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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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Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2014

Minisymposium Meerjarig
onderhoud Oldambt

De volgende bijeenkomsten staan gepland:

Gemeente Oldambt en aannemerscombinatie
OWC zijn een bijzondere samenwerkingsrelatie
aangegaan om de kwaliteit van het gemeentelijk
wegennet, binnen de kaders van beschikbare
budgetten, duurzaam op het gewenste niveau
te houden. Tijdens een minisymposium op
13 november 2014 zullen zij hun ervaringen
delen met geïnteresseerden.

23 september - Regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden
Groenadoptie – Delft
Bijna elke gemeente is bezig met participatie, maar hoe maak
je dit onderwerp concreet? Groenadoptie is een manier om
duidelijk te maken hoe een gemeente met bewoners wil
samenwerken in de openbare ruimte. Burgers krijgen een stukje
openbaar groen in bruikleen om zo zelf hun woonomgeving te
kunnen onderhouden en te kunnen verfraaien. Voordelen van
groenadoptie zijn:
Een fraaier beeld buiten;
Kostenbesparing voor gemeenten;
Bewonerstevredenheid;
Betrokkenheid tussen burgers onderling.
28 oktober - Met social media communiceren over
de openbare ruimte – Arnhem
27 november - Nationaal Congres Beheer Openbare
Ruimte 2014 – Zwolle
Onomkeerbare veranderingen
Het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die op de
hoogte wil blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en ervaringen
binnen het brede vakgebied beheer openbare ruimte.
Dat er veel verandert is duidelijk en ook dat het onomkeerbaar
verandert. Wilt u niet achterblijven, kom dan naar dit informatieve, interactieve en inspirerende congres.
Kijk voor meer informatie over de CROW Levende Stad
bijeenkomsten op www.levende-stad.nl

De gemeente heeft in haar langetermijnvisie op de instandhouding van haar infrastructuur ervoor gekozen belangrijke
taken aan de markt uit te besteden. In 2013 is door middel van
een Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsprocedure
een meerjarig UAV-GC onderhoudscontract voor tien jaar
gesloten met Oldambster Wegenbouw Combinatie (Boskalis/
Koen Meijer). De aanpak van de aannemerscombinatie, gestoeld
op de principes als beschreven in CROW publicatie 318
‘Meerjarig Onderhoud van Wegen Specificeren en Contracteren’,
voldeed aan alle eisen en verwachtingen van de gemeente.
Het afgelopen jaar kreeg de gemeente vele verzoeken van
diverse partijen om informatie te verstrekken over dit project.
Daarop heeft zij besloten de ervaringen tijdens een minisymposium met alle geïnteresseerden te delen. Is BVP geschikt
voor het contracteren van de juiste aannemer voor een meerjarig onderhoudscontract voor bestaande infrastructuur?
Hoe werkt een UAV-GC contract voor meerjarig onderhoud
van bestaand areaal? Waarom spreekt de aanpak van de
aannemer de opdrachtgever aan?
Geïnteresseerd in dit symposium op 13 november 2014
in de gemeente Oldambt? Meld uw interesse via
info-onderhoud@gemeente-oldambt.nl, zodat u op de
hoogte kan worden gehouden van nadere details over
inschrijving en het programma.
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Iman Koster:
over de grenzen
Augustus en september zijn van oudsher de maanden waarin veel
mensen nog nagenieten van hun vakantiebelevenissen en –verhalen.
Maar weet u dat medewerkers van CROW ook actief zijn in het
buitenland buiten de vakantieperiodes om? Ik zal het uitleggen.
Een aantal jaren geleden hebben we voor
de toepassing in Hongarije onze RAW
vertaald in het Hongaars. De filosofie
daarachter was en is dat we vanuit Nederland onze ervaring en kennis kunnen overbrengen naar landen die daar behoefte aan
hebben. Behoefte aan een Hongaarse
versie van de RAW om zo beleid en budget
te bepalen voor investeringen in de infrastructuur, als motor voor economische
ontwikkeling.
Van recentere datum zijn CROWcontacten met Duitsland en België, Polen
en Griekenland. In Duitsland hebben we
een goed contact met de FGSV, de
Forschungs Gesellschaft für Strassenbau
und Verkehr. Een keer per jaar hebben we
een tweedaagse Duits-Nederlandse kennisuitwisseling, over onderwerpen als de
gladheidsbestrijding: als buurlanden loop
je immers tegen dezelfde uitdagingen aan.
Ook in België laat CROW zich regelmatig
zien. We praten bijvoorbeeld met partners
daar over de mogelijkheden van onze
KOR-catalogus voor de Belgische praktijk.
Vanuit Polen kwam vorig jaar het verzoek
of CROW mee wilde denken over een
standaardisatie van het proces van aanbesteden en contracteren. Koren op ons
molen! Vanuit ons CROW-netwerk hebben
we die partners benaderd die in dit proces
een rol zouden kunnen spelen. Dat resulteerde in een expertdag waarvan Polen
de vruchten heeft kunnen plukken.
En Griekenland klopte twee maanden
geleden op onze deur, vanwege de
behoefte het aanbestedingstraject voor
de wegenbouwsector efficiënter te laten
verlopen.
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Projecten als deze beginnen vaak vanuit de
behoefte aan kennisoverdracht en worden
gevolgd door een handelsdelegatie en een
spin off voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Vanuit de landen zelf, maar zeker ook
gestimuleerd vanuit de Europese gedachte,
is er grote vraag naar onze specifieke
kennis en ervaring. Er wordt vanuit de EU
veel gedaan om de economische ontwikkeling in de aangesloten landen te stimuleren, via tot nu toe vooral grote geldstromen. Natuurlijk moeten die gelden ook
op een zo efficiënt mogelijke wijze worden
ingezet en daarvoor wordt vanuit ministeries en Rijkswaterstaat onze inbreng vaak
gevraagd. Dat is de natuurlijke habitat van
CROW: tussen de partijen in als onafhankelijk kennisinstituut kennis uitwisselen en
ontwikkelingen op gang brengen in onze
vakgebieden. En partijen die elkaar nodig
hebben met elkaar laten praten.
Zo ziet u dat ook vanuit de werksituatie
ervaringen met het buitenland worden
opgedaan waarover veel valt te vertellen.
We zullen er in CROW et cetera nog regelmatig aandacht aan besteden, bijvoorbeeld
over de export van onze kennis over fietsen, verkeersveiligheid en parkeren.

i. Iman Koster
Directeur CROW
iman.koster@crow.nl
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Auteur: Tim Oosten

Praktijkmiddag beeldkwaliteit

Beeldsystematiek:
een mooi middel,
maar geen doel op zich
Vrijwel geen gemeente in het land die er niet mee werkt: beeld
kwaliteit. Met de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW
in de hand wordt gecommuniceerd met bestuurders en bewoners.
En vaak wordt ook in contracten teruggegrepen op de catalogus.
Hoe mooi en behulpzaam de beeldsystematiek ook is, het is uit
eindelijk een hulpmiddel. Het doel is en blijft een goed beheerde
openbare ruimte met tevreden bewoners, zo viel te beluisteren
tijdens de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit op 25 juni in Ede.
Wees trots op wat je hebt bereikt en wees
open over wat je niet weet, zo luidde de
boodschap die middag. Deelnemers voegden meteen de daad bij het woord en
grepen via deelsessies en op een centraal
marktplein de kans vragen te stellen en
antwoorden te geven. Zo kwam een groot
aantal actuele onderwerpen aan bod. Van
de kosten van niveau C ten opzichte van
niveau B tot bewonersparticipatie en
beeldkwaliteit in RAW. Van beeldgericht
werken in Duitsland tot zo goedkoop
mogelijk onderhoud aan groen.

gemeenten niet veel uiteenlopen. In het
algemeen is het groen onder te brengen in
de categorieën B en C. De categorieën A
en D komen erg weinig voor. De bandbreedte is gering. Wat verder opvalt, is dat
niveau C niet altijd goedkoper is in onderhoud dan niveau B.
Met een doordachte areaalkeuze en een
goede organisatie is het mogelijk binnen
een redelijk budget een goede kwaliteit te
leveren. Voorts blijkt dat hoe meer groen
een gemeente per bewoner herbergt, hoe
lager de kosten per vierkante meter zijn.

Benchmarken
Voor het vergelijken van kwaliteitsniveaus
maken verscheidene benchmarks gebruik
van de beeldsystematiek. Doel is niet zozeer kwaliteit en kosten te vergelijken,
maar om te leren van elkaar en de eigen
organisatie en werkwijze te verbeteren.
Een van de benchmarks voor het werk van
groenbeheerders binnen de bebouwde
kom is www.databankgroenbeheer.nl. De
start van de gegevensbank is indertijd, eind
jaren negentig, door het Rijk gefinancierd.
Sinds 1999 dragen de gemeenten zorg
voor de financiering.
De kwaliteit van de databank kan nog wel
wat omhoog. Veel beheerders zijn niet in
staat de kwaliteit van hun groen aan te
geven. Dat geeft te denken, als we beseffen dat het gaat om een bedrag van 750
miljoen euro dat de belastingbetaler jaarlijks aan groenbeheer kwijt is. Verder is
duidelijk dat de kwaliteitsniveaus in

Noord-Brabant
Hoe zit het met het beheer in de vijf
grootste gemeenten van Noord-Brabant?
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg,
Breda en Helmond zijn onderling
gebenchmarkt. In omvang zijn ze min
of meer gelijk, net als in hun manier van
werken. Dit voorjaar hebben de vijf
gemeenten hun beeldkwaliteitsniveaus
laten vergelijken. Conclusie is dat het
mogelijk is de kwaliteit te vergelijken
zonder veel aanvullende metingen te
hoeven doen. De vergelijkbaarheid van de
resultaten kan nog wel verbeteren als er
meer uniformiteit komt in de gebruikte
schaalbalken en de meetmethode. Advies
aan CROW is een standaard te ontwikkelen
voor een beleidsmeting van beeldkwaliteit.
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Duitsland
Wat kunnen wij leren van Duitsland en wat
kan Duitsland van ons leren? Onze ooster-
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buren beschikken over een indrukwekkende databank waarin een groot aantal te
beheren objecten en bijbehorende onderhoudsmaatregelen nauwgezet is beschreven. Op dit gebied loopt Nederland duidelijk achter. ‘Onze’ beeldkwaliteitscatalogus
is op zijn beurt een document dat men in
Duitsland niet heeft. Ofwel: een outputgeoriënteerde manier van werken hier
tegenover een inputgeoriënteerde variant
daar. Hier doet zich nog een interessant
verschil in cultuur voor: een Duitse aannemer is gewend een frequentie van
onderhoud opgedragen te krijgen. Het is
de vraag of zuiver op beeld werken daar
een succes kan worden. Ook een interessant verschil: geen eindeloos gepolder in
Duitsland, zeker niet wanneer eenmaal iets
is afgesproken. Daar geldt: afspraak is
afspraak en geen discussie achteraf.
Toezicht
Toezichthouden op beeldkwaliteit is een
vak. Ga er serieus mee om, luidt de boodschap. In het algemeen geldt dat één tot
vijf procent van de aanneemsom wordt
gereserveerd voor de toezichtmetingen.
Door het resultaat van het beoordelen
met elkaar te bespreken, zullen de
resultaten meer en meer met elkaar in
overeenstemming komen.

www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte
i. Harro Verhoeven, projectmanager BORI,
harro.verhoeven@crow.nl

