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Ingezonden mededeling

Hoeveel landbouwverkeer
rijdt er op de openbare weg?
Kadastergegevens helpen bij verminderen verkeersongevallen,
omrijschade en onderhoudskosten
Iedereen komt ze wel eens tegen: zware, grote
landbouwvoertuigen die over smalle plattelandswegen
rijden. Elkaar passeren is soms een uitdaging, het
gebruik van de berm is vaak noodzakelijk. Om die
verkeersonveilige situaties te verminderen of om te
besparen op onderhoudskosten, moet je weten welke
routes boeren nemen om bij hun gronden te komen. En
hoe dat anders zou kunnen. Het Kadaster brengt de
verkeersbewegingen van agrariërs in kaart.
Landbouwverkeer onderscheidt zich op diverse vlakken van andersoortig
verkeer. Enkele nadelen die vaak worden genoemd, zijn de afmetingen,
massa en afwijkende snelheid van landbouwvoertuigen ten opzichte van het
overige verkeer.

Verkeersbewegingen in beeld
Agrarische verkeersbewegingen laten zich niet goed in beeld brengen door
tellingen. Geen dag is immers hetzelfde, al was het maar bijvoorbeeld
vanwege de weersomstandigheden. De omvang van agrarische
verkeersstromen wordt sterk bepaald door het grondgebruik en de
ruimtelijke spreiding van agrarische bedrijven. Het Kadaster brengt deze
informatie uit verschillende bronnen bij elkaar. Een controleslag door lokale
overheden en agrariërs levert een betrouwbaar beeld op van de agrarische

www.kadaster.nl/verkavelen

verkeersintensiteit. Dit biedt aanknopingspunten om onderbouwde beleidsen projectkeuzes te maken.

Betere keuzes maken
In verschillende projecten is inmiddels ervaring opgedaan met dit model.
Provinciale verkeerskundigen hebben het model van het Kadaster gebruikt
om te bepalen welk effect het afsluiten van oversteekpunten over een
provinciale weg heeft; welke bedrijven worden benadeeld en hoeveel
omrijschade ontstaat er? In een ander gebied is het model gebruikt om
het gesprek met de agrariërs te voeren over de aanleg van een parallelweg
naast een drukke provinciale weg. Een andere opdrachtgever heeft de
berekeningen gebruikt bij de afweging een gewichtsbeperking in te voeren
op een aantal bruggen.
De impact van herverkaveling
Het Kadaster heeft ook berekend wat het effect is van herverkaveling
op landbouwverkeer. Door schaalvergroting en vererving van
landbouwbedrijven versnippert het eigendom in de agrarische sector
continu. De gronden van boeren liggen daardoor vaak niet meer bij de
boerderij. Om hun gronden te bereiken leggen de boeren dan ook veel
kilometers af. Het herverkavelingproject Saasveld-Gammelke in Twente
leidt ertoe dat boeren hun gronden dichterbij het bedrijf krijgen en dat
kavels groter zijn geworden. Daardoor neemt het aantal landbouwroutes
met ongeveer 40% af. Op deze manier draagt verkavelen bij aan een grotere
verkeersveiligheid.
Onafhankelijk, betrouwbaar en rechtszeker
Het Kadaster is een onafhankelijke partij die vastgoed- en geografische
informatie registreert. Deze informatie is betrouwbaar en rechtszeker. Voor
iedereen, voor elk project, voor elk gebied.
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Voorwoord
Een jaar geleden verscheen de eerste gezamenlijke Infrabijlage van Cobouw en CROW. Wij kondigden toen al aan dat het zeker niet bij een
eenmalige samenwerking zou blijven. Zoals u ziet, hebben wij opnieuw de handen ineengeslagen om deze Infrabijlage voor u samen te
stellen.
In de vorig jaar verschenen bijlage hadden we het over de groeiende vraag naar moderne, variabele contractvormen. In navolging van de
grote Rijks-opdrachtgevers, kiezen ook decentrale overheden zoals gemeenten vaker voor geïntegreerde contractvormen in de wegenbouw. In deze bijlage leest u met welke oplossingen CROW op deze ontwikkeling inspeelt.
Dit keer besteden we onder andere ook aandacht aan de openbare ruimte en de kwaliteit hiervan, aan de vernieuwingen in het hele
pakket richtlijnen voor Werk in Uitvoering, aan de nieuwe RAW, aan de eerste ervaringen met hybride contracten en het Provinciale
Contractenbuffet, aan Past Performance, aan het nieuwe handboek verkeersregelinstallaties en aan de verbetering van de herkenbaarheid van kruispunten.
Natuurlijk komt de praktijk aan de hand van voorbeelden en cases volop aan bod. Want het gaat erom juist voor die praktijk slimme en
praktische oplossingen te maken. Dat doet CROW door samen met externe professionals kennis te delen en toepasbaar te maken voor
de praktijk.
Deze bijlage verschijnt op een mooi moment, want over nog geen drie maanden vindt de 11e editie van de InfraTech in Ahoy Rotterdam
plaats. Met als thema “krachtig vooruit”. In deze bijlage vindt u het programmaoverzicht van CROW tijdens de InfraTech van 20 januari
tot en met 23 januari 2015 in Rotterdam.
Cobouw is weer mediapartner van de Infratech en CROW is weer strategische partner. Ook tijdens de InfraTech zullen Cobouw en CROW
rond een aantal activiteiten samen werken. ”Krachtig vooruit” gaat immers het beste als je de krachten bundelt!
Wij nodigen u van harte uit op de InfraTech!
Boudewijn Warbroek en Iman Koster
Hoofdredacteur a.i. Cobouw en Directeur CROW
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A.HAK TRAINT,
ONTWIKKELT EN INNOVEERT

