van de
aanbestedingsprocedure in paragraaf 3.4.
De volgende aspecten worden hier genoemd: omvang van de opdracht, transactiekosten, het effect op het aantal potentiele inschrijvers, gewenst eindresultaat,
complexiteit van de opdracht en het karakter van de markt. Dit lijken zaken die ook
van belang zijn bij de keuze van het gunningscriterium.
Kijken we naar de redenen van de wetgever om ‘EMVI tenzij…’ in de wet op te nemen dan zijn hieraan zaken toe te voegen
als duurzaamheid, innovatief inkopen, niet
alleen kijken naar aanschaf maar ook naar
gebruik, continue verbetering, de markt
uitdagen optimale oplossingen te vinden,
ruimte voor innovatie en duurzaamheid,
letten op Total Cost of Ownership en Life
Cycle Analysis in plaats van aanschafwaarde.
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2. Welke EMVI-systematiek?
Is er gekozen voor EMVI dan moet de
aanbesteder antwoord geven op de vraag:
welke EMVI-systematiek ga ik toepassen?
Op basis van praktijkervaring is mede door
CROW de methode Gunnen op Waarde
ontwikkeld, een betrouwbare en bewezen
methode voor het bepalen van de EMVIuitslag. Bij deze methode worden naast de
inschrijfprijs, kwaliteitsaspecten gewogen
en in euro’s gewaardeerd. Inschrijvers
worden dus beoordeeld op de aangeboden waarde. In CROW-publicatie 253,
‘Gunnen op Waarde: hoe doe je dat?’,
wordt deze methode beschreven. Deze
methode is ontstaan vanuit infrastructuurprojecten, maar kan ook worden gebruikt
voor aanbesteding van leveringen en
bijvoorbeeld ICT-diensten.
De belangrijkste kenmerken van de
methode Gunnen op Waarde zijn:
Geen relatief systeem
Geen Prijs-kwaliteitverhouding
Monetair, alles in euro’s
Waardering uitdrukken in rapportcijfers
(van 1 tot 10)
Duidelijk onderscheid tussen eisen en
wensen
De aanbesteder bepaalt het onderscheidend vermogen
De laagste evaluatieprijs wint. Dit is de
inschrijvingssom minus het totaal van
de berekende meerwaarde
In het vervolg van dit artikel is de methode
Gunnen op Waarde als uitgangspunt
gekozen.
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“EMVI-criteria moeten praktisch toepasbaar zijn
en geen doel op zich vormen, de daadwerkelijke
meerwaarde ligt uiteraard in de uitvoering van
het te realiseren project”

De aan de EMVI-criteria gekoppelde meerwaarde is niet absoluut. In het ene project
is bijvoorbeeld het eerder opleveren veel
belangrijker dan in het andere project. In
het eerste geval zal dit criterium dan ook
meer waarde voor de aanbesteder hebben.
Het toekennen van waarde aan criteria is
dus projectspecifiek. Per opdracht zal per
criterium op dit punt een afweging moeten
plaatsvinden.
Overigens zal ook de waardetoekenning
op alle aspecten in zijn totaliteit bezien
moeten worden.
Kernvragen hierbij zijn: is de waardetoekenning evenwichtig en is er onderscheidend vermogen?
En kunnen marktpartijen zich daadwerkelijk van elkaar onderscheiden?

Samenvatting
De keuze voor EMVI of laagste prijs en de
invulling van EMVI-criteria is projectspecifiek te noemen. De aard en omvang van de
opdracht en marktomstandigheden zijn
belangrijke invalshoeken bij het maken van
keuzes.
Of EMVI daadwerkelijk leidt tot een hogere
kwaliteit in relatie tot de prijs, in het uitvoeringsproces of in het eindresultaat hangt
van veel zaken af. Alléén de focus leggen
op de kosten van de aanbestedingsprocedure is te beperkt om iets te zeggen over
de waarde van EMVI gedurende de realisatiefase en de gehele levensduur van een
project. Een doordachte invulling van het
EMVI- gunningscriterium is hierbij een
voorwaarde, geen garantie!

4. Hoeveel meerwaarde toe kennen
aan de criteria?
Hierboven hebben we gezien dat een van
de kenmerken van Gunnen op Waarde het
monetariseren is, dat wil zeggen: het in
euro’s uitdrukken van de op de EMVIcriteria te behalen meerwaarde. Dit is een
verschil ten opzichte van puntensystemen,
waar bij het toekennen van punten aan
kwaliteit de relatie met de economische
eenheid in veel gevallen verloren gaat.
Duidelijkheid over de maximaal te behalen
meerwaarde geeft ook de bestuurder/
beslisser inzicht in de waarde die de aanbesteder toekent aan extra kwaliteit. Het
betrekken van de bestuurder bij het vaststellen van de maximale meerwaarde kan
veel discussie voorkomen.

5. Hoe uit te vragen en hoe moet er
worden ingeschreven op de EMVIcriteria?
Een duidelijke uitvraag is van belang. Wat is
de doelstelling, wat zijn de minimale eisen
en wat zijn de wensen van de aanbesteder?
De beoordeling van de aanbieding zal zich
richten op de mate waarin een inschrijver
invulling geeft aan de wensen. Het voldoen
aan de eisen is een voorwaarde; een aanbieding die niet aan de (minimum)eisen
voldoet, valt af en wordt ter zijde gelegd.
In de uitvraag is proportionaliteit een sleutelwoord. Aanbesteders vragen van een
inschrijver niet meer dan strikt noodzakelijk. Dit beperkt de kosten voor de ondernemer en mogelijk ook de kosten die
samenhangen met de beoordeling van de
inschrijving door de aanbesteder.
Een specifiek punt is het contractmanagement tijdens de uitvoering van de opdracht.
Goed contractmanagement - directievoering of werken met toetsing- en
acceptatieplannen - geeft de opdrachtgever
zekerheid over de geleverde prestaties.
De beloofde meerwaarde moet immers
ook worden gerealiseerd door de
aannemer. Gebeurt dit niet, dan kan
een boete worden opgelegd, indien dit in
het contract is vastgelegd.

Geluiden uit de markt
De auteurs komen als CROW-consulent op
veel plekken in het land voor het geven van
lezingen en cursussen en voor het participeren in workshops. Vaak haken wij aan op
de in de inleiding gestelde vraag: biedt het
uitgangspunt ‘EMVI tenzij…’ inderdaad
meer kansen voor ondernemers en krijgt
de aanbesteder meer kwaliteit? Veel gehoorde geluiden zijn: EMVI heeft zeker
meerwaarde, maar zowel aanbesteders als
inschrijvers moeten wel een kans krijgen
hun weg te vinden in deze nieuwe manier
van aanbesteden.
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3. Welke EMVI-criteria?
Een veel gestelde vraag van aanbesteders
in dit kader is: “Zijn er standaard EMVIcriteria?” Met andere woorden: zijn er
criteria die standaard bij meer aanbestedingen kunnen worden gebruikt? Het antwoord hierop: nee. Juist de EMVI-criteria
dienen per project afgewogen en bepaald
te worden. Welke criteria doelmatig zijn,
zal afhangen van zaken als aard en omvang
van de opdracht, de samenstelling van de
markt, de omgeving waarin de opdracht
moet worden uitgevoerd, het beleid van de
aanbesteder en de stand der techniek.
De EMVI-criteria- bibliotheek kan een
hulpmiddel en inspiratiebron bij het formuleren van EMVI-criteria zijn.
Zie hiervoor: http://emvi.crow.nl/emvicriteriabibliotheek.

923087_014_23-MAY-14_14:49:58_mark

Nº3

Ondersteuning nodig?
CROW biedt in de vorm van cursussen en
coaching ondersteuning bij het doelmatig
toepassen van EMVI. Meer informatie via:

www.crow.nl/vakgebieden/aanbesteden
i. Rob.Luiten@crow.nl en
Maurice.Wielink@crow.nl
consulenten Aanbesteden & contracteren

Positieve geluiden
over OMOP in Blaricum
In 2009 heeft Civitas Advies in opdracht van de gemeente Blaricum
een schouw uitgevoerd in de wijk Bijvanck. Hierbij bleek onder
meer dat de bestrating in de wijk op veel plaatsen flink was
beschadigd. De adviseur raadde de gemeente aan een integraal
onderhoudsplan op te stellen. Vanwege de looptijd van de
werkzaamheden had een flexibel contract de voorkeur.
Daarop werd besloten het werk aan te besteden in de vorm
van een Overeenkomst Met Open Posten (OMOP).