Auteur: Guy Hermans

Samenwerken openbaar
vervoer en doelgroepen:
hoe doe je dat?
We kennen in Nederland verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Dagelijks maken honderd duizenden mensen gebruik van
een van deze vormen van vervoer. Om naar speciaal onderwijs te gaan,
naar dagbesteding, op bezoek bij familie, voor boodschappen te doen
of om naar het ziekenhuis te gaan. De vraag naar deze vormen van
vervoer groeit, o.a. door demografische ontwikkelingen. Tegelijkertijd
zijn er teruglopende budgetten voor deze vormen van vervoer. Dat is
reden voor de opdrachtgevers, veelal gemeenten, om na te denken
over een andere invulling van dit vervoer.
Mogelijke oorzaken
Een van de mogelijkheden voor een deel van de mensen is om
met het openbaar vervoer te reizen. Maar ook daar is sprake van
teruglopende budgetten. In veel regio’s wordt daarom nagedacht
over de vraag hoe het collectief vervoer (openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer) gezamenlijk anders kan worden vormgegeven. Het gaat dan om samenwerking tussen de opdrachtgevers
van de verschillende vormen van vervoer, gemeenten, maar ook
provincies en stadsregio’s als opdrachtgever van het openbaar
vervoer. Laten we overigens niet vergeten dat het niet alleen
financiële druk is. Ook de kantelingsgedachte waarbij zelfredzaamheid van burgers een prominentere rol krijgt, is van belang
bij het anders vormgeven van het vervoer.
Vragen rond organisatie van vervoer
CROW-KpVV denkt in een flink aantal regio’s mee over het anders
organiseren van collectief vervoer. We hebben inmiddels veel
kennis en ervaring verzameld over de manieren waarop vervoer
anders georganiseerd kan worden. Dat zijn ander soort vragen
dan de meer inhoudelijke vragen als: hoe stimuleren we gebruik
van toegankelijk openbaar vervoer? Wat is een regiecentrale voor
vervoer en hoe zet je dat op? Zie www.crow.nl/kpvv >collectief
vervoer voor informatie over deze onderwerpen.
We merken bij het ondersteunen van de regio’s, dat er ook vragen
leven over de manier waarop samenwerking praktisch vormgegeven kan worden. Het gaat dan zowel om het proces om te komen
tot samenwerking, als om de praktische uitwerking van samenwerkingsvormen. Partijen komen met vragen als: Wat is er mogelijk? Welke stappen moeten worden gezet? Hoe kunnen we bestuurders meekrijgen?
Handreiking over vormgeven samenwerking
Daarom hebben we een handreiking opgesteld. Met deze handreiking willen we partijen, overheden maar ook zorgverzekeraars
en instellingen, die aan het begin staan van vormgeven van samenwerking op weg helpen. Dat doen we door inzicht te verschaffen in de processtappen tot samenwerking en daarnaast ook
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inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om deze
samenwerking inhoudelijk en procesmatig vorm te geven. Daarbij
ligt de nadruk op de mogelijkheden voor de organisatorische en
juridische vormgeving van de samenwerking.
Landelijke dag over collectief vervoer
Op 19 november 2014 organiseert CROW-KpVV in Utrecht de
zesde landelijke bijeenkomst over collectief vervoer. Het is de
enige onafhankelijke kennisdag waaraan jaarlijks zo’n twee- tot
driehonderd opdrachtgevers, -nemers en reizigers van het openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer
deelnemen. De bijeenkomst gaat over Wmo-vervoer, Regiotaxi,
toegankelijk stads- en streekvervoer, leerlingenvervoer, vervoer
van en naar de dagbesteding en vrijwilligersvervoer. Meer informatie: www.crow.nl/colver6

• Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het
doelgroepenvervoer en aanvullend ov: www.crow.nl/K-D024
• Factsheet Quickscan gewijzigde bekostigingssystematiek
AWBZ-vervoer (update): www.crow.nl/K-D027
• Factsheet Regiecentrale - wat is het en hoe werkt het?:
www.crow.nl/K-D15075
• Factsheet Toegankelijkheid leeft!: www.crow.nl/K-D15076
i. Guy Hermans, programmamanager Collectief vervoer,
guy.hermans@crow.nl

CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROWKpVV een Meerjarenprogramma uit, met als doel een
bijdrage leveren aan het competenter maken van de
overheid op het gebied van mobiliteit. Alle publicaties van
CROW-KpVV vindt u op www.crow.nl/kpvv.
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IBMN en
Aanbestedingskalender.nl
gaan samenwerken
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten uit drie verschillende provincies.
Aanbestedingskalender.nl is een nationaal platform waar aanbestedingen worden geplaatst en waar bedrijven relevante opdrachten
kunnen vinden. Als gevolg van de onlangs ingezette samenwerking
zijn er al diverse verbeteringen doorgevoerd waar behalve IBMN alle
130.000 inschrijvers en 8.700 opdrachtverstrekkers van profiteren.

Auteur: Stefan Boerboom

Goed inkopen is niet langer een kwestie
van kiezen voor de laagste prijs. Het is een
professie geworden waarin marktconsultaties houden, continuïteit creëren en relevante EMVI-criteria opstellen, sleutelwoorden zijn. Met name kleinere gemeenten
krijgen daarbij steeds vaker ondersteuning
van inkoopbureaus. Onlangs ging Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) een
samenwerkingsovereenkomst aan met
Aanbestedingskalender.nl, waarbij IBMN
nu ongeveer twintig procent van de aanbestedingen van de twaalf aangesloten
gemeenten via Aanbestedingskalender.nl
publiceert. Dit percentage gaat de
komende jaren groeien naar veertig tot
vijftig procent. “Wij begeleiden gemeenten
bij allerlei inkooptrajecten. Niet alleen bij
civieltechnische werken, maar ook bij
leveringen en diensten”, zegt directeur
Martien Vromans. “Het draait bovenal om
professioneel inkopen. Praten met partijen
aan de voorkant, een inkoopstrategie
vaststellen en dan pas aanbesteden en
bestekschrijven. Wij vinden het belangrijk
de marktpartijen goed te kennen en ermee
in contact te zijn, want daar zit de echte
kennis.”
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Transparantie
Wat waren voor IBMN de redenen om
voor Aanbestedingskalender.nl te kiezen?
Vromans: “Een flexibele inrichting, dat het
voor ondernemers eenvoudig in het
gebruik is en een goede service. Het pakket
dat we voorheen gebruikten, was eigenlijk
te uitgebreid. Bovendien kregen we signalen vanuit de markt dat gegevens invullen
lastig was. Aanbestedingskalender.nl is een
honderd procent dochter van CROW, een
belangrijke speler die voortkomt uit de
civiele wereld, waar ook naar wordt gekeken voor richtlijnen. Dat geeft vertrouwen.”
Ralph Rheiter, manager operations bij
IBMN, vult aan: “Wat je vaak bij softwarepakketten ziet, is dat je in een keurslijf
wordt gedwongen. Wij willen graag dat het
pakket ons ondersteunt, in plaats van dat
het ons in een richting dwingt. Dat doet
Aanbestedingskalender.nl goed.” Hij vervolgt: “De kracht van het systeem vind ik de
overzichtelijkheid. De workflow is simpel,
maar toch doelmatig. We hebben een
Europese en een onderhandse aanbesteding gepubliceerd, zonder heen en weer
gebel. Dat zegt wel iets over de eenvoud
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van het pakket. Ook aanmelden als potentiële inschrijver is eenvoudig. Dat betekent
minder drempels, met name richting
zzp’ers of kleine ondernemingen.”
Vroman vindt ook de rapportagetool van
belang. “Ons bestuur wil aan het eind van
het jaar graag weten hoeveel Europese,
onderhandse en openbare aanbestedingen
er zijn er geweest”, legt hij uit. “Er wordt
overigens minder openbaar aanbesteed
dan voorheen en veel meer onderhands
(zie kader, red.).” Xylander Kroon, manager
bij Aanbestedingskalender.nl, knikt instemmend. “Transparantie richting inschrijvende
partijen én de politiek is essentieel. Want er
zullen vragen komen, bijvoorbeeld hoeveel
procent lokaal is aanbesteed.”

V.l.n.r. Xylander Kroon, Martien Vromans en Ralph Rheiter voor het fraaie gemeentehuis van Vianen,
waar het IBMN is gevestigd. Foto: Iris Moonen Fotografie

Minder openbare aanbestedingen
Vromans’ constatering dat er minder
openbaar wordt aanbesteed, is in lijn
met recente cijfers van de
Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw
en Infra (Stabi). Het aantal openbaar
aangekondigde aanbestedingen
halveerde van ruim drieduizend in
2009 naar minder dan vijftienhonderd
vorig jaar.
Een aandachtspunt daarbij is wel een
dreigend gebrek aan transparantie.
De helft van de 403 Nederlandse
gemeenten heeft in een vol jaar geen
enkele openbare aanbesteding meer
gedaan. “Ook onderhandse aanbeste
dingen moeten dus zodanig transparant
zijn, dat voor buitenstaanders in grote
lijnen duidelijk is wat en hoe er wordt

aanbesteed”, zegt Joost Fijneman van
Stabi in een nieuwsbericht. Stabi wil
graag afspraken maken met opdracht
gevers om ook in geval van onderhandse
aanbestedingen een oogje in het zeil
te houden. Met IBMN zijn daarover
recentelijk afspraken gemaakt. Stabi
krijgt alleen inzicht in hoe een onder
handse procedure is verlopen als daar
een klacht over binnenkomt. Dat
gebeurt vrijwel nooit: inschrijvers zijn
bevreesd verwijderd te worden uit
voorkeurslijstjes als ze zich kritisch
opstellen. IBMN wil juist wél graag
eventuele opbouwende kritiek horen.
Het doel is een betere band met markt
partijen (bron: www.bouwendnederland.
nl/actueel, 28 mei en 26 juni).

augustus 2014

923569_009_25-AUG-14_13:36:57_anouk
923569_009_25-AUG-14_13:36:23_anouk

Verbetering dankzij samenwerking
Op 12 mei hebben beide partijen een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
Er is wederzijdse tevredenheid, want er zijn
al diverse concrete verbeteringen door
gevoerd. Ten eerste kunnen in specifieke
gevallen bij meervoudig onderhandse
procedures twee in plaats van minimaal
drie partijen worden uitgenodigd. Ten
tweede is het mogelijk in plaats van een
standaardbrief een gepersonaliseerde
uitnodigingsbriefmetbriefhoofd te
sturen. “Dat is warmer en laat duidelijk
zien wie je bent”, stelt Vromans tevreden
vast. Ten derde kunnen partijen worden
uitgesloten van verdere deelname binnen
een aanbestedingsproces, nadat ze zijn
beoordeeld op selectiecriteria en zijn
afgevallen. En ten vierde kan een uitvraag
worden gedaan zonder inschrijvingsprijs.
“Bij bijvoorbeeld een projectleider weet je
wel wat ongeveer de markttarieven zijn”,
merkt Rheiter op. “Daarbij is een project
leider kostentechnisch gezien een klein
onderdeel van het totale project, terwijl
hij wel een cruciale rol heeft. In dat geval
gun je alleen op kwaliteit. Dan moet het
systeem het wel toelaten. Aanbestedings
kalender.nl kan dat. En mocht iets niet
kunnen, dan bellen we en is het een week
later geregeld. Er zijn maandelijks releases.
Natuurlijk hebben we ook inhoudelijke
discussies gehad over functionaliteiten
die wij overbodig vinden, zoals waar
schuwingen. Als gebruiker kunnen we
voor Aanbestedingskalender.nl een spiegel,
vraagbaak en kennisbron zijn.” Kroon
beaamt het: “Het veld verandert voort
durend. Neem bestuurlijk aanbesteden,
dat met overlegtafels werkt en een andere
manier van uitvragen vergt. Met name
aanbestedingen in de zorg kunnen tech
nisch lastig zijn. Wij hebben de ambitie een
systeem aan te bieden dat beter onder
steunt dan alle andere systemen.”

i. ibmn.eu en m.vromans@ibmn.eu
Aanbestedingskalender.nl en
xylander@aanbestedingskalender.nl
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Werkgroep Verkeersmanagement bij bouwverkeer en
wegwerkzaamheden bezoekt project de Kersenbaan in Amersfoort

‘Er is hinder,
maar die kun je beheersen’
Dit najaar verschijnt de publicatie Verkeersmanagement bij bouwverkeer
en wegwerkzaamheden. Een deel van de werkgroep die zich bezighoudt
met dit kennisproduct, bezocht het project de Kersenbaan in Amersfoort.
Omgevingsmanager Ellen van der Velde liet zien wat aannemer Roelofs
doet om de verkeershinder te reduceren.
Auteur: Martijn Reinink

Ernstjan Spijker is KAM Coördinator bij
Roelofs en maakt onderdeel uit van de
CROW-werkgroep. Hij heeft zijn collegawerkgroepleden vandaag uitgenodigd in
Amersfoort om een kijkje te nemen bij
een groot project van zijn werkgever: de
Kersenbaan. “Het doel van dit project is een
veilige verbindingsweg aanleggen tussen
het centrum van de stad en de A28”, vertelt
Ernstjan. “Het eerste deel van de Kersenbaan
is in 2000 aangelegd. We zijn nu in de tweede fase aanbeland: de onveilige Roethof
kruising met spoorwegovergang wordt
vervangen door een rotonde, waar De
Kersenbaan in een tunnelbak onderdoor zal
lopen. Parallel aan de tunnel loopt de spoorlijn naar Leusden, de zogenaamde Ponlijn.”

In augustus 2013 werd het werk op basis
van een EMVI-aanbesteding gegund aan
de combinatie Roelofs en Hegeman
Beton- en Industriebouw. Ellen van der
Velde, aangesteld als omgevingsmanager,
licht toe: “We konden scoren op vier onderdelen. Op de uitwerking van de planning en
fasering hebben we de maximale score
behaald: een 10.”
De gemeente had een referentiefasering
opgesteld. Hierin stond onder meer dat de
bestaande spoorwegovergang tot twee keer
toe moest worden verplaatst. Ellen: “Wij
hebben binnen de projectgrenzen een
oplossing bedacht waarbij de overgang
direct van huidig naar definitief kan worden
omgelegd.”
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In haar presentatie laat Ellen zien hoe
Roelofs op basis van het verkeerssimulatiemodel VISSIM de verkeersstromen heeft
geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de aanleg
van tijdelijke wegen en een tijdelijke rotonde
en ovonde voor de beste doorstroming
zorgt. “We doen alles om de overlast voor
het verkeer en voor omwonenden zoveel
mogelijk te beperken”, stelt Ellen.
“Communicatie vinden we bijvoorbeeld
heel belangrijk. We informeren mensen
via een nieuwsbrief, Twitter, een projectwebsite, inloopuren en -avonden en open
dagen. Zelf ben ik daarnaast 24 uur per dag,
zeven dagen in de week, bereikbaar voor
vragen en calamiteiten.”