Kennis
moet je
delen
Kennis vermenigvuldigt zich door te delen. Vanuit dat uitgangspunt
investeert A.Hak al sinds haar oprichting in 1963 in het opleiden van de
eigen medewerkers. Van basisvaardigheden voor fitters en bankwerkers
tot het best uitgeruste lascentrum van Nederland. En van vaktechnische
opleidingen op het gebied van infratechniek tot een trainingscentrum
waar het reinigen en inspecteren van leidingen in de praktijk kan worden
geoefend. Goed geschoold personeel is een belangrijke voorwaarde
voor kwaliteitsborging. Met medewerkers die zich gedurende hun hele
loopbaan ontwikkelen, kunnen we bovendien blijven doen waar we goed
in zijn: het bedenken van innovatieve oplossingen voor de infrastructuur
voor energie, water en communicatie.
WWW.A-HAK.NL

Steeds extremere weersomstandigheden moeten worden tegengegaan met
slimme en verfijnde afwateringsoplossingen. ACO biedt u een complete lijn
afwateringsproducten met een tweeledig doel:
Mensen beschermen tegen water
en het water tegen de mens!

Toekomstbestendige en complete afwateringsoplossingen

www.aco.nl
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Nieuwe contracten vergen
nieuwe uniforme werkwijzen
Edo Beerda

Geïntegreerde en hybride contracten komen steeds vaker
voor, maar lang niet iedere aanbesteder weet hoe je ermee
werkt. CROW neemt hen bij de hand met o.a. het nieuwe
platform CROW ProContract. Professionals Chantal Schrijver
(Tauw) en Ruud van Doorn (IBA) hopen dat het de eerste
stap is naar nieuwe uniforme werkwijzen.
Het idee van het online platform CROW ProContract
is dat je - na inloggen - snel en efficiënt een contract
kunt kiezen, opstellen en aanbestedingsgereed
maken. Door vragen te beantwoorden over
projectomvang, complexiteit, organisatie en
omgevingsfactoren helpt de tool met kiezen van de
aanbestedingsvorm. “Het bevat bovendien een
prima middel om contractdocumenten snel en
uniform op te maken. Daardoor zal je veel minder
snel discussie achteraf krijgen”, denkt Chantal
Schrijver. Zij heeft al even test gedraaid met
ProContract, dat op de beurs InfraTech 2015 wordt
gepresenteerd.
Schrijver heeft al eerder te maken gehad met het
Provinciale Contractenbuffet (PCB). Dat bevat een
van de kernonderdelen van CROW ProContract: de
contractengenerator. Die geeft aanbestedende
diensten een uniform gereedschap om generieke
contractdocumenten te maken voor Geïntegreerde
Contracten binnen de infra-sector. En dat kan
straks ook als het gaat om aanbestedingsdocumenten en RAW-contracten.
Meer en meer maken gemeenten en provincies
gebruik van UAV-GC contracten, waarbij aannemers ook het ontwerp van bijvoorbeeld een brug of
weg voor hun rekening nemen. Hindernis is dat de
meeste aanbestedende diensten en adviesbureaus
hun eigen werkwijze hebben, formats liggen sterk
uiteen. Met een contractengenerator hoef je als
aanbesteder niet voortdurend opnieuw het wiel uit
te vinden. Uniformering van de documenten
voorkomt daarnaast discussie over wat wel en wat
niet in een contract thuis hoort. Inschrijvers zien
onmiddellijk in welke paragraaf ze moeten zoeken
naar relevante stukken.

