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Inleiding
De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk – bestaande uit alle relevante CROW publicaties
op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte. De kennisbank is verdeeld
in een aantal kennismodules en bevat de volgende hoofdfuncties:
1. Navigeren door de inhoudsopgaven van de opgenomen publicaties aan de linkerzijde van
het scherm.
2. Zoeken door de kennismodules via de algemene zoekmogelijkheid of via uitgebreid zoeken.
Ook kunt u wel of niet het archief doorzoeken.
3. Bewaren van uw eigen zoekopdrachten en favorieten binnen ‘Mijn dossier’. U kunt hier ook
uw notities beheren en eigen dossiers opbouwen.
4. Overzicht van wijzigingen op het tabblad ‘Wijzigingen’. U heeft hier snel inzicht in de
inhoudelijke wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Via het CROW-logo kunt u altijd
terugkeren naar het startscherm

Uw persoonlijke omgeving

Zoeken door de kennisbank

Een overzicht van de inhoudelijke
wijzigingen

Navigeren door de
inhoudsopgaven
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U ziet in de linkerkolom de titels van alle Online Kennismodules van CROW het overzicht. Door
middel van kleurgebruik is zichtbaar op welke kennismodule u wel of niet een licentie heeft.
De Online Kennismodule waarop u een abonnement heeft, is actief, groen en volledig toegankelijk.
De kennismodule waar u geen licentie op heeft is donkergrijs gearceerd. U kunt deze uitklappen en
de inhoudsopgave bekijken, maar de volledige inhoud is niet te raadplegen.

Actief, wel een
abonnement

Niet actief, geen
abonnement

U heeft dan de mogelijkheid om per direct een abonnement af te sluiten. Daarna kunt u de
kennismodule(s) wel raadplegen.
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Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven
1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen
U ziet standaard de indeling van de inhoudsopgave zoals deze door CROW is gemaakt. U kunt de
volgorde zelf aanpassen door de kennismodule(s) naar de juiste plek te verslepen. U kunt dit doen
door gebruik te maken van de knop ‘volgorde wijzigen’. Daarna kunt u dit ‘Annuleren’ of bevestigen
door te kiezen voor ‘Wijziging opslaan’.

1.2 Selecteren van titels in de navigatie
Door op één van de titels te klikken wordt de kennismodule opengevouwen. Door op het +-teken te
klikken kunt u steeds op een dieper niveau de publicatie bekijken. Rechts in het scherm verschijnt
dan de tekst. De tekst die u ziet is altijd de laatste versie. U ziet hier ook de publicatiedatum.
Het komt regelmatig voor dat een hoofdstuk of paragraaf geen tekst bevat. In dat geval krijgt u de
mededeling dat u aan de linkerkant van het scherm eerst nog een keuze moet maken.

1.3 Historie
Sommige teksten hebben eerdere versies. Om een oude(re) versie van de tekst te bekijken kunt u
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gebruik maken van de knop ‘Historie’. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is gebruik
maken van het tabblad ‘Historie’. Hier vindt u volledige oudere versies van uitgaven.

De tweede mogelijkheid is het bekijken van ‘historie’ als u een stuk tekst bekijkt.

U krijgt dan een pop-up waar u de wijziging kunt aanklikken en bekijken.

Daarna ziet u de historie van de tekst of de oude nummering van die paragraaf.
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1.4 Historie Kennismodule Contracteren (RAW)
De RAW bevat jaarversies. Standaard ziet u de meest recente jaarversie. Via het tabblad historie
kunt u eventuele oudere jaarversies bekijken.
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1.5 Hyperlinks
In de tekst zijn ook hyperlinks opgenomen naar bijvoorbeeld andere paragrafen. Door een link aan te
klikken opent zich een pop-up met daarin de tekst of u gaat direct naar de tekst in de andere
paragraaf.
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Hoofdstuk 2 – Zoeken
U kunt op verschillende manieren de informatie in de kennisbank doorzoeken. Bovenin het scherm
vindt u de zoekmogelijkheden. Daarnaast kunt u ook aangeven of u door de historie wil zoeken.
Voor zoeken in de Kennismodule Contracteren gelden andere zoekopties. Zie hiervoor paragraaf 2.3.