De voorbeelden van verkeersmanagement
doemen op als de werkgroepleden een
rondleiding krijgen over het terrein dat op
de schop gaat. Ellen wijst naar de kruising.
“Daar komt straks tijdelijk eerst de minirotonde en later in het proces een ovonde.”
Iets verder houdt ze opnieuw halt. “De
tijdelijke asfaltweg die hier ligt, met tijdelijke
parkeerstroken, wordt volgende week
weer opgebroken.” Als er een bus van
Connexxion langsrijdt, zegt ze: “We maken
afspraken met de openbaar vervoersdiensten en de vuilophaaldienst, en waar
nodig schakelen we verkeersregelaars in.”
Wat opvalt is dat het bouwverkeer geen
gebruikmaakt van de openbare weg. Ellen:
“We hebben daarvoor speciale routes
aangelegd. Het reguliere verkeer ondervindt
zo geen hinder van het bouwverkeer en we
vergroten de verkeersveiligheid in de
omliggende woonstraten. Gedurende de
bouwperiode controleert zowel de
opdrachtnemer als de opdrachtgever of alle
chauffeurs zich houden aan deze routes.”
Ook op microniveau zoekt de aannemer
naar mogelijkheden om de overlast te
beperken. “We hebben afspraken gemaakt
met scholen in de buurt”, vertelt Ellen. “Als
bewoners in het weekend niet met hun auto
bij huis kunnen komen, mogen ze gebruikmaken van de parkeerplaatsen van de
scholen.”
Bewuste Bouwers
Een van de aanwezige werkgroepleden is
Margo Dierick, directeur van stichting
Bewuste Bouwers, gericht op imagoverbetering in de bouw. Een week voor het

projectbezoek maakte zij ook al een ronde
over dit terrein. “We hebben hier een audit
gedaan”, legt ze uit. “Bewuste Bouwers
geeft een gedragscode voor bouwplaatsen
uit. We kennen vijf pijlers: bewust, veilig,
verzorgd, milieu en sociaal. Op deze
onderdelen geven we aan waaraan een
bouwplaats moet voldoen. Bij dit project
scoorde Roelofs op bijna alle onderdelen
boven de norm. Het bedrijf heeft goed
nagedacht over hoe het de overlast kan
beperken. Dat een omgevingsmanager
24/7 mobiel bereikbaar is, mag je wel
uitzonderlijk noemen. Aannemers zijn
hier doorgaans huiverig voor. In de praktijk
valt het echter meestal wel mee hoe vaak
mensen een beroep op je doen.”
Ellen beaamt: “Ik ben pas één keer in het
weekend gebeld.”
Werkgroeplid Robert de Roos woont in
Amersfoort, vlakbij de Kersenbaan. Als
betrokken bewoner volgt hij kritisch de
keuzes die door de gemeente worden
gemaakt bij dit project. Over de toepassing
van omgevings- en verkeersmanagement
is hij enthousiast. “Ik ben onder de indruk
van wat de aannemerscombinatie aan
communicatie doet en hoe zij de overlast
voor het verkeer beperkt door faseringen
in de uitvoering. Mooi om te zien ook hoe
elk vrij stukje grond wordt benut om te
kunnen bouwen of om de bouwstromen
te kunnen handlen.”
Zelf werkt Robert als verkeerskundige voor
het ingenieursbureau van de gemeente
Amsterdam. “Jaren geleden, toen we bezig
waren met de ontwikkeling van de
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woonwijk IJburg, wilden we weten welke
gevolgen de materiaal- en personeelsstromen zouden hebben voor de bereikbaarheid. Het bevreemdde me dat hiervoor
geen modellen bestonden. Nu nog hoor ik
te veel dat bouwverkeer wel goed komt en
geen overlast geeft voor de omgeving.”
Volgens Robert is het dan ook van groot
belang dat hierover een publicatie verschijnt. “Het onderwerp moet op de agenda.
De publicatie geeft richtlijnen; betrokken
partijen kunnen met de informatie hun
eigen plan maken.”
Het project de Kersenbaan zal als een van
de voorbeelden in het kennisproduct
worden opgenomen. Margo: “Het gaat om
kennis delen. Roelofs neemt verkeersmanagement serieus. Andere opdrachtnemers maar ook opdrachtgevers en wegbeheerders kunnen hiervan leren. Een sterk
onderdeel van de publicatie vind ik de
beslisboom. Deze kun je gebruiken om te
bepalen of en welke maatregelen je kunt
nemen voor jouw project.”
In juni 2015 moet fase twee van het
Kersenbaan-project zijn afgerond. Tot die
tijd zullen veel aspecten uit de publicatie
Verkeersmanagement bij bouwverkeer en
wegwerkzaamheden hier in de praktijk
worden gebracht. Ellen besluit: “Er is hinder,
maar die kun je wel beheersen.”

i. Frans Heijnis
projectmanager Verkeer en Vervoer
frans.heijnis@crow.nl
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Nieuws van en over
verkeer en vervoer

K

Nieuwsbrieven en
gratis abonnementen
V&V Flits
De algemene digitale nieuwsbrief V&V Flits wordt een keer per
twee weken verstuurd en biedt een kort overzicht van de
nieuwste publicaties, bijeenkomsten en overig nieuws van onder
andere CROW-KpVV. Abonneer u via www.crow.nl/vvflits.
V&V Berichten
De V&V Berichten informeren u over actuele onderwerpen in
de verkeers- en vervoerwereld. De V&V Berichten zijn losse
(dubbel A4) berichten, elk over een apart onderwerp. De berichten worden een keer per drie maanden als set van vier of vijf
berichten gepubliceerd. Abonneer u gratis op de e-mailalert of
ontvang de berichten per post via www.crow.nl/vvberichten.

Bijeenkomsten en
congressen

Volg ons of
discussieer mee

Het CROW-cluster Verkeer en Vervoer, inclusief CROWKpVV en CROW-Fietsberaad, organiseert bijeenkomsten
en is aanwezig op diverse congressen en beurzen met
inhoudelijke sessies en/of een beursstand. Bekijk de
agenda op www.crow.nl/bijeenkomsten.

LinkedIn | discussiegroep ‘CROW Verkeerskundig Netwerk’
LinkedIn | discussiegroep ‘CROW-KpVV’

Highlights
25 september 2014 | Expertbijeenkomst Fiets & Data
12 november 2014 | Nationaal verkeerskundecongres 2014
19 november 2014 | Landelijke bijeenkomst: Collectief
vervoer 6.0
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Nieuwsbrief Over verkeersveiligheid
De Nieuwsbrief Over verkeersveiligheid biedt informatie over
ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid die
relevant zijn voor decentrale overheden in Nederland. Enkele
voorbeelden: de nationale verkeersveiligheidsstrategie,
ongevalregistratie, shared space, nieuwe wetgeving, projecten
en de laatste nationale en Europese publicaties. De nieuwsbrief
wordt eens per drie maanden verstuurd. Abonneer u via www.
crow.nl/nieuwsbrief-ovv.
Magazine Fietsverkeer
In het magazine Fietsverkeer worden resultaten van uitgevoerde
projecten op het gebied van fietsbeleid kort en toegankelijk
samengevat en vaak ook bediscussieerd. Verder worden in het
periodiek interessante lokale beleidsnieuwtjes besproken.
Abonneer u via www.fietsberaad.nl/fietsverkeer.

Nieuwsbrief Fietsberaad
De Nieuwsbrief Fietsberaad wordt een keer per maand verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van het laatste Nederlandse en
Europese nieuws op het gebied van fietsbeleid. Abonneer u via
www.fietsberaad.nl > nieuws > nieuwsbrief.
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Nieuwsbrief Collectief Vervoer
De digitale Nieuwsbrief Collectief Vervoer attendeert u op
andere actuele onderwerpen op het gebied van collectief
vervoer, inclusief sociale veiligheid, toegankelijkheid en
doelgroepenvervoer. Deze nieuwsbrief wordt een keer
per drie maanden verstuurd. Abonneer u via www.crow.nl/
nieuwsbrief-cv.
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KIES UIT RUIM 40 SESSIES

INSPIRERENDE SPREKERS

GRATIS THEMABOEK
‘VERANDERING IN
PARKEREN’
ONTMOET UW VAKGENOTEN
WWW.CROW.NL/NVC

Nationaal verkeerskundecongres 2014
12 november 2014 van 09.00-17.30 uur | Media Plaza - Jaarbeurs Utrecht

Volg ons via twitter.com/2014NVC
Twitter mee via #NVC2014
Nationaal verkeerskundecongres
www.crow.nl/nvc

Thema: ‘Vernieuwing in Verkeerskunde’
Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 loopt het thema
‘Vernieuwing in Verkeerskunde’ als een rode draad door het programma:
vernieuwing in technologie, vernieuwing in projectopzet, vernieuwing in
communicatie (gedrag). Als verkeerskundige professional komt vandaag de
dag veel op u af. Wat kunt u gebruiken? Wat levert voordeel op? Leer van
ervaringen van vakgenoten en neem praktische kennis direct mee naar huis!
Uw verkeerskundige vakkennis in één dag bijwerken?
Bezoek het Nationaal verkeerskundecongres 2014 in Utrecht.
Lees meer op www.crow.nl/nvc en meld u nu aan!

GEORGANISEERD DOOR:
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Beter Benutten

Regio’s stappen over
op Mobiliteitsscan
Henk Schuurman is Senior Adviseur bij de Programmadirectie
Beter Benutten van het Ministerie Infrastructuur en Milieu.
Hij vertelt over de ervaringen met de Mobiliteitsscan van CROW
in de Beter Benutten-regio’s.
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

“In twaalf Beter Benutten-regio’s zijn
we eind vorig jaar gestart om met de
Mobiliteitsscan een bereikbaarheidsanalyse
voor het vervolgprogramma van Beter
Benutten te maken”, zegt Henk Schuurman. “Inmiddels hebben we onderling
goed vergelijkbare analyses verkregen
van de regionale bereikbaarheid. Uit dit
uniforme, landelijke beeld kunnen we goed
de echte probleemgebieden in de regio’s
identificeren. De beperkte financiële rijksmiddelen kunnen we daar inzetten waar de
bereikbaarheid slechter is dan het landelijk
gemiddelde en waar de maatregelen het
meeste effect sorteren.”
Voorheen gebruikte iedere Beter Benuttenregio eigen modellen en analyse-instrumenten. Deze waren zo verschillend in
systematiek en berekening, dat het landelijk benchmarken van de problemen in de
bereikbaarheid lastig werd. Dit leidde tot
discussie bij het maken van beleidskeuzen
en het toewijzen van passende budgetten.
Objectief
CROW heeft de Mobiliteitsscan ontwikkeld
om objectief inzicht te verkrijgen in
verkeerssituaties in termen van mobiliteit
en ruimtelijke ordening. Bij de ontwikkeling
hebben wetenschappers en ervaringsdeskundigen nauw samengewerkt. De
module Bereikbaarheidsindicator (BBI)
vormde de kern van de analyse. Deze
module is in eerste instantie ontwikkeld in
opdracht van het ministerie van I&M en het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
in het kader van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en is daarna
specifiek voor Beter Benutten doorontwikkeld in opdracht van de Programmadirectie
Beter Benutten. De BBI-module wordt
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gevoed met gemeten floating car reistijden
en verplaatsingen uit het Nederlands
Regionaal Model (NRM).
De Mobiliteitsscan is een webbased
programma dat snel inzicht biedt in bereikbaarheid van steden, wijken en adressen
vanuit verschillende vertrekpunten op
uiteenlopende tijdstippen. Hoe lang duurt
het bijvoorbeeld voor je vanuit Utrecht in
Amsterdam op industrieterrein X bent als
je tijdens het spitsuur met de auto gaat.
En als je een uur later gaat, of als je met
het openbaar vervoer gaat?
Heldere keuzen
Wat zijn dan de knelpunten in de ruimtelijke ordening? Verbeteren voorgenomen
aanpassingen de doorstroming of juist
niet? En welke aanpassing heeft dan het
gunstigste effect op de verkeersstromen
tegen de laagste kosten? Zodra hier met de
Mobiliteitsscan helderheid over is, kunnen
beleidskeuzen, ook politiek, beter worden
onderbouwd. Schuurman: “We kunnen
met de Mobiliteitsscan vanuit een globaal
overzicht op een kaart inzoomen op knelpunten in een regio, waarbij op de achtergrond wordt gewerkt met een centrale
database met ritgegevens en snelheden.
Hoeveel ritten zijn er vertraagd, bij welke
bestemming zitten dan de meeste problemen, waar komen de mensen vandaan en
waar zitten de knelpunten precies? En wat
gebeurt er met het aantal vertraagde ritten
als we bijvoorbeeld een aantal korte autoritten vervangen door fietsritten? Dat
krijgen we nu eenvoudiger, sneller en
vooral ook eenduidiger boven water.”
Maatregelen sorteren daarmee straks als
het goed is een zichtbaar effect, omdat ze
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op de plek worden genomen waar ze echt
de bereikbaarheid verbeteren. De regionale
analyses worden deze zomer afgerond.
Daarna wordt gewerkt aan de oplossingen
voor de geconstateerde problemen. Nog
eind dit jaar wordt een fors deel van het
maatregelpakket opgesteld voor het
vervolgprogramma van Beter Benutten.
“De Mobiliteitsscan staat aan de basis van
het vervolg voor Beter Benutten en zal
ook in de komende Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)onderzoeken een centrale rol gaan
vervullen als analyse-instrument”, aldus
Schuurman.