Ervaringen benutten
Uniformering is waar de infra-branche momenteel

om zit te springen, vindt ook Ruud van Doorn van
het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA). Niet
alleen met het oog op het werkgemak. “Uniformering helpt ook bij het opbouwen van jurisprudentie. Dat lukt je niet als een contract er telkens totaal
anders uitziet.” Amsterdam maakt al in meer dan
85 procent van de uitvragen gebruik van emvicritera. De hoofdstedelijke ingenieurs proberen
ook steeds vaker aannemers uit te dagen om zelf
met slimme oplossingen te komen om een weg
sneller, met minder hinder, duurzamer of goedkoper uit te voeren. Maar het is sterk afhankelijk van
de individuele adviseur hoe een aanbestedingsleidraad en een contract wordt ingestoken.

“Omdat duidelijk is wat je moet meenemen in de
aanbesteding, zal het minder vaak voorkomen dat
teksten worden vergeten of zaken per abuis niet
worden gecalculeerd.”
Schrijver vraagt zich wel af of alle adviesbureaus
blij zullen zijn met een platform dat aanbesteders
door het mijnenveld van de moderne contracten
loodst. “Als adviseur zou je kunnen denken dat het
lastiger is om je te onderscheiden van andere
adviesbureaus met een contractengenerator. Toch
zie ik een groot belang voor adviesbureaus, omdat
wij ons kunnen richten op een hoogwaardiger
advies aan aanbesteders.”

Belemmering
Van Doorn verwacht dat op termijn ook de
gemiddelde werkvoorbereider geïntegreerde
contracten kan aanpakken. “Als je daarvoor niet
meer academici hoeft in te schakelen, scheelt dat
capaciteit. Het is een belemmering dat te weinig
mensen in staat zijn goede aanbestedingsleidraden en specificaties te schrijven voor Geïntegreerde Contracten.”

Chantal Schrijver

Ruud van Doorn

Simpelweg omdat uniforme werkwijzen ontbreken. Recentelijk is voor het eerst een parkeergarage
volgens een prestatie inkoop contract aanbesteed
(Best Value Procurement) waarbij ook het design &
construct contract door de opdrachtnemer is
opgesteld. Maar er wordt ook wel eens gebruik
gemaakt van de ervaringen bij Rijkswaterstaat.
Bij gebruik van een contracten-generator is precies
te zien welke keuzes zijn aangevinkt – veelal door
een adviseur. Er is bijvoorbeeld helder inzichtelijk
voor welk gunningscriterium is gekozen: op
laagste prijs of op emvi-criteria. De aanbesteder
moet bovendien zijn motiveringen toevoegen, dus
een aannemer die meedingt naar een aanbesteding hoeft er niet meer naar te gissen. “Daardoor
zullen aanbestedingen ook minder snel uitlopen
op een gang naar de rechter”, schat Schrijver in.

CROW ProContract leidt de gebruiker in vier
stappen door het gehele aanbestedings- en
uitvoeringsproces. Zal dat het werken met een
geïntegreerd of hybride contract ineens tot een
peulenschil maken? Zeker niet, verwachten beiden,
dat vergt nog steeds specialistische kennis. Maar
doordat het mogelijk wordt om in één keer het
complete proces in één platform onder te brengen
- van contractkeuze en opstellen van aanbestedingsdocumenten tot toetsing van de uitvoering komt er wel een uniforme methodiek in zicht voor
de veelvormige contractenwereld. Eigenlijk net
zoiets als in de begintijd van de RAW-systematiek,
herinnert Van Doorn zich. “Toen werd RAW als
landelijke standaard ingevoerd omdat het
ministerie om eenduidigheid vroeg bij bodemsaneringen die toen overal plaatsvonden. Het zou
mooi zijn als we nu een soortgelijke uniformering
konden bereiken.”

CROW bouwt een platform voor de ondersteuning van het proces van aanbesteden en contracteren: CROW ProContract
Tijden veranderen. Ook het landschap van aanbesteden en contracteren ontkomt daar niet aan. Tot
begin deze eeuw was de keuze voor de contractvorm in de infrasector relatief eenvoudig; in de
meeste gevallen een RAW-bestek. Ook voor het aanbestedingsproces was een overzichtelijk aantal
in de praktijk bewezen procedures beschikbaar.
In de laatste tien jaar is daar echter verandering in gekomen. Naast de oude, vertrouwde RAW
verscheen de UAVgc op het toneel. Vrij recent is daar de zogenaamde hybride contractvorm aan
toegevoegd. Het contractenlandschap is daarmee niet eenvoudiger geworden.
Tegelijkertijd zijn er op het vlak van aanbesteden eveneens de nodige ontwikkelingen. EMVI en Best
Value Procurement hebben hun intrede gedaan en de nieuwe aanbestedingswet scherpt de plicht
tot transparantie verder aan.
Al dan niet ingegeven door een verschuiving van dirigerend naar regisserend opdrachtgeverschap,
zoeken meer en meer opdrachtgevers en opdrachtnemers hun weg in dit nieuwe landschap. CROW
wil die zoektocht ondersteunen en ontwikkelt daarvoor CROW ProContract.