Na het vinden van resultaten kunt u kiezen of u dezelfde zoekactie ook in de Kennismodule
Contracteren wilt doen. Of als u eerst in de Kennismodule Contracteren heeft gezocht, kunt u ervoor
kiezen om dezelfde zoekactie in de overige kennismodules te doen.
U ziet dan bijvoorbeeld de volgende mogelijkheid:

2.1 Via ‘Zoek’
U typt een zoekterm in het witte vlak en klikt op ‘Zoek’. Er wordt door de hele kennisbank gezocht.
Als u ‘Doorzoek ook historie’ aanvinkt, dan wordt ook door de oude versies van teksten gezocht. Met
deze mogelijkheid kunt u alleen zoeken op tekst.
Als u een zoekterm intypt dan krijgt u een lijst van suggesties. De woorden die u ziet verschijnen in
lijstvorm komen in de kennisbank voor en kunnen helpen met zoeken en vinden. U kunt altijd
gebruik maken van * om uw zoekresultaten te vergroten.
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2.2 Via ‘Uitgebreid zoeken’
Als u kiest voor ‘Uitgebreid zoeken’ dan heeft u meerdere mogelijkheden. Binnen uitgebreid zoeken
kunt u zoeken op tekst en op criteria.
Uw zoekscherm ziet er dan als volgt uit:

2.2.1 Zoeken op tekst


U kunt zoeken op:
1. Elk van de door u opgegeven woorden (bijvoorbeeld rijstrook EN rijbaan)
2. Een exacte combinatie van woorden (bijvoorbeeld op rijbaan)
3. Eén of meerdere van de door u opgegeven woorden (bijvoorbeeld rijstrook OF rijbaan)
4. Zonder de door u opgegeven woorden (bijvoorbeeld ZONDER verharding)
5. Of combinaties hiervan

9

Handleiding CROW Kennisbank



De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig, de woorden ‘Sleuf’ en ‘sleuf’ zullen beide
worden gevonden ook als u op één van deze termen zoekt.
Typefouten in het zoekveld en typefouten in een publicatie zullen niet tot een gewenst
resultaat leiden.

Tip: Als een woord meerdere uitgangen heeft, bijvoorbeeld fietsen(rek) of fietsen(stalling), dan kunt
u volstaan met het ingeven van een deel van het woord gevolgd door een *.
Bijvoorbeeld: fiets*
Nu vindt de zoekmachine alle woorden die met ‘fiets’ beginnen. Deze optie is alleen mogelijk in het
bovenste zoekveld.
Zoekresultaten
Wat wordt gevonden?
- Paragrafen, bijlagen en tabellen en andere onderdelen van publicaties waarin de opgegeven
woorden (zoektermen) voorkomen.
Resultatenlijst
Nadat de zoekopdracht is verwerkt door de zoekmachine wordt er een resultaat gegenereerd.

Het zoekresultaat kan binnen de Kennisbank op twee manieren worden gesorteerd, te weten op
relevantie (standaard instelling) en op publicatiedatum (meest recente bovenaan).

2.2.2 Zoeken op criteria

Rechtsboven in het scherm ziet u de mogelijkheid van zoeken op criteria. U kunt in verschillende
modules/publicaties op deze manier zoeken.
Keuze maken:
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Vervolgens komt u in een relevant vervolgscherm waar u keuzes kunt maken:
Bijvoorbeeld ASVV:

Na de keuze voor de publicatie krijgt u verschillende vervolgopties. U kunt hierin verder selecteren,
maar dat is niet verplicht. Hierna komt u bij de verwijsbladen of criteria die voor u van belang zijn.
Door het resultaat aan te klikken opent zich rechts een scherm met de daarin voor u relevante tekst.
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Bijvoorbeeld Onkruidwerende verhardingen:

Zoekresultaten
Wat wordt gevonden?
- Paragrafen, bijlagen en tabellen en andere onderdelen van publicaties waarin de opgegeven
woorden (zoektermen) voorkomen.
Resultatenlijst
Nadat de zoekopdracht is verwerkt door de zoekmachine wordt er een resultaat gegenereerd.

Na het zoeken op criteria kan een resultaat worden gekozen. Dan verschijnt het volgende scherm.
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In sommige gevallen kan dit resultaat worden vergeleken met aan ander resultaat. U krijgt dan een
scherm als hieronder.