Bij de schouw in 2009 was de wijk Bijvanck
ruim 35 jaar oud; de schade aan de bestrating kwam gezien die leeftijd niet onverwacht. Oorzaak van een groot deel van de
problemen was het openbaar groen, met
name de bomen. Deze zijn in de periode
van 35 jaar enorm gegroeid met alle gevolgen van dien. Boomwortels drukten onder
meer bij parkeerplaatsen en voet- en
fietspaden de bestrating omhoog.
Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties.
Integraal plan
Om alle problemen, inclusief achterstallig
onderhoud, aan te pakken heeft de adviseur voorgesteld een integraal plan op te
stellen. De gemeente voelde daar wel wat
voor, omdat in deze wijk al een aanvang
was gemaakt met de reconstructie van het
groen. In een aantal gesprekken zijn vervolgens afspraken gemaakt over de meest
geschikte aanpak voor de integrale benadering. Ook werd afgesproken dat Bijvanck
in vier jaar volledig zou worden opgeknapt.
Naast de bestrating in de woongebieden
was er ook een probleem met de asfaltverharding van de ontsluitingsroute door de
wijk. Vanwege de aard van de problematiek
is ervoor gekozen eerst in drie jaar tijd de
bestrating in de wijk aan te pakken. Het
opknappen van de ontsluitingsroute is in
het vierde jaar gepland. Gelet op de omvang en de soort werkzaamheden is niet
alleen besloten om deze knip in tijd aan te
brengen, maar deze verdeling ook aan te
houden bij het sluiten van contracten.
Dus de werkzaamheden in de wijk als één

contract en voor het asfaltwerk op de
ontsluitingsweg een separaat contract.
OMOP
Het eerste idee was om een traditioneel
RAW-bestek op te stellen en de werkzaamheden in een keer voor drie jaar vast te
leggen. Gelet op de looptijd bestond er
echter een voorkeur om voor het tweede
en derde jaar de nodige flexibiliteit te
houden. Daarom is besloten het werk in de
vorm van een Overeenkomst Met Open
Posten (OMOP) in de markt te zetten. De
tekst voor de OMOP is in opdracht van de
gemeente opgesteld door Civitas Advies.
Onderdeel van de opdracht was een aanvullende inventarisatie in de wijk. Het
belangrijkste doel hiervan was voldoende
betrouwbare hoeveelheden te verkrijgen
om een realistische omvang van het contract te berekenen. Deze hoeveelheden,
die als fictieve hoeveelheden in de overeenkomst zijn opgenomen, vormen de
basis voor de prijs. Enige realiteitszin was
dus wel van groot belang. In de overeenkomst zijn niet alleen werkzaamheden
beschreven die te maken hebben met het
herstraten in de wijk. Ook een aantal herinrichtingen van wegen, parkeervoorzieningen en dergelijke is hierin opgenomen.
Verder is per herinrichting een tekening bij
het deelbestek gevoegd. Dit bleek binnen
de OMOP uitstekend werkbaar te zijn.

Positieve ervaring
De betrokken partijen durven gerust te
stellen dat voor dergelijke projecten de
gekozen aanpak buitengewoon handig is.
Zeker als ze kunnen concluderen dat de
bewoners positief zijn over het resultaat,
ondanks dat door de herstructurering circa
150 bomen zijn geveld en bij de civiele
werkzaamheden toch de gebruikelijke
overlast voor de bewoners is opgetreden.
Als binnenkort in het vierde en laatste jaar
de asfaltverharding van de ontsluitingsroute
is afgerond, kan Bijvanck weer jaren mee.
Auteurs:
Bastiaan Heerschop,
projectleider bij gemeente Blaricum
Herman van der Heiden,
directeur van Herman van der Heiden BV
Herman de Vroome,
adviseur bij Civitas Advies BV

Aanbesteding
De OMOP is in een meervoudig onderhandse aanbesteding op de markt gezet.
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Het werk is gegund aan de firma Herman
van der Heijden uit Blaricum. Om de
administratieve afhandeling van het werk
per jaar eenvoudiger te maken, is gekozen
voor het concreet maken van het werk
per jaarschijf in de vorm van een RAWbestek (deelopdracht). Dit heeft geleid tot
drie concrete bestekken. De uitvoering
van het laatste is intussen in een afrondend stadium.
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Uitbesteden meerjarig wegenonderhoud kan effectiever

Handvat voor
vertrouwen
Gemeenten en provincies besteden hun onderhoud aan wegen
vaker meerjarig uit aan de markt met geïntegreerde contracten.
Steeds minder kunnen zij dat zelf blijven doen. Steeds vaker dient
de markt zich aan als aanlokkelijk alternatief. Remco van Ahee,
wegbeheerder bij de gemeente Wageningen, stelt dat de nieuwe
CROW-publicatie Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en
contracteren de partijen helpt bij het invullen van hun nieuwe rollen.
“Het biedt een handvat voor vertrouwen in de samenwerking.”

Remco
van Ahee
Remco van Ahee was nauw betrokken bij
de totstandkoming van de publicatie en de
essentie ervan. Bezuinigingen en verloop
van personeel bemoeilijken steeds meer
het tot in detail neerzetten van het onderhoud in een traditioneel bestek. Dit heeft
geleid tot de opkomst van geïntegreerde
contracten. In deze UAVgc overeenkomsten beperkt de gemeente zich tot functionele omschrijvingen en budgetbepaling.
Deze worden aan de markt voorgelegd.
“Dan word je overstelpt met reacties waarin iedereen stoer zegt dat zij dit vanzelfsprekend aankunnen”, zegt Van Ahee.
“Maar al snel blijkt dat wegonderhoud en
-beheer echt anders zijn dan wegaanleg.”

Gaat het om achterstallig, planmatig, groot
of preventief onderhoud? Welke activiteiten neemt hij op in zijn voorstel, voor
hoeveel jaar en voor welk wegenareaal?
En wat te doen met werkzaamheden van
kabel- en leidingnetbeheerders aan hun
netten onder ‘zijn’ wegdek?
Van Ahee wijst op de mentaliteitsverandering die de partijen moeten ondergaan.
“Niet langer proberen het risico in de tuin
van de ander te parkeren, maar meer
samenwerken. Het gaat dan om toezicht
vervangen door auditeren en het benoemen van risico’s. Soms kan de gemeente
het risico op een onwaarschijnlijk, maar
zeer kostbaar onderhoudsincident beter
voor eigen rekening nemen om de offerte
niet nodeloos omhoog te jagen. De nieuwe CROW-publicatie biedt houvast om
voorbij de koudwatervrees te komen en
vertrouwen in elkaar op te bouwen. En
dan zie je dat zo’n samenwerking echt van
de grond komt. Het is ook plezieriger
werken. De tijdwinst komt beschikbaar
voor bijvoorbeeld betere communicatie
naar de weggebruiker.”

Helder en realistisch
De opdrachtgever moet een heldere,
concrete vraagspecificatie opstellen en de
opdrachtnemer moet een realistische
risico-inschatting maken bij zijn aanbod.

Ruimte voor risico’s
Van Ahee vertelt dat hij bij het uitbesteden
in Wageningen vooral geïnteresseerd was
in partijen die hun deskundigheid en bereidwilligheid vergezeld lieten gaan van
realistische twijfel. “Ook bij ons als gemeente was er door de nieuwe aanpak
meer onzekerheid. In het vervolg was er
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daardoor ruimte om risico’s te benoemen
en vertrouwen op te bouwen. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met asfaltschade door
een uitbrandende auto of door olielekkage?” Door transparant en empatisch met
elkaar om te gaan, werd de uitbesteding
een succes. “Weet exact wat je wilt als
opdrachtgever. Voortdurend contact
houden met elkaar is essentieel.”
En Van Ahee onderstreept: “Het eindresultaat is dat de gemeente ondanks minder
financiële middelen toch het afgesproken
kwaliteitsniveau kan behouden.”
Markt inschakelen
Berwich Sluer, Manager Quality, Research
& Support bij Boskalis Nederland, kent de
problematiek van de opdrachtnemerskant.
Hoe kijkt hij aan tegen uitbesteden en
onder welke omstandigheden kan het
succesvol gebeuren? Hij vertelt: “De gemeente vroeg of de markt haar zou kunnen helpen en hoe je dat dan samen moet
optuigen? Dit resulteerde voor ons in een
andersoortige vraag. We moesten de vraag
van de gemeente vertalen in praktisch
onderhoud binnen een bepaald budget.
Daarbij kregen we meer vrijheid en mogelijkheden om technische en procesinnovaties toe te passen. Bovendien kregen we
veel meer verantwoordelijkheden bij de
voorbereiding en het ontwerp. Routine in
vraag en aanbod was verleden tijd geworden; het gaat enkel nog om maatwerk.”
Tegen die achtergrond is de nieuwe

Ervaringen
gemeente Wageningen:
2007 beleidsvisie wegen
2008 samenstellen ambtelijke werkgroep / scope
2008 benodigd budget aanvragen
2008 samenstellen contractdocumenten
2009 projectrisicoanalyse
2009 update areaalgegevens
2009 weginspectie
2010 Openbare prekwalificatieronde
contract 2010
2012 Aanbesteding contract ON5472
Beschikbaar budget: € 3,3 miljoen
Achterstallig onderhoud vanuit de
basisplanning: € 5 miljoen
4 gegadigden, 1 teruggetrokken
Gebruik gemaakt van individuele inlichtingenronde
1 ‘slimme’ inschrijving, 2 realistische PvA
Door meer wijken in beheer te nemen
hogere score, onderhoudsniveau,
CROW Basis was uitgangspunt.