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

Bereikbaarheid:
daar gaat het om

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid in de drukste regio’s
moet beter. Rijk, regio en bedrijfsleven
willen in 2014 de files met twintig
procent verminderen. In 2017 moet
de reistijd nog eens met tien procent
omlaag. Hieraan wordt in twaalf Beter
Benutten-regio’s gewerkt.

Auteur: Martijn Reinink

NCBOR in Zwolle

‘Niet kopiëren,
maar elkaar inspireren’
Op 27 november 2014 vindt het Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte plaats in Zwolle. Jan van Ginkel,
gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente
Schiedam, is een van de hoofdsprekers deze dag.

Waarom heeft u ja gezegd toen u
werd gevraagd als spreker?
“Ik ben jarenlang actief geweest in het
vakgebied en, laat ik het huiselijk
verwoorden, dan ga je ervan houden. Het
mooie is dat burgers zich betrokken voelen
bij hun eigen leefomgeving. Bovendien
hangt de score voor de kwaliteit ervan
nauw samen met de mate van invloed die
burgers daarop kunnen uitoefenen.”
Wat is er door de jaren heen veranderd
bij het beheer van de openbare ruimte?
“In mijn periode bij de gemeente Den Haag
(2000 – 2008) ontstond het besef dat het
beheer van de openbare ruimte niet enkel
om techniek draait. Er werden verbanden
gelegd met zaken als bereikbaarheid,
veiligheid en duurzaamheid, waardoor het
vakgebied meer aandacht kreeg, ook in
de politiek. Het onderwerp werd sexy. Nu
staan we voor een nieuwe uitdaging: een
hoogwaardige, permanente, duurzame
openbare ruimte creëren voor alle type
gebruikers. En een stap verder durven
gaan: teruggeven aan de gebruikers.
In een circulaire economie worden
producten gerecycled en hergebruikt,
waardevernietiging wordt geminimaliseerd.
In mijn ogen moeten we op die manier
naar de openbare ruimte kijken. Woningen
maken we levensloopbestendig; bij de
openbare ruimte moet dat ook de insteek
zijn.”
Hoe luidt uw boodschap voor de managers van de openbare ruimte op het
congres; kunt u een tipje van de sluier
oplichten?
“Ga naar buiten, letterlijk. Sluit jezelf niet
acht uur per dag op achter je bureau.

Praat met mensen. Hoor, zie en beleef
wat nodig is. Bij de gemeente Molenwaard
hebben we bijvoorbeeld het gemeentehuis
afgeschaft, omdat we wilden dat
ambtenaren permanent in de dorpen
aanwezig waren.”
Wat voor pleidooi kunnen de beheerders in de zaal van u verwachten?
“Zet in op vakkennis, dat is en blijft relevant.
Focus alleen niet op de techniek, maar zet
die kennis in voor participatie en
communicatie. Bepaal niet voor burgers
maar denk met ze mee. De overheid zal
het eigenaarschap van de openbare ruimte
meer en meer gaan delen met burgers;
een optimale samenwerking tussen
gemeenten en inwoners is dus van groot
belang.”
Hoe bevorderen jullie in Schiedam
deze samenwerking?
“We hebben Schiedams Doen geïnitieerd.
Ambtenaren en burgers maken afspraken
over: hoe doe je dingen met elkaar, hoe
communiceer je, wie is waarvoor verantwoordelijk. Er is geen blauwdruk voor de
manier waarop je zoiets organiseert.
Elke gemeente maakt haar eigen afwegingen en keuzes. Dat vind ik ook het mooie
van dit congres: de zoektocht die je met
elkaar doormaakt. Het gaat niet om kopiëren of afkijken maar om elkaar inspireren.
Het belangrijkste in de relatie tussen overheid en burger is: praat niet over elkaar,
maar mét elkaar. Net als in het huwelijk.
De kortste route naar een breuk is wanneer
je niets tegen elkaar zegt. Ga je in gesprek,
dan leidt dat soms tot ruzie, maar ook tot
begrip. Meestal kom je er dan samen wel
weer uit.”
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Jan
van Ginkel

www.ncbor.nl
i. Ineke Westerbroek, projectmanager
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur,
ineke.westerbroek@crow.nl

Onomkeerbare
veranderingen
Dat er veel verandert in het werk
van de beheerder openbare ruimte is
duidelijk, maar ook dat het definitief
anders wordt. Bezuinigingen zullen
niet worden teruggedraaid. Burger
participatie is geen tijdelijke hype en
ook de herverdeling van taken en
verantwoordelijkheden, met bijbeho
rende andere benodigde competen
ties, zorgen voor nieuwe kansen. Het
congres biedt daarvoor handvatten;
van praktische tools tot inspirerende
discussies. Kom ook naar Zwolle op
27 november 2014.
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Auteur: Elise Roders

Nieuwe Adviesraad en Beheerraad
voor aanbesteden en contracteren
Op 7 mei jongstleden zijn twee nieuwe raden geïnstalleerd op het gebied
van aanbesteden en contracteren en is één bestaande raad opgeheven.
Nieuw zijn de Adviesraad en de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren.
Opgeheven is de Raad voor het Infrabouwproces.

De wereld van het aanbesteden en contracteren is vol in ontwikkeling. CROW verandert mee en is veel meer producten en diensten gaan leveren op het gebied van aanbesteden en contracteren. Denk aan de RAW-systematiek, hybride- en geïntegreerde
contracten, EMVI-Gunnen op waarde, Past Performance en VISI.
Draagvlak voor het gebruik van deze producten en diensten bij
alle partijen binnen de sector is daarbij van belang, zowel bij de
ontwikkeling, als bij de actualisatie ervan. CROW is hierbij de
verbindende, onafhankelijke en faciliterende partij tussen
opdrachtgever, adviseur, leverancier en aannemer.

Van links naar rechts: Iman Koster (CROW), Carlita Vis (Rijkswaterstaat
GPO, mede namens ProRail), Ad van Leest (CROW), Sjak Arts (Provincie
Gelderland), Jan Put (Waterschap Groot Salland), Martien Vromans

De Raad voor het Infrabouwproces waarborgde een juiste pro
cedure bij de actualisatie van de RAW-systematiek, waardoor de
gebruiker verzekerd was van een actuele en juridisch betrouwbare
RAW-systematiek. Door de genoemde ontwikkelingen had ook
deze Raad een doorontwikkeling nodig. Hij is opgegaan in twee
nieuwe raden: een Adviesraad en een Beheerraad Aanbesteden en
Contracteren.

(Inkoopbureau Midden-Nederland), Niels van Amstel (Megaborn). Niet op
de foto, maar wel aanwezig bij de installatie: Rinke Veld (Struyk Verwo),
John Zegwaard (Ingenieursbureau gemeente Delft). Niet op de foto maar
wel lid: Fay van Dongen (Vereniging van Waterbouwers). Nog in te vullen
positie: Bouwend Nederland en MKB-Infra.

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren
De leden van de Beheerraad zijn deskundigen met een meer
inhoudelijke achtergrond die de proceduregang bij ontwikkelen
en actualisatie van kennis, instrumenten en systematieken toetst,
goedkeurt en vaststelt. De inhoudelijke vakspecialisten zitten niet
in de Beheerraad, maar in CROW-werkgroepen die de nieuwe
kennis ontwikkelen onder begeleiding van CROW.

Raad voor het Infrabouwproces opgeheven

Van links naar rechts: Rinke Veld (Struyk Verwo), Iman Koster
(CROW), René Roels (Van Oord Nederland b.v.), Hein Boomars (Bouwend
Nederland / VBW-Asfalt), Niels van Amstel (Megaborn), Cees de Groot
(Bouwend Nederland), Wouter Remmelts (BAM International), Sjak Arts
(Provincie Gelderland), Ad van Leest (CROW) Frits Houtman (Rijkswaterstaat GPO). Niet op de foto maar wel lid ten tijde van de opheffing: Cees
van Putten (Bouwgrondstoffen Branche), Gert Veenhof (Aannemingsmij
Van Gelder).

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Wendy Kooijman
(Waterschap Groot Salland), Marco Westhuis (Witteveen & Bos), Ad van
Leest (CROW), Jeroen Oosthof (Expertisecentrum Civiel- en Cultuur

Adviesraad Aanbesteden en Contracteren
De leden van de Adviesraad zijn op de hoogte van de laatste
trends en behoeften en geven als sectorvertegenwoordiger advies
aan CROW op het gebied van Aanbesteden en Contracteren en
volgen de uitgewerkte adviezen op in hun eigen en zo mogelijk in
de vertegenwoordigde organisaties.

16

crowetcetera

Nº4

techniek gemeente Zwolle), René Roels (Van Oord Nederland b.v.), Martijn
Romijn (Stadsingenieurs gemeente Leiden), Frits Houtman (Rijkswaterstaat
GPO, mede namens ProRail), Paul van Bruggen (CROW). Niet op de foto
maar wel lid: Cees van Luxemburg (Provincie Noord-Brabant). Nog in
te vullen posities: Bouwend Nederland en MKB-Infra, Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners, Nederlands Verbond Toelevering Bouw.

Auteur: Friso Metz

Sumo: gedragsprojecten
opzetten, bijsturen en
evalueren
Nieuwe tools en
vernieuwde handreiking
Wat is Sumo
Mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding staan volop in de belangstelling,
maar wat levert het op? En is het (kosten)
effectief? Sumo is een methode voor het
opzetten, bijsturen en evalueren van
projecten en programma’s op het gebied
van gedragsbeïnvloeding. In 2008 introduceerde CROW-KpVV de in Zweden ontwikkelde methode in Nederland. Inmiddels
is er veel ervaring opgedaan met de
methode. Sumo is uitgegroeid tot de
standaard voor mobiliteitsmanagement en
wordt ook toegepast bij verkeerseducatie
en andere onderwerpen. CROW-KpVV
heeft de informatie over Sumo geheel
herzien. Daarnaast introduceert CROWKpVV de Sumo Effectcalculator.
Handleiding over Sumo
De Sumo-handleiding is geheel herzien.
Het accent in de handleiding is verschoven
van evalueren (achteraf) naar projectdesign
(vooraf). Sumo heeft de grootste toegevoegde waarde als je het gebruikt om
projecten te sturen op de gewenste
gedragsverandering. Ook bevat de
publicatie een aansprekende voorbeeldcase die de werking van Sumo illustreert.
Database MaxEva
MaxEva is de internationale database die
effectstudies uit heel Europa op het gebied
van mobiliteitsmanagement ontsluit.
Deze database bevat ruim 75 Nederlandse
effectstudies op het gebied van mobiliteitsmanagement, en is bijgewerkt.
Uiterlijk volgend jaar start CROW-KpVV
een project om hier lessen uit te trekken.

Sumo Effectcalculator
De Sumo Effectcalculator is een tool
waarmee snel de effecten van een project
worden ingeschat. Als bekend is hoeveel
mensen hun gedrag hebben veranderd
(en hoe), dan krijg je met een druk op de
knop een inschatting van de effecten op
het gebied van milieu, gezondheid en
verkeersveiligheid. Zijn de projectkosten
bekend? Dan wordt ook data over de
kosteneffectiviteit getoond.
Dashboard ‘Prestaties van vervoerwijzen’
CROW-KpVV publiceert het Dashboard
duurzame en slimme mobiliteit, waarin
edities over verschillende onderwerpen
worden geplaatst. De nieuwste editie
‘prestaties van vervoerwijzen’ laat nog
meer effecten van mobiliteitsmanagement
zien. Deze editie toont voor 19 indicatoren
hoe de verschillende vervoerwijzen scoren.
Meer informatie
Alle informatie over Sumo vindt u op
www.crow.nl/sumo. Hier staan ook
sjablonen, standaardpresentaties en
andere handige documenten.

i. Friso Metz, projectmanager Mobiliteit,
friso.metz@crow.nl
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CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke
overheden voert CROW-KpVV een
Meerjarenprogramma uit, met als
doel een bijdrage leveren aan het
competenter maken van de overheid
op het gebied van mobiliteit.
Alle publicaties van CROW-KpVV
vindt u op www.crow.nl/kpvv.

17

Auteur: Bas Doms e.a.

RAWeetje:
Wie is verantwoordelijk
voor de gevolgen van een
tegenstrijdigheid in het bestek?