Wat is CROW ProContract
CROW ProContract is een online platform dat is gericht op het ondersteunen van het aanbestedings-, contracterings- en uitvoeringsproces van infraprojecten. De gebruiker krijgt gerichte tools
en kennis aangereikt, waaruit hij kan kiezen voor zijn project(en). De bedoeling van CROW
ProContract is om de gebruiker te ondersteunen bij zijn werkproces. Het is geen vervanger voor zijn
gezonde verstand.

Vier stappen
CROW ProContract verdeelt het proces van aanbesteden, contracteren en uitvoeren in vier stappen:
1.
keuze maken ten aanzien van de contractvorm en de aanbestedingsprocedure
2.
opstellen van het contract
3.
aanbesteden van het contract
4.
uitvoeren van het contract

Aan deze stappen zijn specifieke activiteiten gekoppeld met daarop toegesneden (digitale) tools,
kennis, documenten enzovoorts. Hoewel de stappen volgordelijkheid suggereren zijn ze in CROW
ProContract niet op die manier aan elkaar verbonden. Het is mogelijk om stappen over te slaan of in
meerdere stappen tegelijk actief te zijn. Bijvoorbeeld het aanbestedingsproces (stap 3) kan onafhankelijk van stap 2 opgepakt worden. Een uitzondering is stap 4; een werk moet gegund zijn voordat
het contract kan worden uitgevoerd.

Ontwikkelpad CROW ProContract
Een basisversie van CROW ProContract wordt geïntroduceerd op InfraTech 2015. Tot dat
platform behoort een basisset aan tools en kennisbronnen. In CROW ProContract is dan
onder andere een generator beschikbaar voor het opstellen van basisovereenkomsten en
annexen van hybride en geïntegreerde contracten alsmede voor verscheidene aanbestedingsdocumenten.
In de loop van 2015 wordt CROW ProContract uitgebreid met tools, kennisbronnen, content
ten behoeve van verificatie, voorbeelddocumenten, modellen enzovoorts. Waar mogelijk
worden gebruikers nadrukkelijk betrokken bij uitbreidingen en aanvullingen van CROW
ProContract. De opzet is om blijvend aansluiting te houden bij de behoefte van professionals
actief in het proces van opstellen, aanbesteden en uitvoeren van contracten in de Infrasector.

Meer informatie
Verdere informatie en details komen in de komende maanden beschikbaar via onze website, CROW
Et cetera alsmede op de introductiebijeenkomsten tijdens InfraTech 2015.
Nu al nieuwsgierig? Bezoek www.crowprocontract.nl of neem contact op met Niels Meijerink
(niels.meijerink@crow.nl) of Walter Suy (walter.suy@crow.nl).

Wie wordt de meest MKB-vriendelijke infra-opdrachtgever ?!
De inschrijving voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is in volle gang.
Heeft de nieuwe Aanbestedingswet daadwerkelijk tot een gelijk speelveld voor
alle partijen op de aanbestedingsmarkt geleid ?!
Krijgen mkb-aannemers daadwerkelijk betere kansen op opdrachten ?!
Opdrachtgevers uit verschillende hoeken bestoken de jury momenteel met
mkb-vriendelijke inzendingen.

2015

Aan de Award-jury de lastige taak de écht mkb-vriendelijkste eruit te halen.
Wie de Award-winnaar wordt hoort u donderdag 22 januari 2015 tussen 15.00 en 17.00 uur tijdens de InfraTech.

Tijdens de beurs reikt de gemeente Nijmegen – winnaar
1e Award - de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 uit.
Dit gebeurt in combinatie met een symposium over lokaal en
regionaal aanbesteden, georganiseerd door MKB INFRA samen met CROW.
Zet de datum in uw agenda. U bent van harte welkom.