CROW-publicatie een goed hulpmiddel.
“Het biedt handvatten voor het hele proces
en de hele samenwerking. Dat scheelt veel
tijd bij het specificeren en bij het contracteren. Het maakt processen uniformer en
voorkomt kostbare misverstanden.”

paden, dan zijn de financiële lange termijngevolgen helder te maken en kan er in
goed overleg een besluit worden genomen. Hierdoor krijg je een heel ander
gesprek dan bij de afweerreactie dat die
wens geen onderdeel is van het contract.”

Lange termijn biedt kader
Verder hecht Sluer eraan dat voor de lange
termijn, zeg tien jaar, een visie op het
wegonderhoud wordt uitgewerkt. “Dat
biedt de inschrijvende aannemer solide
randvoorwaarden voor zijn plan van aanpak en offerte. Speciaal in situaties van
onvoorzien onderhoud of beleidswijzigingen kunnen dan betere keuzes worden
gemaakt. Wil een opdrachtgever bijvoorbeeld in het kader van Duurzaam Veilig
onvoorzien rode deklagen voor de fiets-

Cultuur
Sluer heeft ervaren dat het welslagen van
een uitbesteding sterk wordt beïnvloed
door de cultuur bij de wegbeheerder.
“Het begint ermee dat de politiek en de
leidinggevende ambtenaar zich echt al
gecommitteerd moeten hebben en zij
moeten dat ook blijven. Anders blijft het
droog oefenen. Ook ontstaat er op de
afdelingen soms angst voor het behoud
van banen. Begrijpelijk, maar het bemoeilijkt het uitbestedingsproces aanzienlijk.

‘Publicatie scheelt veel tijd
en voorkomt kostbare misverstanden’
Tijdens de CROW bijeenkomst op 24 april
jongstleden werden aanwezigen bijgepraat
over de nieuwe publicatie en over hybride
contractvormen. Naast kennisoverdracht

Berwich
Sluer
Uitbesteden is het creëren van de beste
oplossing en geen doel op zich. Daar
begint het mee. Het kan namelijk ook voor
ons als aannemer interessant zijn om de
medewerkers in ons projectplan op te
nemen. Informatiesysteembeheerders,
werkvoorbereiders, opzichters of werkploegen en afdelingen klachtenbehandeling blijven noodzakelijk. Zij beschikken
over specifieke kennis van de situatie.
Alleen werken ze dan onder regie van de
opdrachtnémer, maar blijven ze in dienst
van de opdrachtgéver.”
Meer weten?
Wilt u meer weten over de publicatie?
Heeft u vragen, opmerking, suggesties of
behoefte aan coaching op dit gebied door
CROW? Neem dan contact op:

kwamen door middel van presentaties en
workshops praktijkervaringen uitgebreid aan
bod én was er ruimte voor discussie.
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i. www.crow.nl/318
Arjan.Visser@crow.nl
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IMBOR:

schakel tussen topografie
en beheer openbare ruimte
Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. Dan zijn alle fysieke objecten in
Nederland eenduidig vastgelegd op de digitale kaart, volgens het begrippenkader
van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). CROW gaat daarop aansluiten
met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
Vier betrokkenen praten u bij.

Auteur: Stefan Boerboom

“CROW stelt al jaren diverse richtlijnen en
systematieken ter beschikking die te maken
hebben met objecten in de buitenruimte”,
vertelt Ceciel van Iperen, projectmanager
bij CROW. “Bijvoorbeeld de Systematiek
wegbeheer, de Richtlijn beheer en
onderhoud verkeerstekens en de
Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.
Daarnaast ontwikkelen we nu de Richtlijn
voor boomveiligheidsregistratie en de
Systematiek groenbeheer. Bij deze
ontwikkeltrajecten werd duidelijk dat het
ministerie van I&M een wettelijke standaard
voorbereidt die cruciaal is: de BGT (zie
kader, red.). Om de beheersystematieken
honderd procent te laten aansluiten op
de BGT is in overleg met het ministerie
besloten het IMBOR te ontwikkelen.
Dit model zal onder meer de afspraken
bevatten over de beheerinformatie die
minimaal aan de objecten op de digitale
kaart gekoppeld moet worden. Daarmee
is het IMBOR een van de sectorale
informatiemodellen die is gekoppeld aan
de BGT.”

BGT

BGT|IMGeo levert de geometrie die in IMBOR wordt verrijkt met beheerinformatie.
Afbeelding: Greenpoint Advies, Wageningen

Basisbestand
In het beheer van de openbare ruimte
komt de nadruk steeds meer te liggen op
de kosten. Ook als het gaat om gegevensinventarisatie en -actualisatie. Door het

CROW BEHEER
SYSTEMATIEKEN

IMGEO
IMBOR

CROW RAW-standaard

wegen
KOR

Contracten, Bestekken

Verkeersborden
Groen (i.o.)

Overige output

BEHEERSYSTEMEN
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IMBOR zal de communicatie tussen de
verschillende partijen veel eenvoudiger
worden. Beheerders hoeven niet meer
‘ieder voor zich’ hun objecttypen te definiëren en uit te werken in beheerattributen,
omdat het IMBOR voorziet in een basisbestand, dat bovendien is afgestemd met een
aantal standaarden uit de beheerpraktijk.
De lijst van verplicht op te nemen kenmerken zal daarbij tot een minimum beperkt
blijven.

Nº3

Een essentieel uitgangspunt, benadrukt
Van Iperen, is dat de informatiebehoefte
van de beheerder centraal staat. “Met het
IMBOR gaan we per objecttype beheerattributen vastleggen die de beheerder nodig
heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren,
dus om de onderhoudsmaatregelen te

De projectgroep-IMBOR: v.l.n.r. Minze de Jonge (Dienst Vastgoed Defensie), Ed Visser (Gemeente
Den Haag), Luc Heres (Rijkswaterstaat), Fred Westenberg (Ingenieursbureau Westenberg/iASSET),
Ernst van Zuilen (Grontmij), Ceciel van Iperen (CROW), Eric Bosma (Noaberkracht Dinkelland Tubbergen),
Floris de Bree (Waterschap Rivierenland), Niels Hoffmann (Provincie Noord-Holland), Henri Veldhuis
(Grontmij), Wim Peters (Gemeente Maasdriel), Marcel Zijlstra (Gemeente Amsterdam).
Niet op de foto: Marcel Reuvers (Geonovum), Wil van den Berg (NedGraphics), Michiel Pouwels (CROW).