Het bestek is de basis van wat de
opdrachtgever wil en voor welke
prijs de aannemer het werk gaat
realiseren. Daarom is het van
groot belang dat het bestek
eenduidig en zonder tegenstrijdigheden wordt opgesteld.
De RAW-systematiek helpt
bestekschrijvers bij het schrijven
van bestekken en verkleint de
kans op tegenstrijdigheden.
De verschillende onderdelen in
een RAW-bestek zijn bij juist
gebruik op elkaar afgestemd en
vormen een geheel. In de praktijk
komt het echter regelmatig voor
dat er tegenstrijdigheden in het
bestek staan en dat kan onder
meer leiden tot extra kosten.
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Voordat er sprake is van de relatie
opdrachtgever – aannemer, in het kader
van een RAW-bestek, gaat daar in vrijwel
alle gevallen een aanbesteding aan vooraf.
Tijdens deze zogenaamde precontractuele
fase worden inschrijvers gevraagd een
inschrijvingssom te bepalen. Hierbij kunnen
tegenstrijdigheden in het bestek aan het
licht komen. Hoe de inschrijver daarmee
moet omgaan, is een van de veelgestelde
vragen als het gaat om het RAW-bestek:
‘Is een aannemer in de aanbestedingsprocedure verplicht te waarschuwen voor
fouten of omissies in het RAW-bestek?’
Dit RAWeetje behandelt de situatie na het
gunnen van de opdracht. De aannemer
heeft zich verplicht tot het uitvoeren van
wat er in het bestek staat. Hiervoor krijgt hij
de aannemingssom betaald. De opdrachtgever heeft zich verplicht nauwlettend toe
te zien op de uitvoering van de overeenkomst.
Voor elk RAW-bestek geldt dat de UAV en
de Nederlandse wet van toepassing zijn.
In beide documenten is het een en ander
geregeld omtrent tegenstrijdigheden in
bestekken. In het Burgerlijk Wetboek,
Art. 7:754, staat: ‘De aannemer is bij het
aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht
voor zover hij deze kende of redelijkerwijze
behoorde te kennen.’ Komt er een tegenstrijdigheid aan het licht, dan heeft de
aannemer volgens §2 lid 5 en §6 lid 14 van
de UAV 2012 de plicht te waarschuwen.
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Wanneer de aannemer dit verzuimt, is hij
voor de schadelijke gevolgen van zijn
nalatigheid aansprakelijk.
Waarschuwingsplicht
De aannemer heeft dus tijdens de uitvoering van het werk, na opdrachtverlening,
een waarschuwingsplicht. Maar wat houdt
deze plicht in? Is de aannemer verplicht
het hele plan, gemaakt door de opdrachtgever, uitvoerig te toetsen en te controleren of kan hij volstaan met een toetsing op
grote lijnen? Op basis van jurisprudentie
van de Raad van Arbitrage voor de Bouw
voldoet een marginale toetsing. De volgende factoren zijn daarbij van belang:
Aanwezige deskundigheid van de
aannemer en directie;
Verplichting deskundigheid in te huren;
Mate waarin het ontwerp vanzelfsprekend is;
Aard van de fout of tegenstrijdigheid.
Het gaat hierbij over de plicht van de
aannemer om te waarschuwen. Zodat hij
niet wegkomt met een opmerkingen als:
‘Ik heb het ook niet gezien.’ Of: ‘Hoe had
ik dat kunnen weten?’ Hij wordt geacht
tegenstrijdigheden te herkennen; hij is
immers deskundig. Is de aannemer dat
niet, dan had hij zich moeten laten bijstaan
door iemand die dat wel is.
In de praktijk kan er weleens discussie
ontstaan over de vraag of de tegenstrijdigheid niet dermate gedetailleerd is
dat deze slechts na uitgebreid onderzoek
aan het licht kan komen. In dat geval mag

niet in alle redelijkheid van de aannemer
worden verwacht dat hij deze tegenstrijdigheid opmerkt. Bij het bepalen van de
schade speelt de deskundigheid aan de
zijde van de opdrachtgever ook een rol.
Bij een gebrek aan deskundigheid heeft hij
de plicht zich te laten bijstaan door iemand
die wel de juiste deskundigheid in huis
heeft. Anders draait de opdrachtgever voor
een deel van de schade op.
UAV 2012
Indien in een RAW-bestek onderdelen
onderling tegenstrijdig zijn, regelt de UAV
2012 daarover het een en ander. In §1 lid 1
van de UAV is bepaald dat het bestek
bestaat uit de beschrijving van het werk,
de daarbij behorende tekeningen, de voor
het werk geldende voorwaarden, de nota
van inlichtingen en het proces-verbaal van
aanwijzing. In §2 lid 4 is de juridische rangorde van in geval van tegenstrijdigheid
tussen onderdelen van het bestek beschreven: ‘Een nieuw geschreven of getekend
document gaat voor een oud geschreven
of getekend document; de beschrijving
gaat voor een tekening; een bijzondere
regeling gaat voor een algemene regeling.’
Hierbij gaat regel a voor regels b en c en
regel b voor regel c.
In §6 lid 1 van de UAV 2012 is geregeld dat
de aannemer het werk uitvoert naar de
bepalingen van de overeenkomst. Maar
wat als de bepalingen uit de overeenkomst
elkaar niet aanvullen maar tegenspreken?
Een voorbeeld: in een resultaatsbeschrijving is opgenomen dat de aan te

brengen laag grond 0,45 m dik moet zijn.
Uit de tekening blijkt echter dat de laagdikte 1,45 m is. De aannemer zal zeggen:
‘Ik heb gerekend met een dikte van 0,45 m,
dat staat in het bestek.’ De directie zal daar
tegen inbrengen: ‘De tekening is duidelijk
en die hoort ook bij het bestek, die is met
de nota van inlichtingen meegestuurd.’ De
aannemer: ‘Dan had er ook een resultaatsverplichting moeten worden meegezonden.’ Kortom: volop discussie. Maar wie
draait er voor de kosten op? Bij een dergelijke discussie dienen altijd eerst de datum
van beide onderdelen van het bestek vast
te worden gesteld. Het document met de
meest recente datum gaat voor. Indien op
beide documenten dezelfde datum staat,
gaat de resultaatsbeschrijving voor.
Biedt de genoemde rangorde in §2 lid 4
van de UAV 2012 geen oplossing, dan geeft
de laatste alinea aan dat de tegenstrijdigheid, met inachtneming van de billijkheid,
zal worden uitgelegd ten nadele van degene die het bestek heeft opgesteld. Een
redelijk uitgangspunt, omdat de opdrachtgever het werk uitgevoerd wil hebben en
daartoe het bestek heeft opgesteld. Hij is
ook de enige die het bestek kan wijzigen;
de aannemer kan hier slechts om vragen.
Publiekrechtelijke voorschriften
Andere tegenstrijdigheden, zoals die
tussen het bestek en publiekrechtelijke
voorschriften, kunnen ontstaan wanneer
deze voorschriften hogere eisen stellen
dan in het bestek staan beschreven.
Van publiekrechtelijke voorschriften mag,
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anders dan van privaatrechtelijke voorschriften, niet worden afgeweken. In §5
lid 6 van de UAV 2012 is bepaald dat in
geval van tegenstrijdigheid de verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient bij het tot stand
komen van het contract te constateren dat
de wet andere eisen stelt. Wijzigingen in
het werk zullen in dit scenario worden
vergoed als meerwerk. In §6 lid 12 wordt
echter wel aangegeven dat naleving van
voorschriften van bijzondere aard voor
rekening van de aannemer komt, tenzij
mag worden aangenomen dat hij deze
voorschriften niet behoefde te kennen.
In §6 lid 11 van de UAV wordt ten slotte
gesproken over ‘voor de uitvoering van het
werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege’. De gevolgen van naleving van deze
regels zijn voor verantwoordelijkheid en
kosten van de aannemer, voor zover deze
op de dag van aanbesteding in werking zijn
getreden. Wanneer dergelijke voorschriften
of beschikkingen na de datum van aanbesteding in werking treden, wordt in §6
lid 13 aangegeven dat eventuele extra
kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

www.crow.nl/raw
i. Bas Doms, vakredacteur
Aanbesteden en Contracteren,
bas.doms@crow.nl
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Aan de slag met onkruid
werend ontwerpen
Onlinetool najaar 2014 beschikbaar
Hoe gaat u om met het feit dat per november 2015 verhardingen
in beginsel duurzaam moeten worden beheerd zonder gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen? Heeft u behoefte aan ideeën
en voorbeelden om de bron aan te pakken?
Auteur: Barbara Hasselaar

In het najaar van 2014 verschijnt een online catalogus met
ontwerpvoorbeelden. Deze voorbeelden moeten ontwerpers,
bestekschrijvers en beheerders inspiratie gaan bieden over
hoe onkruidproblemen te voorkomen, hoe de juiste materiaalkeuze en detailinrichting te maken en hoe een goede procesgang
verankerd kan worden in de organisatie.
De gebruiker van deze online ontwerpvoorbeelden vindt oplossingen die vaak al in de praktijk zijn toegepast en getoetst. Hiermee wordt de gebruiker op een denkspoor gezet. De aangereikte
oplossingen zijn bedoeld als voorbeeld en inspiratiebron om te
implementeren in ontwerp, inrichting en bestekken.
Opbouw van de online tool
U bent werkzaam als ontwerper, beheerder, beleidsadviseur of
in een vergelijkbare functie. U zoekt informatie over ontwerpoplossingen met als doel onkruidgroei op verhardingen
te voorkomen. Dan kunt u zoeken op:
Maatregel (bv. voegvulling)
Verhardingssoort
Object (bv. rotonde)
Als resultaat krijgt u een lijst met factsheets op uw scherm die
voldoen aan uw selectiecriteria. U kunt de factsheets vergelijken,
geheel of gedeeltelijk bewaren, uitprinten of er een dossier van
maken.
Ondersteuning, geen maatwerkadvies
De ontwerpvoorbeelden ondersteunen u bij het zoeken van
geschikte maatregelen en voorzieningen. Daarbij bieden de
factsheets alle bekende informatie over een ontwerpvoorbeeld.
Dit vergemakkelijkt de keuze voor een bepaalde maatregel of
verhardingssoort op een bepaalde locatie of gebiedstype.
Let wel: het zijn inspirerende voorbeelden, geen advies of eis.

i. Barbara Hasselaar
consulent Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
barbara.hasselaar@crow.nl
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Provinciaal Contractenbuffet:
CROW en provincies bereiken
belangrijke mijlpaal
Na een ontwikkelproces van ruim twee jaar hebben de provincies
met ondersteuning van CROW de eerste versie van het Provinciaal
Contractenbuffet (PCB) afgerond. Dit contractenbuffet bestaat uit
geüniformeerde documenten en eisen die vanaf heden beschikbaar
zijn voor toepassing in provinciale UAVgc-contracten.
Auteur: Miranda de Boer

Behoefte aan meer uniformiteit
Ruim twee jaar geleden hebben de provincies het initiatief tot
het PCB genomen vanuit de behoefte meer uniformiteit te krijgen
in zowel de structuur als de inhoud van hun contract- en aanbestedingsdocumenten. Niet alleen tussen de provincies
onderling, maar ook binnen de individuele provincies bestonden
er verschillen. Met als gevolg dat betrokken partijen (provincies,
maar ook partijen die voor hen werken) steeds opnieuw de uitdaging hadden te anticiperen op wisselende indelingen en inhoud
van de documenten. Met de introductie van het PCB komt daaraan een eind. Voortaan kunnen provincies en opdrachtnemers
(adviseurs en aannemers) zich instellen op het gebruik van één
provinciaal model. Opdrachtnemers kunnen hierdoor hun
bedrijfsprocessen op deze ‘standaard’ inrichten, waardoor zij
effectiever en efficiënter kunnen werken.

Ervaringen opdoen
Vooralsnog is voor provinciale UAVgc-contracten via een eerste
versie van CROW ProContract het PCB beschikbaar. Provincies
hebben er bewust voor gekozen om hier in een besloten omgeving gebruikservaring mee op te doen. Daarna - naar verwachting
begin 2015 – komt het PCB beschikbaar voor brede toepassing.
CROW pakt de handschoen op om de content door te ontwikkelen voor andere decentrale opdrachtgevers en deze eveneens
via CROW ProContract te ontsluiten. CROW ProContract wordt in
januari 2015 geïntroduceerd op InfraTech 2015.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel een toelichting willen
hebben op het PCB of CROW ProContract, dan kunt u contact
opnemen met Walter Suy (walter.suy@crow.nl) of Niels Meijerink
(niels.meijerink@crow.nl).