Past performance is geen
eenrichtingsverkeer
Jeroen Kreule

Terugdringen van de faalkosten, een goede relatie tussen
overheid en markt en betere prestaties van opdrachtnemers in de bouw- en infrasector: het is Past Performance
in een notendop, stellen Richard Leijen (gemeente Den
Helder) en Bob Jansen (Heemstede) instemmend. “Past
Performance is een eenvoudig systeem waarbij de prestaties van opdrachtnemers worden beoordeeld door de
opdrachtgevers”, zegt teamleider Richard Leijen van het
Ingenieursbureau van de gemeente Den Helder.
Civiel- en cultuurtechnische afdelingen van circa
dertig gemeenten in Noord-Holland passen Past
Performance sinds 2013 toe. Het systeem gaat over de
manier waarop de aanleg van een rotonde of een
nieuwe stoep tot stand is gekomen, met name over
de wijze waarop beide partijen hebben samengewerkt.
Bij de beoordeling wordt gekeken naar aspecten als
planmatig werken, proactiviteit en samenwerking,
deskundigheid en kwaliteit, veiligheid en gezondheid, omgevingsmanagement en oplevering en
revisie. De opdrachtnemers worden op een uniforme
wijze beoordeeld; dat gebeurt aan de hand van
gestandaardiseerde formulieren. Dat Past Performance bij een bepaald project van toepassing is,
weet een potentiële opdrachtnemer via het bestek,
de offerteaanvraag of krijgt hij tijdens een een-opeen uitnodiging te horen.
“De beoordelingen worden vervolgens opgeslagen in
een beveiligde database, die voor een beperkt aantal
mensen toegankelijk is”, zegt hoofd Bob Jansen van
het Ingenieursbureau van de gemeente Heemstede.
Leijen en Jansen zijn beide lid van de werkgroep Past
Performance.
Gemeenten krijgen via Past Performance meer
inzicht in welke opdrachtnemers goed presteren bij
het uitvoeren van hun opdracht. Scoort een

opdrachtnemer goed, dan maakt hij bij een volgende
project meer kans uitgenodigd te worden om deel te
nemen aan een onderhandse aanbesteding.

Succesvol
Past Performance is ontstaan in de gemeente
Haarlem, maar al snel deden ook Heiloo, Hoorn,
Castricum, Den Helder, Huizen en Heemstede mee.
Intussen heeft meer dan helft van de Noord-Hollandse gemeenten dit systeem omarmd. Het blijkt zo
succesvol, dat ook waterschappen, provincies en
andere gemeenten lid zijn geworden.
CROW, Bouwend Nederland en stichting Regionaal
Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK) zijn
nauw betrokken geweest bij het praktisch toepasbaar maken van de systematiek. Vanwege de grote
belangstelling van andere aanbestedende diensten
in Nederland is de website overgedragen aan CROW
en is een landelijk platform opgericht. Past Performance is nu landelijk beschikbaar. Verder verzorgt
CROW onder meer trainingen en workshops voor
opdrachtnemers, opdrachtgevers en adviesbureaus.
De kracht van het systeem is de tussentijdse
gesprekken, zegt Jansen. “Wanneer tijdens deze
gesprekken lage cijfers worden gegeven, zie je vaak
dat opdrachtnemers de manier van werken direct
aanpassen. Vervolgens is de eindbeoordeling vaak
voldoende. Dat is mooi. Graag willen wij dat alle
bedrijven voldoende scoren. Opdrachtgevers hebben
dan een ruimere keuze.”
Leijen vult aan. “Zo moet je Past Performance ook
zien: doet een bouwbedrijf het goed, dan krijgt hij
een goede beoordeling en meer waardering. Dat
betekent vaak meer werk.”

Eenrichtingsverkeer
Past Performance is geen eenrichtingsverkeer,
benadrukt Jansen. “Het gaat om een open dialoog

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, inclusief
tussentijdse gesprekken. Net als bij een functioneringsgesprek tussen een werknemer en zijn baas. En
voordat een beoordeling op de beveiligde website
komt, mag de opdrachtnemer reageren. Die reactie
komt er ook bij te staan.”
In het streven naar volledige gelijkwaardigheid is
het de bedoeling dat aannemers in de toekomst ook
gemeenten gaan beoordelen, aldus Leijen.

Website Past Performance
nu landelijk beschikbaar via
CROW!
De werkgroepen Past Performance van gemeenten
in Noord- en Zuid-Holland hebben, in samenwerking met Bouwend Nederland en stichting RIJK, de
systematiek praktisch toepasbaar gemaakt. Zij
hebben een website opgezet waarmee zij beoordelingen met elkaar delen. In mei 2014 heeft CROW de
website van de werkgroep in Noord-Holland
overgenomen. Daarmee is deze nu landelijk
beschikbaar.
De website www.past-performance.nl is openbaar
en dus voor iedereen toegankelijk. Een deel van de
website, bijvoorbeeld het deel met de beoordelingen, is echter alleen toegankelijk voor deelnemende aanbestedende diensten.
Voor meer informatie kunt u ook www.crow.nl/
pastperformance bezoeken of contact opnemen
met Paul van Bruggen (paul.vanbruggen@crow.nl)
of Roy Voorend (roy.voorend@crow.nl).
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Veilig werken aan de weg
Tosca Vissers