bepalen en de meerjarenplanningen, begrotingen en de bestekshoeveelheden te
genereren.” Om uit te werken wat dit
betekent, heeft CROW een eerste proefversie van de Gegevenscatalogus IMBOR
opgesteld. Hierbij zijn twee adviesbureaus
betrokken die middenin de praktijk van het
beheer van de openbare ruimte en de
beheersoftware staan, Ingenieursbureau
Alfons Schuurmans en Digitree.
“Missing link”
De verwachtingen binnen de projectgroep
zijn hooggespannen. “IMBOR is de ‘missing
link’ tussen BGT en BOR”, zegt Fred Westenberg. “Dat is ook precies wat de meerwaarde voor mijn organisatie is: de link
leggen tussen BGT|IMGeo en NEN2767,
NEN1010/3140, CROW-publicatie 146a,
KOR, et cetera.”Ed Visser gaat verder: “In
Den Haag werken we aan het vullen van
één database met alle objecten in de
openbare ruimte onder het motto Integraal
Beheer. Daarbij werken we zoveel mogelijk
met standaarden. De aansluiting op IMGEO
vinden we erg belangrijk. De IMBORstandaard helpt ons de data helder te
structureren en zal ook de samenwerking
tussen onze bedrijfsonderdelen en met
onze buurgemeenten en ketenpartners
ondersteunen.”
“Efficiency is noodzaak”
“Tot op heden is de vakspecialist de
beheerder geweest van informatie. Maar hij
was meestal eigen baas. Er is vaak geen
behoeftepeiling vanuit informatieoogpunt
gedaan. ‘Het systeem laat het toe, dus laten

we het maar doen’, was meer het adagium.
Hobbyisme is dan wellicht het gevolg.
Efficiency op het gegevensbeheer is
noodzaak, juist in een tijd van ombuigen,
bezuinigen en inkrimping van het ambtelijk
apparaat”, stelt Eric Bosma vast.
Hij vervolgt: “Door standaardisatie kan de
continuïteit op lange termijn beter worden
geborgd. Uiteindelijk is het doel van het
beheer het effectief en efficiënt uitgeven
van geld.” Hoe draagt het IMBOR daaraan
bij? Van Iperen: “De basis van efficiënt
beheer is altijd ‘areaal op orde’.
Weten wat je hebt aan vierkante meters
asfalt, strekkende meters damwand of
aantallen bomen. Het IMBOR is een
belangrijk hulpmiddel om uniform
opgebouwde overzichten te realiseren.”
Gefaseerde aanpak
De ontwikkeling van het IMBOR wordt
gefaseerd aangepakt. In de eerste fase, die
inmiddels is gestart, werkt de projectgroep
aan de opzet en afbakening en zal een
klankbordgroep van leveranciers van GISen beheersoftware worden ingezet. In de
fase daarna worden afzonderlijke releases
van het IMBOR per vakgebied, zoals wegen, groen en kunstwerken, uitgewerkt
door inhoudelijke werkgroepen. De resultaten van de eerste releases worden eind
2014 verwacht. Per release vindt een brede
consultatieronde plaats. Gedurende het
gehele project wordt samengewerkt met
Geonovum, om de aansluiting tussen de
BGT en het IMBOR te bewaken.
Van Iperen: “Het IMBOR heeft nogal wat
consequenties, daarom gaan we zorgvul-
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dig te werk. We vinden het belangrijk dat
vertegenwoordigers van alle typen terreinbeherende organisaties en hun adviseurs in
de project- en werkgroepen zitten. Zij zijn
allemaal direct betrokken bij de transitie
van de digitale kaarten en bijbehorende
beheergegevens en moeten het IMBOR
kunnen toepassen in de eigen organisatie.”

BGT in het kort
De Basisregistratie Grootschalige
Topografie wordt dé digitale kaart van
Nederland waarin alle objecten zoals
gebouwen, wegen, water, spoorlijnen
en groen op eenduidige wijze zijn
vastgelegd. Op 1 januari 2016 moet
de BGT af zijn. Een jaar later zijn alle
terreineigenaren (448 ‘bronhouders’)
en hun adviseurs verplicht de BGT te
gebruiken. Doel van de BGT is dat de
hele overheid dezelfde basisset gebruikt,
wat de informatie-uitwisseling tussen
overheidsorganen en de dienstverlening
richting burgers en bedrijven zal
verbeteren. De standaardisatie bespaart
kosten, doordat eenmalig ingewonnen
data meervoudig kunnen worden
gebruikt en er minder fouten en
communicatieproblemen ontstaan.

i. Ceciel van Iperen,
projectmanager BORI,
ceciel.vaniperen@crow.nl
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CROW besteedt aandacht
aan beeldkwaliteit
in de praktijk
Auteur: Jan van den Berg

Tussen alle methoden en instrumenten die worden gebruikt voor
het beheer van de openbare ruimte neemt beeldkwaliteit een steeds
belangrijker plaats in. Beeldkwaliteit kan goed gecombineerd worden
met andere, relatief nieuwe ontwikkelingen zoals burgerparticipatie,
prestatiecontracten en open posten. Een groot voordeel is dat
beeldkwaliteit letterlijk zichtbaar maakt welke kwaliteit de openbare
ruimte kan hebben. Hoe goed deze onderhouden kan worden, is met
enkele afbeeldingen duidelijk te maken. Dit vergemakkelijkt de
communicatie tussen gemeente, bewoners, aannemers en adviesbureaus.

Vragen
De ervaring die bij de praktische toepassing van beeldkwaliteit is
opgedaan brengt natuurlijk ook vragen met zich mee over de
mogelijkheden en beperkingen ervan. Tijdens een reeks CROW
Levende Stad-bijeenkomsten waar de vragen uit de praktijk centraal stonden, hielpen betrokkenen, zoals medewerkers van gemeenten, elkaar om vast te stellen welke vragen er precies zijn en
wat de mogelijke antwoorden zijn.

Dankzij de beelden op schaalbalken kan ook aan mensen die geen
expert zijn duidelijk worden gemaakt wat een bepaald kwaliteitsniveau in de praktijk betekent. Beeldkwaliteit is nuttig in het overleg
tussen gemeente en burgers, zegt Peter Sindelka. Het behoort tot
zijn taak om de openbare ruimte in de gemeente Haarlemmermeer te inspecteren. “Het is mijn ervaring dat burgers goed kunnen
meepraten over het onderhoud van de openbare ruimte en ook
dat het helpt om daarbij beelden en schaalbalken te gebruiken.”

Duidelijk is volgens Peter Sebregts dat de toepassing van
beeldkwaliteit leidt tot een grotere kwaliteit van de openbare ruimte.
Hij is projectleider integrale onderhoudsbestekken bij de gemeente
Eindhoven. “Als het gaat om bijvoorbeeld zwerfafval, onkruidbestrijding en maaien is beeldkwaliteit een prima middel. Het geeft
goede mogelijkheden om te bepalen welke kwaliteit je wilt hebben
en om te zien of die ook daadwerkelijk wordt gehaald.”

Kosten
Een belangrijke constatering is dat gemeenten niet meer kunnen
voldoen aan de hoge eisen aan het beheer van de openbare ruimte, die we in het verleden gewend waren. Nu al blijkt dat de kosten
daarvan te hoog worden. Nu gemeenten steeds meer taken krijgen, maar niet altijd voldoende geld hebben om deze uit te voeren, zal het beheer van de openbare ruimte goedkoper moeten
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CROW Levende Stad
Praktijkmiddag Beeldkwaliteit
Op 25 juni 2014 organiseert CROW voor de vijfde keer de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit. Het betreft een middagbijeenkomst,
waar deelnemers kennis kunnen nemen van de meest recente
ontwikkelingen en praktijkervaringen rond beeldkwaliteit. Tevens is er gelegenheid tot discussie met vakgenoten en medewerkers van CROW. De nadruk ligt op de toepassing van beeldkwaliteit in de praktijk. Vragen die aan de orde komen zijn onder
meer:

worden. “Dit is een beeld dat bij veel gemeenten naar voren komt,
zo ook in Eindhoven”, zegt Sebregts. “We zullen het simpelweg
met minder financiële middelen moeten doen.”
Met de schaalbalken in de hand is het makkelijker om van niveau
A terug te gaan naar B of van B naar C. Het is vervolgens aan de
gemeenten om te zien tot welke besparingen dit leidt. Overigens
ziet het ernaar uit dat beheer met toepassing van beeldkwaliteit in
combinatie met andere nieuwe sturingsmethoden tegen lagere
kosten mogelijk is.
Dit is bijvoorbeeld de mening van Sebregts. “Ik kan het niet heel
nauwkeurig bepalen, maar ik denk dat een kostenreductie van tien
procent mogelijk is. Dat is ten dele te danken aan het aanbesteden volgens de EMVI-methode en ten dele aan beeldkwaliteit.”
EMVI staat voor economisch meest voordelige inschrijving.
Balans
Een andere belangrijke vaststelling is dat beeldkwaliteit met zorg
moet worden toegepast. Het is mogelijk dat gemeente en bewoners het er over eens zijn, dat kwaliteitsniveau B of C aanvaardbaar is. Dit leidt uiteraard tot kostenbesparing in vergelijking met
een hoger niveau. Er kan echter een addertje onder het gras
zitten. Zo leidt de aanwezigheid van meer onkruid op een wegdek
tot meer schade. De hogere herstelkosten van het wegdek moeten afgezet daarom worden tegen de lagere kosten van onkruidverwijdering. Waar de optimale balans ligt, is niet in alle gevallen
van te voren duidelijk.
Een andere kwestie is de keuring van kwaliteitsniveaus, meent
Sebregts. “Er is nog steeds geen algemeen erkende certificering
van keuringen. Daardoor is er soms discussie tussen gemeentes
en aannemers over de prestaties die aannemers leveren. Wij
hebben behoefte aan zo’n certificering. Daarin zou CROW wat mij
betreft best een rol mogen spelen.”
De praktijkmiddagen van CROW zijn nuttig om beeldkwaliteit
beter te leren toepassen, vindt Sindelka. “Je leert veel van ervaringen van collega’s van andere gemeenten.” Ook Sebregts is te
spreken over de praktijkmiddag die hij heeft meegemaakt. “Ik was
aangenaam verrast dat de nadruk lag op de praktijk. De nadruk ligt
bij dit soort bijeenkomsten vaak op de theorie. Dat is prima, maar
je kunt veel leren van de praktische ervaringen van anderen.”
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Ambitie
Bestuurders en burgers vinden het soms lastig om te denken
volgens de beeldsystematiek en stellen vragen als: “Wanneer
komen jullie weer langs? Waarom hebben jullie niet het hele
gebied gedaan?” Hoe krijgt u beeldgericht werken goed
uitgelegd aan de burger?
Hoe kunt u een relatie leggen tussen beeldkwaliteit en
bewonerstevredenheid/-beleving? En welke vragen moet u
dan stellen in een tevredenheidsenquête?
Opdracht
Het geeft een onrechtvaardig gevoel dat objecten die weinig
voorkomen al bij één afkeur tot korting leiden. Hoe gaat u
hiermee om?
Uitvoering
Beeldkwaliteit leeft te weinig in de buitendienst en bij de
aannemer. Hoe zorgt u dat er in de uitvoering anders wordt
gewerkt?
Toezicht
Er zijn veel discussies met de aannemer over metingen door
derden. Hoe gaat u hiermee om?
Verschillende toezichthouders zorgen ervoor dat de scores
behoorlijk uiteen lopen. Hoe voorkomt u dat?
Algemeen
Onkruid in beplanting haalt zelden de norm omdat het percentage geldt voor het hele beplantingsvak.
De middag begint om 12.00 uur met een lunch. Er zijn marktrondes die in subgroepen zijn opgedeeld. Hier is het mogelijk
om eigen vragen en problemen te bespreken. Aan het eind van
de middag kunnen deelnemers antwoorden en oplossingen
bespreken met deelnemers van andere subgroepen. Tevens zijn
er twee presentatierondes. De eerste gaat over gemeentelijke
ervaringen met beeldkwaliteit op de werkvloer. De tweede heeft
als onderwerp de werkzaamheden van advies- en inspectiebureaus op het gebied van beeldkwaliteit op de werkvloer.
De praktijkmiddag wordt om 16.30 uur afgesloten.
De praktijkmiddag wordt gehouden in het ROVC TechCenter
in Ede. De kosten bedragen 200 euro exclusief BTW.
CROW Levende Stad partners hebben gratis toegang.
Meer informatie is te vinden op de website. Op de site kunnen
deelnemers zich ook inschrijven.
www.crow.nl/praktijkmiddagbeeldkwaliteit
i. Harro Verhoeven, projectmanager BORI,
Harro.Verhoeven@crow.nl
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Infradagen 2014

Ontwikkelingen, moge
voor infrastructuur en
de CROW Infrad

Wat weet u van
specificeren van
meerjarig onderhoud
van wegen?
Meer hierover in de plenaire sessie

Interessante
keynote speakers

Stel
gen
uw ei ma
am
progr en!
sam

Ontmoet ze op 18 juni

Uitreiking
beste paper

Thema-indeling
woensdag 18 juni
Sessieronde 1

Wie wordt de winnaar?

•
•
•
•

Programma

Sessieronde 2
•
•
•
•

woensdag 18 juni
09.00 – 09.30
09.30 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 20.00

22

Inloop en netwerkgelegenheid
Welkom en opening
Plenaire sessie
Pauze
Sessieronde 1
Lunch
Sessieronde 2
Pauze
Sessieronde 3
Aperitief
Dinerbuffet en prijsuitreiking
beste paper
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Aanbesteden en contracteren
Asfalt: ontwerp
Geluid: beleid
Kabels & Leidingen

crowetcetera

Veranderopgave Wegbeheer 1
NL-LAB: validatie functionele asfaltproeven
Betonwegen
Onderbouw

Sessieronde 3
• Veranderopgave Wegbeheer 2
• Bitumen
• Wegbouwkundig ontwerp

organisator:

Nº3

mediapartners:

sponsors:

mogelijkheden, kansen
ur en wegenbouw op
nfradagen 2014

18 en 19 juni
2014
Locatie
Hotel Golden Tulip
Heerlickheijd van Ermelo

Meer informatie
over prijzen en
inschrijven
www.crow.nl/infradagen2014

Er is een
aparte ruimte
met groot
scherm

Thema-indeling
donderdag 19 juni
Sessieronde 4
•
•
•
•

Geluid: wegdekeigenschappen
Asfalt: duurzaamheid
Duurzaamheid en milieu
Onderzoeksprojecten van studenten TU Delft

Programma

Sessieronde 5
•
•
•
•

WK kijken op 18 juni?

Wegmarkering
Asfalt: beheer
Rolverdeling
Meting en monitoring

donderdag 19 juni

Sessieronde 6
• Rolweerstand
• Asfalt: uitvoering
• Onderzoeksprojecten van studenten TU Delft

09.00 –
09.30 –
11.00 –
11.30 –
13.00 –
14.00 –

09.30
11.00
11.30
13.00
14.00
15.30

Inloop en netwerkgelegenheid
Sessieronde 4
Pauze
Sessieronde 5
Lunch
Sessieronde 6

15.30 – 16.30 Drankje en een hapje

mei 2014
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Parkeren en ruimtelijke ordening:

‘Een wereld
te winnen’
Ruimtelijke ontwikkelingen lopen regelmatig vast vanwege de eis om volledig
op eigen terrein te parkeren. Dat blijkt dan niet in te passen of niet te betalen.
Tegelijk zien we steeds vaker parkeerplekken leeg staan, zowel in garages als
op straat. Nieuwe synergie tussen ruimtelijke ordening en parkeren is een
logische stap. Gelukkig bestaan er goede oplossingen.
Daar kunnen we van leren.
Auteur: Frans Bekhuis

Strijp-S is een voormalig Philips-bedrijventerrein van circa 27 hectare in het Eindhovens stadsdeel Strijp. Het wordt herontwikkeld waarbij rijksmonumenten worden
behouden en nieuwe gebouwen worden
toegevoegd. Het terrein wordt multifunctioneel: wonen, (kleine) innovatieve bedrijven en cultuur. Aanvankelijk ging het plan
uit van ondergronds parkeren. Dit was
financieel onhaalbaar. Ook wordt het
parkeren niet per kavel opgelost, maar op
basis van een gebiedsvisie die de ruimte
efficiënter benut, mobiliteitsgedrag beïnvloedt, de financiële haalbaarheid van de
gebiedsontwikkeling verhoogt en mobiliteitskeuzes voor gebruikers vergroot.

PLANVISIE

VISIE EN AMBITIE

CONTEXT

INITIATIEF
INTERPRETATIEDIALOOG

Parkeerbeleidsplan
Parkeernormennota
MOBILITEITSCONCEPT

PARKEERVISIE
INITIATIEFCONCEPT

PARKEERBALANS

of doelgroep

invulling parkeerbehoefte naar segment
Ruimtelijke invulling - verschijningsvorm
Financiële kaders en organisatie
PARKEEREIS

Belangrijke elementen van de parkeervisie:
centrale bovengrondse parkeergarages
met betalen naar gebruik
gezamenlijke exploitatie en beheer
van parkeren in garages en op straat
gebiedsnorm voor parkeren in plaats
van parkeernorm per kavel
dubbel gebruik van parkeervoorzieningen
faseren van parkeeraanbod: pas parkeergarages bij voldoende vraag
ook alternatieve mobiliteit, zoals autodelen.
Een maatschappij exploiteert voor eigen
rekening en risico het parkeren op Strijp-S,
inclusief de overige mobiliteit. Een vastgoed-BV ontwikkelt voor eigen rekening
en risico parkeervoorzieningen en verhuurt
deze aan een exploitatiemaatschappij.
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structuurvisie
bestemmingsplan

BOUWPLAN

PARKEEROPGAVE
Ruimtelijke invulling parkeereis
Beheersmaatregelen en organisatie
Toekomstbestendige maatregelen
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Dubbelgebruik analyse
Openbare weg – privé
(benutten bestaand areaal)
Frictieleegstand en vulscenario

De kloof tussen theorie
en praktijk in beeld.