Doorontwikkeling PCB naar CROW ProContract
Naast dat CROW de totstandkoming van het provinciaal contractenbuffet procesmatig heeft begeleid, gebruikt zij de ontwikkelde
content als input voor de ontwikkeling van CROW ProContract.
Met dit platform wil CROW de GWW-sector beter faciliteren bij
het werkproces van aanbesteden, contracteren en uitvoeren van
opdrachten. Vanaf het maken van keuzes (o.a. aanbestedingsen contractvorm) tot en met verificatie tijdens de uitvoering.
De werkwijze van de RAW-systematiek zal hier onderdeel van uit
gaan maken. Uiteindelijk ontsluit CROW ProContract kennis en
producten voor drie contractsoorten (traditioneel/RAW, hybride
en geïntegreerd) en drie aanbestedingssoorten (openbaar, nietopenbaar en onderhands). De huidige werkwijze conform de
RAW-systematiek kan indien gewenst gewoon worden toegepast.
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Foto: Herman Stöver

CROW Infradagen 2014

Minder budget, zelfde
kwaliteit: een hele opgave
Auteurs: Stefan Boerboom en Tim Oosten

Dezelfde kwaliteit leveren voor minder geld. Voor die schone taak
ziet de wegbeheerder zich gesteld de komende jaren. De aannemer
op zijn beurt moet tegen scherpe prijzen blijven leveren en doet dit
door zijn processen te optimaliseren. Van innovatie is intussen maar
mondjesmaat sprake; het is eerder optimalisatie. Zo kijken overheid
en bedrijfsleven aan tegen de ontwikkelingen op het gebied van
aanleg en beheer van wegen, bleek tijdens de CROW Infradagen
2014, in juni in Ermelo.

Casper Strik van de provincie Gelderland
krijgt het nodige voor zijn kiezen de komende jaren: een grote onderhoudsopgave, klimaatverandering en dus meer
hevige regenbuien, meer vri’s en meer
verkeerscentrales om de mobiliteit te
waarborgen. Weggebruikers die ‘gewoon’
van A naar B willen en omwonenden die
geen overlast aanvaarden. Dit moet met
meer markt, minder ambtenaren en minder
geld. Striks organisatie moet in korte tijd
terug van 160 naar honderd man, de regie

in handen houden en de kwaliteit behouden. Meer doen met minder geld lukt
alleen met innovaties op het gebied van
product en proces. Intussen knellen aanbestedingsregels en zijn contracten ingewikkeld. De provincie gaat voor dagelijks
en cyclisch onderhoud sturen op meerjarige UAV/RAW-bestekken. Behalve met
integrale contracten gaat ook sturing
plaatsvinden op procesoptimalisatie via
EMVI. Meerjarig onderhoud met verlengde
garantie gaat lopen via UAVgc-contracten.
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Paracetamol
Tot zover de visie van de opdrachtgever.
Hoe zit het met de aannemerij? Ronald van
Hulst van BAM Wegen betoogt dat asfalt
veel weg heeft van paracetamol. Beide
producten zijn uitvoerig getest, de klant
koopt het bij de goedkoopste winkel en
de producent kan zich er niet mee onderscheiden. Innovatieve producten krijgen
inderdaad nauwelijks kans in de wegenbouw. Opdrachtgevers vragen de aannemer het hemd van het lijf om aan te

tonen dat het innovatieve product kwalitatief in orde is. Is dit ergens al gelukt, dan
begint het hele circus bij een andere wegbeheerder van voren af aan. Tel hierbij op
dat de aannemer hier de slager speelt die
zijn eigen vlees keurt en het beeld is weinig
rooskleurig. Een eerste stap in de goede
richting zou een soort KEMA-keur zijn voor
de infrabranche. Een eenmaal verleend
keurmerk geldt dan voor het hele land.
Bij het toekennen daarvan moet sprake
zijn van een onafhankelijk oordeel, een
convenant intellectuele eigendom en een
onafhankelijk platform. Van Hulst roept
CROW op de handschoen op te pakken
en het voortouw te nemen.
Beton
Tal van actuele onderwerpen komen aan
bod in de sessies waar de negentig bijdragen van de 220 deelnemers worden
gepresenteerd en bediscussieerd. Beton
in de wegenbouw mag uiteraard niet
ontbreken. De A76 in Limburg, aangelegd
in 1985, ondervond al spoedig schade als
gevolg van een geologische breuk. Vijf jaar
na aanleg volgde de overlaging met dgb
en daarop zoab. Na schade in de winter
2012/13 is de zoab afgefreesd en de dgb
tijdelijk als rijbaan gebruikt. Een schouw
leidde tot de slotsom dat de dgb-verharding nog in uitstekende staat verkeerde.
Besloten is tot een interpave-tussenlaag en
opnieuw een zoab toplaag.
Self healing roads
De asfaltmarkt is steeds vaker een reconstructiemarkt. Verder is er veel aandacht
voor milieu- en duurzaamheidsaspecten.

Al langer kennen we polymeergemodificeerd bitumen. Relatief nieuw zijn
vezelversterkte (cellulose, panacea)
asfaltsoorten, evenals ‘self healing’ wegdekken. Door op kritische locaties staalvezels aan het asfalt toe te voegen, kan
periodiek met een inductieapparaat een
warmteshot worden gegeven, waardoor
haarscheurtjes dichtsmelten en het asfalt
aan een nieuwe levensfase kan beginnen.
Stiller rollen
Er wordt gewerkt aan ultrastille deklagen
met een geluidsreductie van 10 dB, in
combinatie met een minimale levensduur
van zeven jaar. Er zijn ook maatregelen
náast de weg mogelijk. Neem diffractors:
betonnen holle ruimtes die parallel aan
het wegdek lopen en het geluid naar
boven afbuigen. Ze werken prima, blijkt
uit metingen op de rondweg bij Hummelo.
Er zijn allerlei manieren om CO2 te besparen. Neem rolweerstand. Daar zit muziek
in: op diverse provinciale Gelderse wegdekken is tot dertig procent verschil in
rolweerstand gemeten. Er zijn ook asfaltsoorten die aanzienlijk meer licht reflecteren dan normaal asfalt. Dat maakt dat
er minder openbare verlichting nodig is.
Een derde weg om CO2 te besparen, is
het asfalt vervaardigen en verwerken bij
lage temperaturen. Een voorbeeld daarvan
is het project Low Emission2 Asphalt
Pavement (LE2AP). Het doel is in 2016
een kilometer deklaag aan te brengen
die geproduceerd is bij 80 °C, 7 dB initiële
geluidsreductie geeft en voor minimaal
tachtig procent uit gerecycled materiaal
bestaat.

Voorspelbaarheid
Risicobeheersing speelt een steeds grotere
rol in het vak. Wat wegenbouwers willen,
zijn gesloten ketens: milieuvriendelijke
asfaltcentrales die een constante kwaliteit
asfalt leveren, dat volgens de regelen
der kunst wordt aangebracht, zodat de
gegarandeerde levensduur wordt gehaald.
Om goede informatie over de prestaties
van asfaltverhardingen te verkrijgen,
kunnen diverse gegevens over elkaar heen
worden geprojecteerd: HR-videobeelden,
asfalttemperaturen, aantal walsbewegingen en gps-coördinaten.
Dat er wel degelijk sprake is van innovatie,
bewijst het winnende paper, ‘Verwerkbaarheid van asfaltmengsels’, gepresenteerd
door Natascha Poeran (werkzaam bij
Boskalis Nederland). Belangrijk was haar
vaststelling dat zeventig procent van de
uiteindelijke kwaliteit van het wegdek
wordt bepaald door de asfaltploeg. “Die wil
je voorzien van goede informatie over het
temperatuurafhankelijke gedrag van het
asfalt en de daarbij horende tijdvensters.
Daarom is een nieuwe verwerkbaarheidsmeter ontwikkeld, die allerlei vormen van
ruis ofwel meetonnauwkeurigheid zoveel
mogelijk elimineert.” De geestelijk vader,
Berwich Sluer, geeft toe dat het lang heeft
geduurd voor het zover was. “Het project
komt nog voort uit de prijsvraag ‘Schoner,
stiller en homogener’ van Rijkswaterstaat
uit 2006. Het bleek moeilijk; we hebben
tot driemaal toe een prototype laten vervaardigen.” Het doel, een nauwkeurige
verwerkbaarheidskarakteristiek voor de
asfalteerders, is daarmee bereikt.

Alle papers (inclusief het winnende),
presentaties en foto’s zijn te bekijken
op www.crow.nl/infradagen2014
i. Hans Verwey, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur,
hans.verwey@crow.nl

De voorzitter van de begeleidingscommissie
van de Infradagen 2014, André Dorée,
overhandigt de prijs voor het beste paper
aan Natascha Poeran; ter linkerzijde
Berwich Sluer. De paper ‘Verwerkbaarheid
van asfaltmengsels’ (paper 93) werd geschreven door Natascha Poeran samen met
Berwich Sluer en Bert van Andel.
Foto Annika Meijering, CROW
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Verkeerskundige Dirk Iede Terpstra over het Amsterdamse voetgangersbeleid

‘Doen wat goed is
voor een straat’
Dirk Iede Terpstra was als werkgroeplid betrokken bij de
totstandkoming van de nieuwe CROW-publicatie “Lopen loont”.
De verkeerskundige vertelt hoe de gemeente Amsterdam
voetgangers een serieuze plaats in het gemeentelijk beleid geeft.

Auteur: Martijn Reinink

Kreeg de voetganger de afgelopen
jaren te weinig aandacht?
“Als we nu terugkijken: ja. Alles draaide
om auto’s, openbaar vervoer en fietsers.
Moest er een fietspad komen, dan ging
het ten koste van het trottoir. Nooit van
een autobaan of van parkeerplaatsen.
En dat terwijl de trend een flinke afname
van het aantal auto’s laat zien. Een lichte
afname van het ov ook. Daartegenover
staat een forse stijging van het aantal
fietsers en voetgangers.”
Hoe verklaar je die trend?
“Er komen meer toeristen, uit binnenen buitenland. Mensen hebben ook meer
vrije tijd. Daarnaast groeit de ‘uithuizige
bevolking’; vooral jonge, hoogopgeleide
mensen hebben een levensstijl die is gericht op publieke plekken, waar zij elkaar
ontmoeten in zowel werk- als privétijd.”

plusnet voetganger en fiets is, leggen we
hier nu brede trottoirs en fietsstroken aan.
De straat wordt autovrij en de tram moet
het deels met een enkel spoor doen.
Verder nemen we maatregelen om de
effectieve loopruimte te vergroten.”
Vertel eens?
“Er zijn veel ruimteclaims op voetpaden.
Een trottoir van drie meter is breed, maar
als het vol staat met prullenbakken, lantaarns, winkeluitstallen en geparkeerde
fietsen, blijft er weinig loopruimte over. In
sommige straten hebben we nu verlichting
aan spandraden. Dus geen lantaarnpalen
meer, en dat betekent ook: minder fietsen,
want die worden doorgaans daar tegenaan
gezet. Verder hebben we op stoepen
fietsparkeervakken gemaakt.”

Heb je een voorbeeld?
“De Ferdinand Bolstraat. Omdat deze straat

In de publicatie Lopen loont maken
jullie je sterk voor een integraal voetgangersbeleid waar verschillende
sectoren bij betrokken zijn. Werken
jullie in Amsterdam op deze manier?
“Wel steeds meer. Vanuit de Dienst Ruimtelijke Ordening hebben we nu contact
met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, die zich bezighoudt met overgewicht
onder jongeren. Samen kijken we naar hoe
de inrichting van de openbare ruimte
hierbij een rol kan spelen. Ik vind dit echt
een kracht van de publicatie. Iemand van
het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen gaf bijvoorbeeld aan: zet bankjes
neer op strategische plekken, zodat ouderen een rondje kunnen lopen en onderweg
kunnen rusten. Zo had ik er nog nooit over
nagedacht.”
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Jullie spelen op deze ontwikkelingen
in met een speciale mobiliteitsaanpak?
“Ja, voorheen hadden we een beleidskader
met drie hoofdnetten: auto’s, fietsers en
het ov. Nu hebben we de mobiliteitsaanpak
met vier plusnetten. De voetgangers zijn
erbij gekomen.
Per straat kijken we welke modaliteit(en)
prioriteit moet(en) krijgen. Op plekken
waar winkels, horeca en maatschappelijke
voorzieningen zich bevinden,
krijgen voetgangers de ruimte. Als er
onvoldoende ruimte is, moeten andere
modaliteiten daarvoor (deels) wijken.”
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“Huidige (bovenste foto) en toekomstige situatie
in de Ferdinand Bolstraat”.