(U kunt ook figuren vergelijken als u via de inhoudsopgave een paragraaf inziet. Bijvoorbeeld
paragraaf 12.2.7 van de ASVV 2012.)
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2.2.3 Zoeken in inhoudsopgave

Rechtsboven in het scherm ziet u de mogelijkheid van zoeken in inhoudsopgave. U kunt op twee
manieren zoeken
1. Op publicatienaam
2. Op publicatienummer
Na de keuze voor de publicatie of het nummer kiest u voor ‘Toon selectie’. In de inhoudsopgave links
in het scherm wordt nu de betreffende publicatie geopend. U kunt nu naar het juiste onderdeel van
de inhoudsopgave.
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2.3 Zoeken in de Kennismodule Contracteren (RAW)
Het is binnen de RAW mogelijk om te zoeken via de zoekbalk bovenin het scherm. Daarnaast kunt u
kiezen voor uitgebreid zoeken. Dan krijgt u het volgende scherm:

2.4 Resultaten voorzien van een ‘slotje’
Na een zoekopdracht krijgt u een lijst met zoekresultaten op het scherm. Als u geen licentie heeft
voor alle modules binnen de kennisbank, dan ziet u bij sommige resultaten een ‘slotje’
staan. Dit
betekent dat u met uw licentie geen toegang heeft tot de inhoud. Heeft u deze informatie wel nodig,
dan kunt u de licentie uitbreiden.
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Hoofdstuk 3 – Functionaliteiten
3.1 Favorieten toevoegen
U kunt een paragraaf als favoriet toevoegen. Hierdoor kunt u gemakkelijk de voor u relevante
informatie weer terug vinden. U gebruikt hiervoor het icoontje rechtsboven in de vorm van een ster.

Na aanklikken verschijnt er een pop-up scherm dat de paragraaf als favoriet is opgeslagen. Ook
wordt de ster nu geel.

U kunt nu via ‘Mijn dossier’ de favorieten bekijken een kiezen. Hierdoor gaat u direct naar de
betreffende paragraaf toe.

3.2. Notities toevoegen
Overal waar u in het scherm de volgende iconen aantreft kunt u een notitie toevoegen aan de tekst.

Een notitie koppelt u altijd aan een paragraaf. Het aanmaken van een notitie doet u door te klikken
op het wit gekleurde icoon.
De kleur geel betekent dat u al een notitie heeft aangemaakt bij deze paragraaf. De kleur blauw
geeft aan dat iemand in uw groep een notitie heeft aangemaakt.
Zodra u klikt op het icoon bij een tekst krijgt u een pop-up scherm te zien waar u een titel en
omschrijving kunt plaatsen. U kunt later deze notitie ook bekijken en beheren via ‘Mijn dossier’.
Nadat u het notitiescherm heeft ingevuld en op ‘Opslaan’ heeft geklikt, ziet u de notitie direct
onderaan de bestaande paragraaf verschijnen. Tevens is de volgende keer dat u hier weer terug
komt het icoon bovenin geel. U kunt zoveel notities toevoegen als u wilt.
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3.3 Dossiers aanmaken
Als u een dossier wilt aanmaken dan kunt u dat op de volgende wijze doen. U gaat naar de
informatie die u in uw dossier wilt opnemen en selecteert de tekst.
Vervolgens klikt u op het icoontje ‘Toevoegen aan dossier’.

Vervolgens verschijnt een pop-up scherm waar u de geselecteerde tekst ziet.
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U kunt nu bij het veld ‘dossiertitel’
- een titel invoeren, of
- een bestaande titel kiezen (als u voor deze optie kiest dan wordt het knipsel toegevoegd aan een
bestaand dossier).
Vervolgens geeft u in het veld ‘Titel’ een naam mee aan dit onderdeel van het dossier.
U kunt uw dossier en dossieronderdelen bekijken bij ‘Mijn dossier’.