Parkeren vormt een belangrijke schakel
tussen bereikbaarheid en verblijf of bezoek.
Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen hebben daarom direct effect op
parkeren, omvang van de parkeervraag en
de organisatie van parkeren. De ruimtelijke
ordening heeft daarbij een sterke, sturende
kracht. Beide werelden moeten samenwerken in de zoektocht naar betere en
betaalbare oplossingen voor parkeervoorzieningen in een ontwikkellocatie of -gebied.
Twee werelden
Ruimtelijke ordening en parkeren zijn nauw
verweven, maar nog vaak twee werelden
die naast en langs elkaar heen leven. Deze
werelden kunnen meer samensmelten
door elkaar te laten weten wat er speelt.
Want daar ligt dé opgave. Als parkeren niet
vanaf het begin onderdeel is van planontwikkeling worden er suboptimale oplossingen bedacht. Zowel voor de eigenaar
en exploitant als voor de consument en
gebruiker. Een nieuwe aanpak met meer
synergie en maatwerk tussen ruimtelijke
ordening en parkeren is noodzakelijk.
Werelden verbinden
Parkeren in het planproces kun je niet los
zien van de ruimtelijke ambities, de situatie
(ligging, wel of niet betaald parkeren,
gemeentelijk beleid) en het krachtenveld
(partijen, financiële voorwaarden).
Alle elementen moet je stap voor stap
meenemen en afwegen. Deze stappen

staan in het Afwegingskader parkeren en
ruimtelijke ordening.
Van planvisie naar parkeeropgave
Via een planvisie wordt er een mobiliteitsconcept opgesteld. Dit bevat aspecten
voor de bereikbaarheid en het ruimtelijk
functioneren van een locatie of gebied.
In die planvisie staan ook keuzen en
voorwaarden voor het parkeren (functies,
locatie, ambitie). De parkeervisie geeft
vervolgens aan hoe je aan de toekomstige
parkeervraag kunt voldoen, gezien de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
De parkeervisie bestaat uit een kwalitatief
deel (het parkeerconcept) en een kwantitatief deel (de parkeerbalans). Beide zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het resultaat van de parkeervisie is de
concrete parkeereis voor het bouwplan:
hoeveel parkeerplekken moeten er komen
om te kunnen voldoen aan de parkeerbehoefte. De parkeeropgave is de uitwerking door een initiatiefnemer van deze
parkeereis.
Parkeereis Bernheze
De gemeente Bernheze (met Nistelrode als
grootste kern) kent een parkeerbeleid met
parkeernormen voor de kleine kernen,
vaak ook winkelstraten waar geen parkeren
op eigen terrein is gewenst. De parkeereis
wordt in eerste instantie bepaald op basis
van parkeernormen die in principe op
eigen terrein moeten worden gerealiseerd.

mei 2014
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Maar als de gemiddelde bezetting
(na realisatie van het alternatief) binnen de
voor de betreffende geldende loopafstand
tot het bouwinitiatief niet boven de 85
procent uitkomt, kan de resterende parkeercapaciteit worden toebedeeld aan het
bouwinitiatief. Indien de initiatiefnemer van
mening is dat de parkeereis te hoog is en
meent hiervoor overtuigende en verifieerbare argumenten te hebben, dan kan hij de
gemeente verzoeken de parkeereis aan te
passen. De ‘bewijslast’ ligt in beide gevallen
bij het Afwegingskader parkeren en ruimtelijke ordening.
Conclusie
De praktijk laat zien dat een integrale
benadering van parkeren nodig is voor
een kansrijke en goede ruimtelijke ontwikkeling. Samenwerking tussen ruimtelijke
ordening en parkeren is daarvoor essentieel: er is nog een wereld te winnen.
Meer informatie
CROW KpVV heeft de publicatie ‘Parkeren
en ruimtelijke ordening’ en KpVV Bericht
138 gepubliceerd.
U vindt alle producten van CROW KpVV
op www.crow.nl/vvbibliotheek
• Publicatie ‘Parkeren en ruimtelijke ordening’:
www.crow.nl/k-d015
• KpVV Bericht 138 - Parkeren en ruimtelijke
ordening: www.crow.nl/k-d1138
i. Frans Bekhuis, frans.Bekhuis@crow.nl
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Arno Schumacher (links, gemeente Heemstede)
en Iman Koster (CROW) tekenen de overeenkomst voor het beheer van de website
www.past-performance.nl

Auteur: Tim Oosten

CROW en Noord-Hollandse gemeenten bieden uniforme toepassing aan

Past performance-systematiek landelijk
beschikbaar voor gemeenten
Decentrale overheden kunnen
past performance uniform gaan
toepassen. CROW en een groep
Noord-Hollandse gemeenten
hebben afgesproken de systematiek door te ontwikkelen en in
te voeren in de sector. Met past
performance worden diensten en
werken beoordeeld om bedrijven
te kunnen selecteren bij toekomstige opdrachten.

Wie goed werk levert, afspraken nakomt
en de gewenste houding en het gewenste
gedrag vertoont, verdient het om bij een
volgende opdracht een streepje voor te
hebben of tenminste mee te mogen dingen naar een opdracht. Dat is de bedoeling
van past performance. Een groep NoordHollandse gemeenten is, in nauwe samenwerking met een groep Zuid-Hollandse
gemeenten, met deze systematiek aan de
slag gegaan en heeft een website gebouwd
en gevuld. Nu is voor hen het moment
aangebroken de systematiek over te
dragen aan een onpartijdige derde partij.
CROW is hiervoor benaderd en neemt
deze rol graag op zich. Het kennisplatform
is sinds vorig jaar nauw betrokken bij trajecten om past performance gezamenlijk
te ontwikkelen en in te voeren en heeft
ook bijeenkomsten over het onderwerp
georganiseerd.
Intentieverklaring
Arno Schumacher is directeur Ruimte en
Welzijn van de gemeente Heemstede en
vertegenwoordiger van de werkgroep Past
Performance Noord-Hollandse gemeenten.
Samen met CROW-directeur Iman Koster
heeft hij op 13 mei in het gemeentehuis van
Heemstede een intentieverklaring ondertekend voor de verdere ontwikkeling van past
performance. Hiermee komt de website
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www.past-performance.nl met achterliggende systematiek beschikbaar voor decentrale overheden. Koster: “Ere wie ere toekomt: de Noord-Hollandse gemeenten
hebben hun nek uitgestoken, wetende dat
decentrale overheden iets moeten doen
met past performance. En wij van CROW
zijn verheugd dat wij als onafhankelijke partij
samen met betrokkenen deze systematiek
verder mogen ontwikkelen en beschikbaar
mogen stellen aan diezelfde decentrale
overheden. Dat gaan we doen, zoals we
altijd werken, in nauw overleg met alle
betrokkenen.”
Simpel en laagdrempelig
Ook Schumacher is enthousiast: “We hebben
een begin gemaakt en zijn nu klaar voor
verdere professionalisering. We zijn blij dat
CROW bereid is hier een belangrijke rol in te
spelen. Het systeem moet vooral simpel en
laagdrempelig blijven. Laten we niet vergeten
dat bij opdrachten sprake is van wederkerigheid, dat we met elkaar in gesprek moeten.
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers
hebben baat bij past performance.”
www.past-performance.nl
i. Paul van Bruggen, senior projectmanager
Aanbesteden en Contracteren,
paul.vanbruggen@crow.nl

Auteur: Gerard van Kesteren

De OV-Klantenbarometer is met zijn 90.000 enquêtes het grootste
landsdekkende onderzoek naar de mening van reizigers in het
openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt eens per jaar, in het najaar,
gehouden in bus, tram, metro, regionale trein en boot. Oftewel:
in al het openbaar vervoer dat door provincies en stadsregio’s wordt
aangestuurd. Ongeveer 150 veldwerkers van onderzoeksbureau I&O
Research bezochten in opdracht van CROW KpVV 6.500 ov-ritten
en lieten reizigers enquêtes invullen. Eind maart publiceerden we
de resultaten.