Krijgt de voetganger nu de aandacht
die hij verdient?
“Het is goed dat de voetganger gelijkwaardig wordt aan andere modaliteiten.
We moeten alleen niet doorslaan, zoals in
mijn ogen jaren geleden met de fietser is
gebeurd. Niet enkel vanuit de voetganger
denken en er na tien jaar achterkomen:
we zijn de auto uit het oog verloren.
We moeten de juiste afwegingen maken.
Doen wat goed is voor een straat. Ik heb
dan ook graag als werkgroeplid meegeholpen aan de CROW-publicatie Lopen loont.
De publicatie kan gemeenten helpen om
de voetganger een gelijkwaardige plek te
geven in hun beleid, ontwerp en beheer.”
De publicatie ‘Lopen loont’ kan gemeenten
helpen om de voetganger een gelijkwaardige plek te geven in hun beleid, ontwerp
en beheer.

www.crow.nl/333
i. Emile Oostenbrink, projectmanager Verkeer
en Vervoer, emile.oostenbrink@crow.nl

Everything you always wanted to know about

beton-

verhardingen
Het begon met een doos met heel informatie over betonverhardingen.
Publicaties, maar ook rapporten en infobladen als achtergrond
informatie over dit specifieke onderwerp. Een deel uit het begin van
deze eeuw, maar nog zeker veel actuele, relevante en kloppende
informatie. En er was de vaststelling dat de informatie versnipperd
en daardoor moeilijk toegankelijk was voor de potentiële gebruiker.
Wat te doen?

Auteur: Rick Otten

Marc Eijbersen, projectmanager CROW Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur: “Eind 2012 lag er een projectplan met een plan
van aanpak voor de toekomst. Belangrijkste vaststelling was dat
het grootste deel van de informatie nog up to date bleek te zijn.
Sommige delen waren dat echter niet meer. De gebruikers kun
nen dit onderscheid echter moeilijk maken, waardoor dreigde dat
eigenlijk alle informatie niet meer gebruikt zou worden. Het doel
van het project was dan ook om daar waar nodig de kennis te
actualiseren, maar vooral om alle kennis makkelijk toegankelijk
te krijgen.”
Juni 2013 is de werkgroep van start gegaan. Met daarin een
dwarsdoorsnede van de doelgroepen van het onderwerp:
vertegenwoordigers van het Cement&BetonCentrum, de aan
nemers, de Vereniging van Ondernemers van Betonmortel
fabrikanten in Nederland (VOBN), adviesbureaus, Rijkswaterstaat,
Defensie en de decentrale overheden. Kortom, alle partijen die
een rol spelen in het totale proces van opdrachtgeven en op
drachtnemen, advisering, ontwerp, beheer en onderhoud en
de uitvoering. “Partijen die we trouwens ook weer tegenkomen
in het Kennisplatform Betonwegen, dat kennis en ervaring van
dit vakgebied verspreidt”, aldus Eijbersen.
Wim Kramer, voorzitter van de werkgroep: “Na een kritische
beoordeling van de bestaande informatie werden de volgende
doelstellingen voor de werkgroep gedefinieerd: actualiseer de
zes belangrijkste publicaties, neem de relevante infobladen
als achtergrondinformatie mee en ontsluit deze online in een
kennismodule die tegemoet komt aan de vraag uit de markt.
Naast deze online kennismodule komt er nog een bescheiden
publicatie met de highlights van het vakgebied.”
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“We hebben het moment ook goed gekozen”, aldus Eijbersen.
“Er zat heel veel specifieke kennis en ervaring uit het vakgebied
aan tafel. Mensen die over een paar jaar wellicht wegens
pensionering niet meer werkzaam zijn op dit terrein. Het was
nu of wellicht nooit meer”.
In het najaar komt de nieuwe kennismodule Betonverhardingen
op de markt, digitaal beschikbaar, logisch geordend en prettig
toegankelijk. Belangrijk bericht voor opdrachtgevers en opdracht
nemers van betonverhardingen, maar ook voor het onderwijs aan
de Hogescholen. En er wordt een zeer positief signaal afgegeven
aan het Kennisplatform Betonwegen dat CROW de noodzaak
van actuele, juiste en relevante informatie op dit vakgebied
onverminderd omarmt.
In het vervolgtraject wordt nu gekeken naar nieuwe of nog
ontbrekende content op het vakgebied. Kramer: “Na de meer
technische informatie uit fase 1 voor de adviesbureaus en de
aannemerij gaan we in fase 2 de opdrachtgevers en beheerders
bedienen met de voor hen noodzakelijke informatie om ook
beton als verhardingsmateriaal in de overweging mee te kunnen
nemen.”
i. Marc Eijbersen
Projectmanager Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
marc.eijbersen@crow.nl
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CROW maakt
richtlijn voor
boomveiligheid
Beheerders van openbaar groen waren altijd al bezig met de
veiligheidsaspecten van hun bomenbestand. Er ontbrak echter een
richtlijn om de relevante informatie systematisch en uniform vast
te leggen. De nieuwe Richtlijn boomveiligheidsregistratie vult
deze lacune en biedt een hulpmiddel bij het risicomanagement
van bomen.
Auteur: Jan van den Berg

Bomen kunnen, net als andere objecten in
de buitenruimte, onveilige situaties of
schade veroorzaken. De veiligheidstoestand van bomen wordt daarom goed
in de gaten gehouden door gemeentes,
provincies en andere professionele
boomeigenaren. Informatie over bomen
wordt gebruikt om tijdig maatregelen te
nemen als dat nodig is en om op die
manier te voldoen aan de ‘zorgplicht’.
Deze informatie is ook belangrijk om
antwoord kunnen te geven op de vraag
in hoeverre de beheerder aansprakelijk is,
mocht er schade of ander leed ontstaan,
doordat een tak uitbreekt of een boom
omvalt.
Behoefte aan uniformering
Er bestond in ons land echter geen
uniforme manier waarop de veiligheidsgegevens van bomen werd vastgelegd,
zegt Mark Swiderski. Hij is projectleider bij
Bomenwacht Nederland, een bedrijf dat
onder meer boomveiligheidsinspecties
verricht. “Daardoor zijn er grote verschillen
tussen de manieren waarop gemeentes en
andere eigenaren van bomen gegevens
over boomveiligheid vastleggen. Dat
vinden wij onduidelijk en het maakt ons
werk soms lastig.”
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Bomenwacht Nederland heeft daarom
CROW benaderd met de suggestie een
richtlijn op te stellen voor de registratie
van alle relevante aspecten van boomveiligheid. “De sector heeft behoefte aan
een uniforme regel”, zegt Ceciel van
Iperen, projectmanager bij CROW en
verantwoordelijk voor de opstelling van
de Richtlijn boomveiligheidsregistratie.
“Wij zijn op die vraag ingegaan, omdat het
maken van zo’n richtlijn past binnen de
taak van CROW. Bovendien bleken veel
meer boomeigenaren en inspectiebedrijven behoefte te hebben aan een
eenduidige richtlijn. De verschillende
‘VTA’s’ en inspectieformulieren leidden
tot tijd-, geld- en kwaliteitsverlies.”
Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent van de gemeente Amsterdam,
kent de problematiek van registratie als
opdrachtgever. “Wij zijn eigenaar van veel
bomen en we werken met tal van
adviesbureaus en boomverzorgingsbedrijven. We merken dat gegevens die
we krijgen over bomen vaak erg verschillen. Soms zijn ze zelfs onvergelijkbaar.”
Zelfs over elementaire begrippen kan
onduidelijkheid bestaan. “Als iemand zegt
dat er ‘acuut gevaar’ is voor een onveilige
situatie, is niet duidelijk wat dit betekent.
Moeten we dan morgen al ingrijpen, kan
het overmorgen of hoeft het misschien
pas volgende week?”
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Zorgplicht en
gegevensregistratie
Een boomeigenaar heeft de
plicht voldoende zorg te besteden aan zijn bomen. Het begrip
‘zorgplicht’ staat niet letterlijk in
het Burgerlijk Wetboek (BW).
Deze plicht komt voort uit de
rechtspraak aangaande artikel
6:162 van het BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit
artikel is een boomeigenaar
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de
te besteden zorg voor de boom
onvoldoende is geweest. Daarom
is het van belang te weten wat
onder ‘voldoende zorg’ wordt
verstaan. Uit de rechtspraak blijkt
dat ‘voldoende zorg voor bomen’
zowel aantoonbaar regulier
boomonderhoud inhoudt,
als aantoonbare controle op
gebreken en uitvoering van de
noodzakelijke maatregelen,
voortvloeiend uit de controle.

Foto’s: Bomenwacht Nederland

Heldere definities en ‘standaard
uitwisselingsformaat’
De kennis en ervaring op het gebied van
boomveiligheid is in een werkgroep van
CROW gebruikt om de Richtlijn boom
veiligheidsregistratie op te stellen. De
werkgroep bestaat uit 22 zeer actieve
leden, die het hele spectrum van betrokken
partijen vertegenwoordigen, zoals
eigenaren en beheerders van bomen en
aannemers.
De richtlijn maakt aan boomeigenaren
duidelijk wat ze minimaal moeten
registreren om aan hun zorgplicht te
voldoen. De richtlijn bevat het overzicht
van de kenmerken de minimaal moeten
worden geregistreerd. In vijf duidelijke
stappen staat de cyclus van periodieke
registratie beschreven. In zijn boom
veiligheidsbeleid moet de eigenaar onder
meer aandacht besteden aan de onder
bouwing van de omgevingsrisicoklasse
en de controlefrequentie. De lijst met
definities in de richtlijn zorgt voor
helderheid in de toepassing tijdens de
inspecties en bij de interpretatie van de
geregistreerde gegevens.
Risicomanagement
Uitgangspunt bij het boomveiligheidsbeleid
is risicobeheersing. Het is niet mogelijk om
veiligheid te garanderen. Dit wordt ook niet
vereist vanuit de wet. Periodieke controles,
uitvoering van veiligheidsmaatregelen en
regulier onderhoud aan bomen kunnen de
risico’s op ongevallen en materiële schade
wel beperken. Het boomveiligheidsbeleid
van een organisatie moet daarom invulling
geven aan het beperken van risico’s.
De richtlijn biedt informatie om het veilig
heidsbeleid op te stellen.

Oplossing voor aantal problemen
De Richtlijn boomveiligheidsregistratie
zal helpen verschillende problemen op te
lossen. Een daarvan is de datauitwisseling.
De richtlijn zal volledige uitwisselbaarheid
mogelijk maken tussen inspectiebestanden
en beheersystemen. Parallel aan de werk
groep die de richtlijn heeft opgesteld, is
er namelijk een werkgroep van software
leveranciers actief die een standaard
uitwisselingsformaat (SUF) opstelt.
Iedereen onderkende het grote gezamen
lijke belang; de uitwisselbaarheid komt
alle partijen ten goede.
Daarnaast zijn zowel bestekken van aan
bestedingen als offertes vaak niet duidelijk.
Beheerders geven niet altijd precies aan
wat boomveiligheidscontroles moeten
omvatten, omdat ze zelf niet weten wat
er geregistreerd moet worden om aan
de zorgplicht te kunnen voldoen.
Met de nieuwe richtlijn is nu voor iedereen
duidelijk wat minimaal moet worden
geregistreerd. Kaljee onderschrijft dit:
“Je kunt boomonderhoud goed
uitbesteden, maar je moet als opdracht
gever wel precies weten wat er gedaan
moet worden. Je moet controleurs de
juiste gegevens kunnen aanleveren,
zodat zij hun werk goed kunnen doen.
Nu komt het nog te vaak voor dat
gemeentes alles overlaten aan advies
bureaus.” Dit raakt volgens Kaljee aan
een ander aspect: aansprakelijkheid.
“Ook als je boomonderhoud uitbesteedt,
blijf je als eigenaar verantwoordelijk voor
de onveiligheid die kan ontstaan door
bomen.” Aan de hand van de richtlijn kan
de boomeigenaar een dossier opbouwen
met de noodzakelijke informatie voor
verzekeraar en jurist. Dit om zijn aan
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sprakelijkheid in het geval van
schadeclaims te beoordelen.
Duidelijkheid tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
De Richtlijn boomveiligheidsregistratie zal
naar verwachting veel bijdragen aan de
duidelijkheid over wat er nu precies gedaan
moet worden om veiligheid rondom
bomen zo goed als redelijkerwijs mogelijk
is onder controle te houden. Dit zal de
communicatie tussen de verschillende
partijen die hierbij betrokken zijn efficiënter
maken. Onder verwijzing naar de richtlijn
kan de opdrachtgever een eenduidige
opdracht verstrekken. Om gebruikers van
de Standaard RAW te ondersteunen,
worden de betreffende RAWteksten
aangepast op de nieuwe richtlijn.
Het vakgebied ‘bomen’ is geen onbekend
gebied voor CROW. Zo bracht CROW twee
jaar geleden de publicatie ‘Combineren van
onder en bovengrondse infrastructuur
met bomen’ uit. Ook is er de Online
Kennismodule ‘Bomen’, waaraan recent de
digitale versie van de publicatie ‘Beplanting
en luchtkwaliteit’ is toegevoegd. Met het
opstellen van de Richtlijn boomveiligheids
registratie is een belangrijke lacune in het
beheer van openbaar groen ingevuld.
Structurele en systematische registratie van
de benodigde gegevens zal leiden tot een
beter risicomanagement bij bomen.