CROW is als kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte verantwoordelijk voor het beheren en up-todate houden van verschillende uitvoeringsrichtlijnen voor
infrastructuur. Omdat voor infraprojecten steeds meer met
nieuwe contractvormen wordt gewerkt, is een actualisatie
van deze richtlijnen nodig. CROW schrijft deze vernieuwde
richtlijnen en publiceert ze vervolgens.
CROW is een kennisplatform op gebied van
verkeer, vervoer, openbare ruimte en infrastructuur. Dit kennisinstituut richt zich op overheden,
aannemers, advies- en ingenieursbureaus, maar
ook fabrikanten die aan de infrasector leveren.
“Wij helpen deze instanties het werk dat ze doen
te verbeteren. Zo moeten er bijvoorbeeld bij de
aanleg van een rotonde allerlei keuzes worden
gemaakt. CROW helpt deze partijen bij het maken
van deze keuzes”, geeft Eddy Westdijk, projectleider infra en openbare ruimte van CROW als
voorbeeld. “Alle kennis die hierover beschikbaar
is, bundelen we in handboeken en richtlijnen, die
we vervolgens publiceren. Ook helpen we bij
contractverlening tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Of geven we gerichte cursussen
hierover.” Voor wegbeheerders publiceert CROW
specifiek richtlijnen waarin landelijk vastgestelde
maatregelen zijn beschreven over de aanpak van
een infrawerk. Dit zijn richtlijnen die wegbeheerders hanteren voor de verkeersmaatregelen bij
werkzaamheden aan autosnelwegen en niet-autosnelwegen, maar ook voor het veilig werken aan
de weg. Ze bevatten informatie over een vlotte,
veilige verkeersdoorstroming en hoe een
wegbeheerder de weggebruiker hierover adequaat moet informeren. CROW gaf in het verleden
verschillende van dit soort richtlijnen uit en die
waren de laatste jaren aan herziening toe.
“Dit jaar willen we een aantal richtlijnen afronden, die niet alleen maatregelen bevatten voor
autosnelwegen, en niet-autosnelwegen, fietspaden en voetpaden, kruispunten en rotondes,
materiaalgebruik, maar ook voor beleid en
processen en het nemen van verantwoordelijkheden door de betrokken partijen van een infrawerk.” Westdijk geeft aan dat veel partijen blij
zullen zijn als deze nieuwe richtlijnen concreet
zijn. “Ze zijn namelijk een handig instrument voor
allerlei nieuwe contractvormingen. In de nieuwe
richtlijnen staat bijvoorbeeld welke materialen

het best kunnen worden ingezet bij bepaalde
verkeersmaatregelen. Zo kan een wegbeheerder
aan een aannemer vragen om bij een werk-inuitvoering het probleem van doorstroming te
verbeteren. De aannemer zoekt vervolgens de
informatie op over de maatregelen en de eisen. Hij
bedenkt de beste oplossingen en toetst of aan alle
voorwaarden uit de richtlijnen is voldaan. Het
voordeel voor de opdrachtgever zit in het feit dat
hij de opdrachtnemer zelf laat beslissen hoe het
werk wordt ingevuld. Dat communiceert buitengewoon prettig tussen beide partijen”, vertelt
Westdijk.

Veilige wegwerkzaamheden
Maaikel Koenis is adviseur Werk in Uitvoering bij
Rijkswaterstaat. Deze afdeling zorgt ervoor dat de
WiU-richtlijnen worden toegepast bij groot
onderhoud en infraprojecten van RWS in Nederland. Koenis is verantwoordelijk voor een set van
uitvoeringsrichtlijnen voor Werk in Uitvoering
(WiU), die voorschrijven welke verkeers- en
veiligheidsmaatregelen RWS moet nastreven,
zowel voor de weggebruiker als voor de wegwerker. Samen met CROW en andere marktpartijen,
zoals de BAM en Traffic Service Nederland, heeft
Koenis onder andere geschreven aan de WiUpublicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’.
Rijkswaterstaat zorgt er niet alleen voor dat zij
zelf deze richtlijnen hanteert, maar ook dat haar
opdrachtnemers werken volgens deze richtlijnen.
“De voorgaande set publicaties van richtlijnen
Werk in Uitvoering waren achterhaald en
verouderd”, vertelt Koenis. “Ze appelleerden niet
meer aan de huidige verkeersituaties en aan
moderne technieken en contractvormen. Daarom
zijn er nieuwe principes voorgeschreven, bijvoorbeeld hoe een linker- of rechterrijstrook moet
worden afgesloten, of een vluchtstrook.” Koenis
vertelt dat opdrachten tegenwoordig vaak ruimte
laten aan opdrachtnemers om zelf te bedenken
hoe ze verkeersmaatregelen kunnen inrichten.
“RWS werkt voornamelijk met dit soort geïntegreerde contractvormen, zoals Design & Construct- en andere prestatiecontracten. De nieuwe
CROW-richtlijnen sluiten hier naadloos op aan”,
zegt Koenis. Bert Henzen, senior adviseur
mobiliteit bij Grontmij, vult aan: “Na de richtlijnen voor autosnelwegen, bij de gebruikers bekend
als 96a, heeft CROW nu ook de richtlijnen voor