OV-Klantenbarometer 2013
Kort samengevat vallen in het onderzoek
van 2013 drie zaken op:

6.500 ov-ritten en
90.000 enquêtes

Niet eerder werden er zo weinig lage en
zoveel hoge rapportcijfers gegeven. Er was
maar een onderzoeksgebied, de drukke
treindienst Nijmegen-Roermond (6,8), dat
lager dan een 7 scoorde. Maar liefst dertig
procent van de onderzoeksgebieden werd
gewaardeerd met een 7,6 of hoger.
Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart
scoorde met een 7,6 opnieuw hoger dan
tijdens het vorige onderzoek. In 2010
was het gemiddelde cijfer nog een 6,8.
Ook het gemak van betalen (zoals het
saldo laden) steeg in waardering:
van een 7,3 in 2012 naar een 7,5 in 2013.
Reizigers waren opvallend goed te spreken over een vijftal treindiensten waar na
aanbesteding een andere vervoerder
rijdt. De treindienst Zwolle–Emmen, die
jarenlang onderaan in de rankschikking
heeft gestaan, spande de kroon. De
waardering steeg van een 6,3 naar een
7,7. Ook over het stadsvervoer in Rotterdam en het busvervoer in Noord-Holland
zijn ov-reizigers zeer positief.

Het onderzoek mag zich elk jaar verheugen
op veel publiciteit. Vooral regionaal. RTV
Drenthe maakte er een televisie-item over
en ook Metro, Het Parool en De Telegraaf
(‘Reiziger lyrisch over ov’) besteedden
aandacht aan de OV-Klantenbarometer.
Meer informatie
U vindt alle rapportages van de vervoerders
en ov-autoriteiten in de Bibliotheek
(www.crow.nl/vvbibliotheek). Deze zijn vrij
te downloaden. Voor het rapport met de
landelijke cijfers dat u hier ook vindt, geldt
een uitzondering. Zowel de downloadals de printversie dient u eerst te bestellen,
wanneer u deze wilt bekijken. In de CROWBibliotheek vindt u ook alle publicaties van
CROW KpVV.
• Rapportages OV-Klantenbarometer:
www.crow.nl/resultaten-ovklb2013
• Landelijke cijfers: www.crow.nl/K-D014
• Webtool OV-Klantenbarometer:
www.crow.nl/ovklantenbarometerwebtool
i. Gerard van Kesteren,
projectmanager collectief vervoer,
gerard.vankesteren@crow.nl
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www.zichtopbeheer.nl
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Hoewel er vele redenen zijn om te investeren in lopen,
krijgt deze vorm van verplaatsen in vergelijking met
andere verplaatsingswijzen weinig aandacht. CROW
hield een enquête over voetgangersbeleid en bracht de
publicatie ‘Lopen loont’ uit. Deze bevat alle kennis die
nodig is om de voetganger centraal te stellen in zowel
beleid, ontwerp, uitvoering als beheer en onderhoud.
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AANTREKKELIJKE
OPENBARE RUIMTE
ZORGT VOOR MEER
BEZOEKERS DIE
LANGER BLIJVEN

VOETGANGERS
DRAGEN BIJ AAN EEN
AANTREKKELIJKE
OPENBARE RUIMTE

Auteur: Martijn Reinink

1

VOETGANGERS DRAGEN
BIJ AAN DE OMZET
VAN SUPERMARKTEN
4

VOETGANGERS
DRAGEN BIJ AAN
STERKE EN SOCIALE
WIJKEN

5
6

RECREANTEN
‘TE VOET’ LEVEREN
DE TOERISTISCHE EN
RECREATIEVE BRANCHE
VEEL OMZET OP

WANDELEN
MAAKT OUDEREN
LANGER ZELFSTANDIG
EN ZORGT
VOOR MINDER
ZORGKOSTEN

Lopen loont:

de voetganger in beleid,
ontwerp en beheer
Dat integrale kennis over voetgangers hard
nodig is, kwam opnieuw naar voren in een
onderzoek dat CROW in maart van dit jaar
heeft gehouden naar voetgangersbeleid.
Bijna 750 medewerkers van gemeenten en
adviesbureaus vulden de online enquête in.
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de
helft van de gemeenten (54 procent) van
mening is dat voetgangers een belangrijke
tot zeer belangrijke positie innemen in het
gemeentelijk beleid.
Ondanks het belang dat veel gemeenten
hechten aan voetgangersbeleid vindt
echter slechts zes procent dat zij een
voortrekkersrol vervullen op het gebied van
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voetgangers. Maar liefst 73 procent vindt
van niet. Ook merken de respondenten op
dat er nog weinig afstemming is over
voetgangersbeleid tussen de sector verkeer en vervoer en bijvoorbeeld ouderenbeleid, sport en bewegen of lokale economie. Ruim driekwart geeft aan behoefte te
hebben aan een uitgave waarin alle kennis
is gebundeld die nodig is om lopen een
serieuze plaats te geven in het gemeentelijk beleid.
Publicatie over voetgangersbeleid
De nieuwe CROW-publicatie ‘Lopen loont’
komt tegemoet aan die behoefte. Beleids-
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adviseurs, projectleiders, ontwerpers en
beheerders van overheden die in hun werk
raakvlakken hebben met voetgangersbeleid,
-ontwerp en -beheer kunnen er hun voordeel mee doen. Daarnaast hebben ook
medewerkers van adviesbureaus, studenten
en vertegenwoordigers van belangengroepen baat bij de kennis die wordt aangereikt.
De publicatie bevat alle informatie over
hoe voetgangers een serieuze plaats te
geven in beleid, ontwerp, beheer en onderhoud, communicatie en marketing.
Goed gemeentelijk voetgangersbeleid richt
zich niet alleen op de sector verkeer en
vervoer. Nodig is een integraal beleid

4

Voetgangers dragen bij aan sterke
en sociale wijken
Lopen in de wijk betekent dat de kans op
ontmoetingen groter wordt. Een goed wandelklimaat in de eigen woonomgeving draagt bij aan
het aantal sociale interacties.

5

Recreanten te voet leveren de toeristische
en recreatieve branche veel op
Wandeltochten of dagjes uit zijn belangrijk voor de
toeristische en recreatieve branche. Uit de Nationale
Wandelmonitor blijkt dat 6,6 miljoen wandelaars
samen jaarlijks ruim 1,8 miljard euro besteden.

6

Lopen houdt ouderen langer zelfstandig
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om
ouderen langer, gezond zelfstandig te kunnen laten
wonen. Een toegankelijk voetgangersnetwerk en
aantrekkelijke looproutes dragen hieraan bij.

7

Lopen is gezond voor lichaam en geest
Op regelmatige basis bewegen, verbetert de
lichamelijke gesteldheid. Mensen worden men
minder vaak ziek. Daarnaast zorgt een wandeling
voor activering van een groot gedeelte van het
brein.

8

Lopen is goed voor de ontwikkeling
van kinderen
Lopend naar school gaan, is goed voor de
cognitieve gezondheid van kinderen, voor hun
motorische, sociale en fysieke ontwikkeling en
voor hun leervermogen.

9

Lopen veroorzaakt geen uitstoot
Het Planbureau voor de Leefomgeving
constateert dat met beleid gericht op het
stimuleren van fietsen, lopen en openbaar
vervoer klimaatwinsten te behalen zijn.

10

Lopen is een ruimte- en kostenefficiënte
vervoerwijze
Lopen is de meest ruimte-efficiënte manier van
verplaatsen. Daarbij vragen voetgangers uiteraard geen parkeerruimte.

11

Lopen biedt veel mensen mogelijkheid
tot mobiliteit
Voor een flink aantal mensen is lopen de enige
manier om zich te verplaatsen omdat zij niet
(meer) kunnen fietsen en autorijden en omdat het
openbaar vervoer voor hen evenmin een optie is.

12

Voetgangersvoorzieningen tasten
de omgeving nauwelijks aan
Voetgangersvoorzieningen zoals wandelpaden
doorsnijden de omgeving, maar dat leidt niet of
nauwelijks tot fragmentatie of overlast.

13

Voetgangers veroorzaken relatief weinig
verkeersonveiligheid
Voetgangers dragen bij aan veiliger verkeer.
Zelf veroorzaken ze door hun lange snelheid
en relatief geringe massa nauwelijks verkeersonveiligheid.