i. Ceciel van Iperen
projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur
ceciel.vaniperen@crow.nl
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Opinies
en feiten
tegenover
elkaar
Parkeren, mobiliteit en winkelen:
Parkeren rond en mobiliteit naar winkelgebieden is iets dat de
gemoederen bezighoudt. In dagblad Trouw stond op 31 mei jongstleden
zelfs een voorpagina-artikel over dit onderwerp. Gemeenten grijpen,
op grond van signalen van winkeliers en de publieke opinie, in op dit
gebied. Vaak hebben die maatregelen echter niet het beoogde effect.
Meer kennis van overheden op dit terrein zou kunnen leiden tot een
betere aanpak.
Auteur: Hans Voerknecht

Bij de beoordeling van gratis of goedkoop
parkeren, moet bekeken worden welk
effect daarmee wordt beoogd. In bijna alle
gemeenten wil men hiermee bijdragen aan
een florerend winkelbestand. Uit alle beschikbare onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat dit een dure maatregel is, die
vrijwel niets bijdraagt aan winkelbezoek en
-omzet. Andere maatregelen zijn goedkoper en hebben (veel) meer effect.
Maatregelen die wel substantieel bijdragen
aan een florerend winkelbestand zijn een
hogere kwaliteit van de openbare ruimte,
het zorgen voor een goede menging met
horeca en publiekstrekkers en het regelmatig organiseren van evenementen in het
winkelgebied. Parkeren is namelijk een
weerstandsfactor en geen attractiefactor.
Niemand gaat ergens heen om te parkeren,
maar de aantrekking om ernaar toe te gaan
is hoger dan de weerstand. Nu blijken
parkeertarieven een zwakke weerstandsfactor.
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Een levende opinie is dat betaald parkeren
een melkkoe is voor gemeenten. Ook dat is
niet het geval. Vrijwel overal is de parkeerexploitatie niet kostendekkend. Een parkeertarief in een parkeergarage van minder
dan drie euro per uur kan niet kostendekkend zijn.
Meer informatie
Veel van wat in dit artikel staat beschreven,
is ook opgenomen in het rapport ‘Vervoer
naar retail’ van CROW-KpVV. Aanvullend
hierop is ook de notitie ‘Twaalf waarheden
over parkeren, mobiliteit en retail’ uitgebracht

• Rapport ‘Vervoer naar retail’:
www.crow.nl/K-D14973
• Notitie ‘Twaalf waarheden over parkeren,
mobiliteit en retail’:
www.crow.nl/12waarheden-parkeren
i. Hans Voerknecht, projectmanager
Mobiliteit, hans.voerknecht@crow.nl
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CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke
overheden voert CROW-KpVV een
Meerjarenprogramma uit. Het doel: een
bijdrage leveren aan het competenter
maken van de overheid op het gebied
van mobiliteit.
Alle publicaties van CROW-KpVV vindt
u op www.crow.nl/kpvv.

10 redenen om te werken met de

Online Kennismodules
van CROW
De Online Kennismodules van CROW bevatten relevante publicaties
over onderwerpen binnen uw vakgebied. Elsa Louwerse, Marketing &
Communicatieadviseur bij CROW, geeft u tien redenen om gebruik te maken
van de digitale mogelijkheden.
In één keer alle beschikbare kennismodules
doorzoeken
“Je hoeft niet te bladeren, niet te scrollen. Je voert
een zoekwoord in en alle beschikbare publicaties
worden doorzocht. Zo weet je meteen in welke
publicatie en op welke plek(ken) ín de publicatie dat
woord aan bod komt.”
2 Volledig en up-to-date
“We houden de kennismodules up-to-date. Er
komen nieuwe publicaties bij en bestaande kennis
wordt geactualiseerd.”
3 Digitale notities maken en delen met collega’s
“Bij hoofdstukken en paragrafen kun je ‘een geeltje’
maken. Hier noteer je bijvoorbeeld hoe je de kennis
hebt toegepast bij een bepaald project. Collega’s
die later deze pagina’s raadplegen, zien jouw
notities en kunnen er hun voordeel mee doen.”

Een persoonlijk dossier aanmaken
“In ‘mijn dossieromgeving’ maak je je eigen dossier
aan. De kennis die je uit de verschillende publicaties
haalt, kun je op deze plek bundelen. Zo heb je alle
kennis die je nodig hebt voor een project overzichtelijk bij elkaar. Ook is het mogelijk dit dossier te
exporteren.”
5 Content gebruiken in beleidsdocumenten
“We weten van onze klanten dat ze kennis uit
publicaties overtypen of inscannen om in bestekken
of plannen te gebruiken. Dat hoeft bij de Online
Kennismodules niet meer. Teksten kun je selecteren
en kopiëren. Afbeeldingen kun je uitvergroten en
downloaden.”
6 Overal toegankelijk; device, plaats en locatie
onafhankelijk
“Thuis op de computer of buitenshuis op de
smartphone of tablet; je kunt de Online Kennismodules overal raadplegen. De weergave past zich
aan aan het apparaat dat je gebruikt.”

1
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Nieuwe Online Kennismodules
Werkveld

Kennismodule

Datum

Infrastructuur

Betonverhardingen

september

Openbare Ruimte

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

oktober

Openbare Ruimte

Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verhardingen

december

Verkeer & Vervoer

Verkeerstekens

december

Eenvoudig maatregelfiguren vergelijken
“Wanneer je een weg moet afzetten, kun je in de
online publicatie met maatregelfiguren eenvoudig
de honderden figuren die er zijn, vergelijken en
meteen zien welke maatregelfiguur bij de situatie
past.”
8 Jaarlicentie of weekabonnement
“Organisaties sluiten een jaarlicentie af op een of
meer Online Kennismodules. Dan kunnen zij
gebruik maken van alle publicaties die hieronder
vallen. Voor kleinere projecten of voor mensen die
eerst willen ontdekken hoe de digitale omgeving
werkt, bieden we een weekabonnement aan.”
9 Goede begeleiding
“Voor sommige mensen en organisaties is het
werken met de Online Kennismodules best een
uitdaging. Natuurlijk hebben we instructievideo’s,
maar als het nodig is, komen onze relatiemanagers
gewoon langs bij de klant om uitleg te geven.”
10 Het aanbod blijft groeien
“In 2010/11 zijn we gestart met een digitale collectie
wegontwerp-publicaties. Deze hebben we uitgebreid naar twintig kennismodules, bestaande uit
178 publicaties, rapporten en infobladen. Per jaar
komen er tientallen bij: nieuwe kennisproducten en
bestaande kennis die we digitaal beschikbaar
maken.”
7

Nieuwe publicaties in Online Kennismodules
Werkveld

Kennismodule

Publicatie

Datum

Werk en Veiligheid

Infra en bomen

Richtlijn Boomveiligheidsregistratie

augustus

Verkeer & Vervoer

Meubilair en Installaties

Richtlijn bebakening en markering

september

Verkeer & Vervoer

Verkeersmanagement

Handboek verkeerslichtenregelingen

september

Verkeer & Vervoer

Wegontwerp binnen de bebouwde kom met ASVV

Drempels, plateaus en uitritten

oktober

Verkeer & Vervoer

Wegontwerp buiten de bebouwde kom met Handboek wegontwerp

Drempels, plateaus en uitritten

oktober

Werk en veiligheid

Werk in Uitvoering

Herziening Maatregelboeken 96b

november

augustus 2014
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CROW | Educatie: Agenda

COLOFON

Educatie - Agenda Najaar 2014
Onderstaande selectie van cursussen en opleidingen gaat binnenkort van start. Bekijk het complete
overzicht met alle data en locaties op www.crow.nl/scoormetkennis of gebruik de webcode achter
de cursustitel (www.crow.nl/[webcode]) om direct naar de cursusinformatie te gaan. Wilt u meer
CROW et cetera is een uitgave van CROW,

informatie of advies? Bel de klantenservice (0318) 69 53 15 of mail naar cursus@crow.nl.

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

✓ AANBESTEDEN

webcode

wo. 24 sept. EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

CROW et cetera verschijnt zes keer per jaar.

4116

REDACTIE
Bas Doms vakredacteur Aanbesteden & Contracteren

di. 30 sept.

EMVI - Gunnen op waarde (voor inschrijvers)

4118

wo. 8 okt.

EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

do. 9 okt.

Training: ‘Het Grote EMVI-spel’

4119

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
Frans Heijnis vakredacteur Verkeer & Vervoer
Elise Roders redacteur
Rick Otten bladmanager

✓ VERKEER EN VERVOER

Martijn Reinink eindredacteur

wo. 24 sept. Handboek Wegontwerp - Basiscriteria

416a

INTERVIEWS

do. 25 sept. Handboek Wegontwerp - Erftoegangswegen

416b

Stefan Boerboom, Tim Oosten, Rick Otten,

wo. 1 okt.

Handboek Wegontwerp - Gebiedsontsluitingswegen

416c

do. 2 okt.

Handboek Wegontwerp - Overgangen en bandbreedtes

416d

Martijn Reinink, Haks Walburgh Schmidt,
Jan van den Berg.
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
Jan van Ginkel, Gemeente Schiedam

✓ INFRASTRUCTUUR | WERK EN VEILIGHEID

Wim Kramer, VOBN
Ralph Reiter, Inkoop Bureau Midden Nederland

wo. 24 sept. Herhalingstraining Gladheidmeldsysteem (GMS)

4083

Henk Schuurman, Ministerie van Infrastructuur &

do. 25 sept. NIEUW | Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem

4002

Milieu

di. 27 okt.

NIEUW | Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

4001

Dirk Iede Terpstra, Gemeente Amsterdam
Ellen van der Velde, Aannemer Roelofs
Martien Vromans, Inkoop Bureau Midden Nederland

✓ OPENBARE RUIMTE

REDACTIEADRES

wo. 5 nov.

Succesvolle inrichting openbare ruimte

4402

di. 18 nov.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

440a

Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede
T (0318) 69 53 00
F (0318) 62 11 12
E redactie@crow.nl

✓ CONTRACTEREN

www.crow.nl/etcetera

di. 23 sept. Basiscursus UAV
di. 23 sept.

4111

UAVgc

4320

do. 25 sept. Basiscursus RAW

4112

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
T (0318) 69 53 15

wo. 1 okt.

Bepalen met RAW

4114

do. 2 okt.

Uitvoeren met RAW

4115

wo. 8 okt.

NIEUW | Flexibel contracteren 2: hybride contracten

4162

ADRESWIJZIGINGEN

wo. 15 okt.

NIEUW | Systeemgerichte contractbeheersing

4380

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

F (0318) 62 11 12
E abonnementen@crow.nl

aan de abonnementenadministratie.
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

Scoor met Kennis

Molijn Sales Support

Het kennisterrein van CROW is breed en varieert van kennis over aanbesteden en contracteren

Postbus 61, 5258 ZH Berlicum

tot infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer. Voor het hele terrein staan cursussen en

T (073) 503 35 44

opleidingen voor u klaar. Educatieprogramma’s gemaakt vanuit één overtuiging: kennis zorgt voor

F (073) 503 11 95

een voorprong. Kern daarbij is dat kennis actueel, praktisch en direct toepasbaar moet zijn. Want

E crow@molijnsalessupport.nl

daarmee maakt u het verschil. Daarmee scoort uzelf en daarmee ook uw bedrijf of organisatie.

OVERNAME VAN ARTIKELEN
Artikelen mogen alleen worden overgenomen na
goedkeuring van de redactie en met bronvermelding.

Wilt u kennis delen in uw eigen (vertrouwde) omgeving?
Wilt u op uw eigen locatie een team of afdeling laten trainen door de professionals van CROW?
Dan is dit het juiste moment! Kies voor een ‘standaard’ cursus of stel samen met een CROWrelatiemanager een training op maat samen. Kijk op www.crow.nl/incompany en maak een afspraak
met Robert-Jan van den Berg of één van zijn collega’s of bel de klantenservice (0318) 69 53 15
of mail klantenservice@crow.nl.

VORMGEVING EN DRUK
Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers
Arnhem
COVERBEELD
Iris Moonen
ISSN 1872-0129
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Asphalt Repro, voor duurzaam herstel van wegen

Gaten en scheuren in de weg zijn niet alleen een

Buitengewoon slijtvast en snel uithardend. Na een

grote ergernis voor veel weggebruikers, ze vormen ook

half uur is het gerepareerde asfalt alweer begaanbaar.

potentieel gevaar voor het verkeer. Wegbeheerders
spannen zich daarom jaarlijks in om de schade aan

Bovendien blijft het herstelde wegdek jarenlang goed,

wegen snel en actief te herstellen. Vaak zijn dit echter

waardoor nieuwe reparatiekosten en oponthoud door

tijdelijke oplossingen. Triflex heeft nu Asphalt Repro,

wegwerkzaamheden worden voorkomen.

een koud appliceerbare gietmortel voor duurzame
reparaties aan wegen, straten en industrieterreinen.

Meer informatie? www.triflex.nl.

Postbus 40128 | 8004 DC Zwolle | T +31 38 4 602 050 | F +31 38 4 603 857 | info@triflex.nl | www.triflex.nl
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SAMEN BOUWEN

IBIS4Projects

ibis.nl
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Projectbeheersing van
infrastructuurprojecten
• inzicht projectinformatie
• structuur
• communicatie
• documentmanagement
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