3.4 Dossiers beeldmeetlatten
Voor de beeldmeetlatten in de kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte zijn enkele speciale
functionaliteiten ontwikkeld. Hiermee kunt u beeldmeetlatten exporteren naar Word, foto’s in hoge
resolutie downloaden, eigen selecties van beeldmeetlatten bewaren, eigen beeldmeetlatten maken
en kostenkengetallen filteren op invloedsfactoren. Dit werkt als volgt:
Als u een categorie beeldmeetlatten aanklikt (bv. Groen-beplanting) verschijnen rechts in beeld alle
beeldmeetlatten in die categorie. Klikt u op een beeldmeetlat, dan verschijnt deze rechts in beeld.
De foto’s kunt u aanvinken en rechtstreeks downloaden. Indien u daartoe een licentie heeft,
verschijnen tevens de kostenkengetallen met links in beeld de factoren waarop u de inschrijfprijzen
en de richtprijzen kunt filteren.
Rechtsboven ziet u twee nieuwe knoppen. Met
Met

kunt u de beeldmeetlat exporteren naar Word.

kunt u de beeldmeetlat opslaan (gegroepeerd per project, bestek of wijk) in uw eigen
18
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beeldmeetlattendossier. Zodra u op
hebt geklikt kunt meerdere beeldmeetlatten selecteren
door op het tabblad ‘Beeldmeetlatten-selectie aan dossier toevoegen’ te klikken. Er verschijnt een
menu waarin u meerdere beeldmeetlatten kunt selecteren om op te slaan in uw eigen
beeldmeetlattendossier.
In ‘Mijn beeldmeetlattendossier’ (te vinden onder Mijn dossier) vindt u alle groepen
beeldmeetlatten die u heeft aangemaakt. Hier vindt u ook de mogelijkheid om eigen
beeldmeetlatten te maken of toe te voegen.
CROW stelt de beeldmeetlatten overigens ook digitaal (als XML-bestand) beschikbaar aan
ontwikkelaars van inspectiesoftware en beheersystemen, zodat u ook in deze software over de
meest actuele CROW-beeldmeetlatten kunt beschikken

3.5 Dossiers delen
U kunt een dossier delen met iemand anders die onder dezelfde beheerders-groep valt. U kunt dan
net als in de vorige paragraaf een knipsel toevoegen aan een dossier in de lijst bij de keuze
‘dossiertitel’. U kunt dan het knipsel toevoegen aan een eigen dossier of een gedeeld dossier. In
paragraaf 4.3 wordt uitgelegd hoe dossiers delen in zijn werk gaat.

3.6 Dossiers exporteren
Zodra u een geheel dossier of een gedeelte daarvan wilt exporteren naar Word, gaat u als volgt te
werk. U klikt op
of
.
Vervolgens krijgt u een scherm waarin u gevraagd wordt of u wilt openen, opslaan of annuleren. Als
u kiest voor Opslaan, dan wordt het bestand gedownload. Als u naar de opgegeven locatie gaat, treft
u een zip-bestand aan. Pak het zip-bestand uit via Extract of Uitpakken. Ga naar deze locatie en u
treft het Word bestand met e evt. figuren en plaatjes aan. Klik op het Word-bestand en u krijgt het
gehele dossier wordt in Word getoond.

3.7 Inhoudelijke reactie
Als u wilt reageren op de inhoud van de Kennisbank of u wilt ons attent maken op bepaalde zaken,
dan kunt u gebruik maken van de knop
. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Wij zullen
uw reacties verzamelen en periodiek gaan bespreken met een werkgroep. Mogelijk kan dit weer
leiden tot aanpassingen in de inhoud.
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Nadat u de reactie heeft verstuurd, keert u weer terug naar de plek waar u gebleven bent.
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Hoofdstuk 4 – Mijn dossier
‘Mijn dossier’ is de persoonlijke omgeving van u als gebruiker.

Elke gebruiker kan daarin zijn eigen:
- aangemaakte notities bij de paragrafen bekijken en beheren
- dossiers aanmaken en uitbreiden en desgewenst ook exporteren naar Word
- zoekopdrachten bewaren
- favorieten opslaan

4.1 Notities bekijken en beheren
Door op de titel van een notitie te klikken gaat u direct naar de paragraaf waar de notitie aan
toegevoegd is.
Door op

of

te klikken kunt u de notitie bewerken. Met het

of

verwijdert u de notitie.