8

LOPEN IS GOED
VOOR DE
ONTWIKKELING
VAN KINDEREN

7

LOPEN IS GEZOND
VOOR LICHAAM
EN GEEST
9

WANDELEN LEVERT
GEEN UITSTOOT,
EEN BETERE LUCHTKWALITEIT EN GEEN
GELUIDSHINDER

10

LOPEN IS EEN
RUIMTE- EN KOSTENEFFICIËNTE VERVOERWIJZE

13

GRATIS

VOETGANGERS
VEROORZAKEN
RELATIEF WEINIG
VERKEERSONVEILIGHEID
12
11

LOPEN ZORGT
VOOR MOBILITEIT

VOETGANGERSVOORZIENINGEN
TASTEN DE OMGEVING
NAUWELIJKS AAN

Dertien redenen
om te investeren in lopen

waarin ook sectoren als lokale economie,
toerisme, ouderenbeleid, volksgezondheid,
welzijn, ruimtelijke ordening en milieu zijn
betrokken. Want verdeeld over de sectoren
zijn er maar liefst dertien redenen voor
gemeenten om (meer) te investeren in
toegankelijke, veilige en aantrekkelijke
loopvoorzieningen. In ‘Lopen loont’ wordt
ingegaan op deze argumenten. In het
kader komen ze alle dertien kort aan bod.
i. Emile Oostenbrink,
projectmanager CROW,
Emile.Oostenbrink@crow.nl
www.crow.nl/333

1

Supermarktbezoekers te voet en per fiets
besteden samen meer dan klanten per auto.
Het aandeel van voetgangers in de totale omzet
van binnenstadsupermarkten is 44% en bij
buurtsupermarkten 37%.

2

Voetgangers dragen bij aan een aantrekkelijke
openbare ruimte
De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe
naarmate er meer gelopen wordt. Lopen neemt
weinig ruimte in beslag, veroorzaakt geen
geluidshinder en geen stank.

3

Een voor voetgangers aantrekkelijke openbare
ruimte zorgt voor meer bezoekers
Voetgangersgebieden brengen vitaliteit in steden
en dorpen en bieden economische meerwaarde.
Ruimten met veel voetgangers, zoals historische
steden, worden aantrekkelijk gevonden.
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CROW | Educatie: bron van kennis

COLOFON

Versterk uw kennis vanuit de bron
CROW Educatie ondersteunt professionals met een breed aanbod aan cursussen, opleidingen en
workshops: altijd actueel, betrouwbaar en vakkundig. Een aantal cursussen vormt samen met (gratis)
on- en offline kennisproducten van CROW een Kennisbundel. Hierdoor wordt de kennis beter
geborgd en blijft deze langer actueel. Onderstaande cursussen (selectie) starten binnenkort:
CROW et cetera is een uitgave van CROW,

✓EDUCATIE JUNI

kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.

do. 12 juni - Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV
Leer hoe u optimaal toezicht houdt op projecten in de grond-, water- en wegenbouw.
Contracteren | Novotel Eindhoven | € 535,-

CROW et cetera verschijnt zes keer per jaar.
REDACTIE

do. 12 juni - Uitvoeren met RAW
Beschik in één dag over alle benodigde kennis om RAW-bestekken uit te voeren.

Bas Doms vakredacteur Aanbesteden & Contracteren
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur

Contracteren | ROVC TechCenter Ede | € 535,-

Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

di. 17 juni - EMVI - Gunnen op Waarde (voor inschrijvers)

Frans Heijnis vakredacteur Verkeer & Vervoer

Vergroot uw kennis over het inschrijven op een EMVI-aanbesteding.

Elise Roders senior redacteur

Aanbesteden | ROVC TechCenter Ede | € 285,- | Gratis e-learning module

Rick Otten bladmanager

di. 17 juni - Workshop Update Nieuwe Aanbestedingswet | Nieuw

Martijn Reinink eindredacteur

Verneem de laatste feiten, inzichten, ervaringen over de Aanbestedingswet 2012.

INTERVIEWS

Aanbesteden | Assen | € 135,- | Korting van € 40,- voor oud-workshopcursisten

Stefan Boerboom, Tim Oosten, Rick Otten,

di. 17 juni - Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) voor opdrachtgevers | Nieuw

Martijn Reinink, Haks Walburgh Schmidt, Jan van

Opdrachtgevers leren zicht en grip te krijgen op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer.

den Berg.

Contracteren | Postillion Arnhem | € 995,- | 2,5 dag inclusief terugkombijeenkomst
vrij. 20 juni - Workshop Update Nieuwe Aanbestedingswet | Nieuw
Verneem de laatste feiten, inzichten en ervaringen over de Aanbestedingswet 2012.
Aanbesteden | Eindhoven | € 135,- | Korting van € 40,- voor oud-workshopcursisten

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
Boskalis, Civitas Advies bv, Gemeente Blaricum,
Gemeente Den Bosch, Gemeente Wageningen,
Gemeente Zwolle, Herman van der Heiden bv.

do. 19 juni - Basiscursus RAW
De beginselen van de RAW-systematiek. Onmisbaar als u met RAW-bestekken werkt.

REDACTIEADRES

Contracteren | Postillion Arnhem | € 525,-

Redactie CROW et cetera

di. 24 juni - Basiscursus UAV

Postbus 37, 6710 BA Ede
T (0318) 69 53 00

Neem kennis van de basisbeginselen van de UAV 2012.

F (0318) 62 11 12

Contracteren | ROVC TechCenter Ede | € 525,di. 24 juni - Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW

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

Wat is Systems Engineering? Waarom zou u het toepassen? Leer het in deze cursus.
Contracteren | ROVC TechCenter Ede | € 985,- | 2 cursusdagen

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

wo. 25 juni - Workshop Update Nieuwe Aanbestedingswet | Nieuw

Afdeling Media, CROW

Verneem de laatste feiten, inzichten en ervaringen over de Aanbestedingswet 2012.

Postbus 37, 6710 BA Ede

Aanbesteden | Amsterdam | € 135,- | Korting van € 40,- voor oud-workshopcursisten
wo. 25 juni - EMVI - Gunnen op Waarde (voor aanbesteders)

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

Leer de basisprincipes rondom aanbesteden met EMVI.
Aanbesteden | ROVC TechCenter Ede | € 575,- | + Gratis e-learning module

ADRESWIJZIGINGEN

Elk moment - E-learning: EMVI en Gunnen op Waarde | Nieuw

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

In deze module leert u online de basis kennen van EMVI en Gunnen op Waarde.

aan de abonnementenadministratie.

Aanbesteden | Vanaf elke werkplek | € 145,- | drie maanden toegang

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

CROW Verkeer en vervoer nodigt u van harte uit!
Op donderdag 26 juni 2014 houdt CROW Verkeer en Vervoer een open dag.
Praktische kennis en tools rondom mobiliteit worden in één compacte middag gepresenteerd.
Naast proefcolleges van cursussen is er een kennismarkt en zijn er korte trendlezingen.
Het event is gratis toegankelijk. Start is om 15.00 en het loopt door tot 19.00 uur (inclusief maaltijd).
Locatie is de CROW-hoofdvestiging in Ede. Meer informatie op www.crow.nl/opendag of mail naar
Remko.Hekkers@crow.nl.

Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T (073) 503 35 44
F (073) 503 11 95
E crow@molijnsalessupport.nl
OVERNAME VAN ARTIKELEN
Artikelen mogen alleen worden overgenomen na
goedkeuring van de redactie en met bronvermelding.

Educatie - Scoor met Kennis
Voetbal is een technische sport. Het leren toepassen van de juiste traptechniek, de timing van de juiste
pass, kennis over opstelling en tactiek zijn belangrijke elementen. Met de cursussen, opleidingen,
workshops en e-learningmodules van CROW leert u de juiste techniek en scoort u het beste resultaat.
Voor uzelf én voor uw bedrijf of organisatie. Bekijk alle cursussen en opleidingen op www.crow.nl/
scoormetkennis. Schrijft u zich in voor de WK-finale van 13 juli 2014? Dan ontvangt u gratis het boek
‘Gijp’ of het boek ‘Met de punt naar voren’ van Nico Dijkshoorn.

VORMGEVING EN DRUK
Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers
Arnhem
COVERBEELD
ntb
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LEKKERKERKER
ROTTERDAM

organisatie

Vareseweg 125 • 3047 AT Rotterdam
www.lekkerkerker.com

beleid & beheer
geld & kwaliteit

VERHUUR & HANDEL
RIJPLATEN & DRAGLINESCHOTTEN
Tel.: 010 - 298 58 58
E-mail: verhuur@lekkerkerker.com

ASBESTWERKEN
SLOOPWERKEN
Tel.: 010 - 298 58 59
E-mail: sloopwerken@lekkerkerker.com

SY S T

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.

E

EM

Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

,

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

g.
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