niet-autosnelwegen herzien. Deze zijn bij de
gebruikers bekend als de richtlijnen 96b.” Henzen
is jarenlang als projectleider betrokken bij het
opstellen van deze richtlijnen. ”Net als 96a zijn de
richtlijnen 96b geactualiseerd en meer afgestemd
op de nieuwe contractvormen en veranderende
rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer.
Daarnaast wordt de gebruiker van de richtlijnen
in de herziene versie meer uitgenodigd om zelf tot
een passende maatregel te komen, op basis van de
projecteisen en geldende richtlijnen”, zegt
Henzen.

Kennisbank CROW
CROW beheert een digitale kennisbank met
publicaties van richtlijnen waarin nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden om een snelle
actualisatie van een richtlijn door te kunnen
voeren. Opdrachtnemers en mensen van RWS
kunnen via de digitale kennisbank van CROW
makkelijk en snel informatie vinden welke
verkeersmaatregel voor een bepaalde verkeerssituatie moet worden toegepast. “Een partij als RWS
specificeert hun projecten zoveel mogelijk
functioneel, zodat ze nieuwe ontwikkelingen en
toepassingen in de markt, bijvoorbeeld een nieuw
type materiaal, snel kunnen faciliteren. Hiervoor is
deze kennisbank ingericht”, zegt Westdijk.

Toepassing van materieel
Onlangs zijn door CROW ook de specificaties van
materiaal en materieel herzien. Hierbij gaat het
onder meer om te bepalen welk materiaal en
materieel toegepast moet worden in de wegafzetting, als afbakening van het werkvak voor de
wegwerkers. Ook staan in deze specificaties
aanwijzingen om de doorstroming van verkeer bij
de aanleg of onderhoud van een autoweg, rotonde
of fietspad in veilige banen te leiden. De bestaande specificaties zijn geactualiseerd en aangevuld
met nieuwe informatie die voortkomt uit nieuwe
ontwikkelingen en uit nieuwe NEN-voorschriften.
“Bij deze specificaties voor materieel en materiaal
hebben we te maken met omschrijvingen van de
producten die hiervoor worden gebruikt op straat
en welke eisen en voorwaarden hiervoor moeten
gelden”, vertelt Henzen. “Bijvoorbeeld de specificaties voor alle onderdelen van de wegafzetting.
Hiervoor hebben we de functionele eis, dus
waaraan een wegafzetting moet voldoen,
losgetrokken van de objecteis, die aangeeft welk
specifiek product het moet zijn. We leggen dus
meer de prestaties vast van het materiaal en
materieel, dan de producten die voor een werk
aan de weg nodig zijn. Hiermee is een aparte
CROW werkgroep bezig geweest, waarbij leveranciers, aannemers en wegbeheerders bij elkaar aan
tafel zaten”, zegt Henzen.
In 2013 zijn de richtlijn Maatregel voor autosnelwegen en de Specificatie voor materieel en
materiaal in werking getreden. Dit jaar is ‘Beleid
en proces veilig werk aan wegen’ gepubliceerd. Nu
is CROW bezig met de afronding van maatregelen
op niet-autosnelwegen. Hiermee is de kern van het
hele pakket richtlijnen voor Werk in Uitvoering
vernieuwd.
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Poldermodel voor
bewegwijzering
Anka van Voorthuijsen