In RAW:

Als u deel uitmaakt van een groep samen met andere gebruikers dan kunt u ook notities van de
andere groepsleden inzien.
U kunt de eigen notities altijd bekijken, bewerken en verwijderen. De notities van een groepslid kunt
u alleen bekijken.
Via de knop ‘Eigen notities’ gaat u weer terug naar uw eigen notities.
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4.2 Dossiers beheren
U opent het dossier door te klikken op

of

. Via het icoon

of

kunt u het dossier of

delen ervan exporteren naar Word (zie hiervoor hoofdstuk 3 voor meer uitleg). Als u op
klikt, dan verwijdert u in het dossier-onderdeel.

of

In RAW:

In ‘Mijn beeldmeetlattendossier’ (te vinden onder Mijn dossier) vindt u alle groepen
beeldmeetlatten die u heeft aangemaakt. Hier vindt u ook de mogelijkheid om eigen
beeldmeetlatten te maken of toe te voegen.

4.3 Dossiers delen
In ‘Mijn dossier’ bij het onderdeel dossiers kunt u dossiers delen met anderen.
Dossier-eigenaar
Achter het dossier ziet u een icoontje
. Als u hierop klikt ziet u een lijst verschijnen van
mensen waarmee u een dossier kunt delen. U kunt selecteren en opslaan, de lijst bekijken en
wijzigen. In dit geval bent u dossier-eigenaar en mag u:
- Mensen toevoegen aan het dossier via
- Het dossier bekijken
- Het dossier verwijderen
- Alle losse knipsels/onderdelen verwijderen
- Het dossier wijzigen
- Het dossier exporteren
Dossier-deelnemer
Als u deelneemt aan een dossier, maar geen eigenaar bent dan mag u:
- Inzien wie het dossier deelt met elkaar via
22

Handleiding CROW Kennisbank

- Het dossier bekijken
- Eigen knipsels/dossier-onderdelen verwijderen
- Het dossier exporteren

4.4 Zoekopdrachten bewaren
U kunt een zoekopdracht die u heeft gedaan in de Kennisbank bewaren. Deze zoekopdracht komt
dan in ‘Mijn dossier’ te staan. U kunt nu op ieder moment dezelfde zoekopdracht nog een keer
uitvoeren.

4.5 Favorieten opslaan
U kunt paragrafen als favoriet opslaan. Via ‘Mijn dossier’ kunt u uw favorieten bekijken. U kunt op
deze manier heel snel naar de voor u relevante (en bewaarde) paragraaf gaan.
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Hoofdstuk 5 – Wijzigingen
Op het tabblad ‘Wijzigingen’ ziet u het overzicht van alle inhoudelijke wijzigingen die zijn
aangebracht in de Kennisbank. De wijziging bestaat uit:
- de datum van de wijziging
- de link naar de nieuwe tekst
- een korte omschrijving van de wijziging
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Bijlage – Uitleg van de iconen
Sla deze paragraaf op als favoriet.
Kopieer de gemarkeerde tekst naar een dossier.
Voeg notitie toe aan deze tekst.
Als de icoon geel gekleurd is, kunt u zien dat aan deze tekst ook al
notities zijn toegevoegd.
Voeg notitie toe aan deze tekst.
Al de icoon blauw gekleurd is, kunt u zien dat aan deze tekst een
notitie van een ander groepslid is toegevoegd.
Print deze tekst.
Meld uw inhoudelijke reactie aan CROW.
Vergelijk het gevonden document met andere resultaten uit uw
resultatenlijst of met andere beschikbare figuren binnen hetzelfde
hoofdstuk.
Zoeken naar een woord in de tekst op de pagina.
Open de notitie of het dossier om deze te bekijken.
of
Notitie bekijken van een groepslid.
Beeldmeetlat opslaan in een dossier binnen de kennisbank
Beeldmeetlat downloaden naar Word
Exporteer het gehele dossier in een keer naar Word. Van daaruit kunt
u zelf de gekopieerde stukjes op de juiste plek neerzetten.
Uw licentie verleent u geen toegang tot deze informatie.
of

Verwijder dit item (bij Mijn dossier).
Sluiten van het document.
Dossiers delen met anderen (keuzelijst).
Inzien met wie een dossier wordt gedeeld.
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