Hoeveel wegwijzers kunnen er aan een mast hangen
voordat het een soort onoverzichtelijke ‘totempaal’ wordt?
Met hoeveel en welke bouten moet een paal in de fundering
worden verankerd? Welk type draagconstructie pas je waar
toe langs de weg?
Tot voor kort waren daarover geen eenduidige
afspraken. Rijkswaterstaat gebruikte eigen
specificaties, marktpartijen hadden ook hun
eigen normen. Veiligheid was in alle gevallen
overigens prioriteit nummer één, benadrukken
betrokkenen. “Draagconstructies van bewegwijzering worden in principe altijd over-gedimensioneerd”, aldus Frans Heijnis, projectmanager
verkeer en vervoer bij CROW. Toch was er behoefte
aan meer eenheid in het mastenlandschap langs
de wegen. Heijnis: “De kennis erover was versnipperd. We hebben nu alles bij elkaar gepakt en een
generiek kader opgesteld. Als er onderhoud moet
worden gepleegd of als het beheer wordt uitbesteed dan kan een wegbeheerder of uitvoerder
straks aan de slag met de CROW-richtlijnen
draagconstructies bewegwijzering.”
De richtlijn wordt naar verwachting op 1 januari
2015 van kracht en kwam tot stand na overleg met
alle betrokkenen, zoals decentrale wegbeheerders, RWS en mastenfabrikanten. Heijnis: “Zo
hoeft niet iedereen steeds het wiel uit te vinden.
Bestaande kennis is nu gebundeld.” De nieuwe
richtlijn volgt op de nieuwe Richtlijn Bewegwijze-

ring, die begin 2014 door CROW werd gepubliceerd. Daarin zijn afspraken opgenomen die
moeten zorgen voor meer uniformiteit in de
aanduidingen op richtingborden langs de wegen.
De twee richtlijnen samen zijn uiteraard bedoeld
om de veiligheid voor de weggebruikers te
vergroten. Over de veiligheid van de draagconstructies bestond absoluut geen twijfel, benadrukt Heijnis nogmaals. “Want als er een auto
tegen zo’n draagconstructie aanrijdt en de
inzittenden komen met de schrik vrij, wil je
natuurlijk niet dat een wegwijzer naar beneden
klapt en de auto alsnog doorklieft. Dat zit
constructief natuurlijk allemaal heel slim in
elkaar.” Eén onderwerp is (nog) niet geregeld: de
combinatiemasten in stedelijke gebieden, waarbij
er naast wegwijzers vaak ook verkeerslichten en
bovenleidingen van bijvoorbeeld de tram aan de
draagconstructies zijn bevestigd. “Dat is een
aspect dat CROW in een later stadium snel kan
toevoegen aan dit document.”

Poldermodel
Sjaak Hoekstra van PMF, een producent van stalen
masten en verkeersportalen, is tevreden over de
conceptrichtlijn die er nu ligt, zegt hij. “Het was
natuurlijk allemaal wel veilig, maar iedereen deed
maar wat. Het ene bedrijf rekende met een
windvormfactor van 1.2, een ander hield 2.0 aan.
Die masten waaiden natuurlijk geen van beiden
om, maar nu is vastgelegd dat de factor 1.8 moet
zijn, dat schept duidelijkheid voor de markt. Zo

kun je eerlijk vergelijken en concurreren en het is
weer een mooi voorbeeld van het poldermodel.
Het document wordt breed gedragen in het veld.
Het was al goed en het wordt nu supergoed.”

inf r a
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Bebakening en markering
Michiel Maas

De laatste CROW-richtlijn over bebakening en markering van
de Nederlandse wegen werd in 2005 gepubliceerd. Toch zijn
er inmiddels zoveel nieuwe inzichten dat een actualisatie van
de richtlijn nodig was. Want het wegontwerp in Nederland is
nooit af.
Een aantal nieuwe ontwikkelingen moesten in de
nieuwe richtlijn worden verwerkt. “Een van de
bekendste zijn de nieuwe hectometerpaaltjes,”
zegt CROW-projectmanager Marleen Hovens.
“Daarop wordt nu de maximumsnelheid aangegeven. Om die reden heeft Rijkswaterstaat een deel
van de nieuwe publicatie ook gefinancierd. Maar
veel is een nadere uitwerking van principes die in
de vorige richtlijn zijn geïntroduceerd, zoals de
markering en bebakening van spitsstroken en
turborotondes. En veel inhoud is ongewijzigd.”
CROW bedenkt dat niet allemaal zelf. “Eigenlijk
zijn we als kennisplatform volgend”, zegt Hovens.
“We proberen nieuwe ontwikkelingen die door
wegbeheerders of de markt worden geïntroduceerd zo eenduidig mogelijk in een richtlijn te
krijgen. Want uiteindelijk gaat het erom het voor
de weggebruiker zo duidelijk, uniform en
uiteindelijk veilig mogelijk te maken.”
Het betekent dat bij de ontwikkeling van die
richtlijnen veel partners zijn betrokken. Vooral
verkeerskundigen van verschillende wegbeheerders, zoals gemeenten, provincies en Rijkswater-

Richtlijn

elkaar gebruikt.”
Verschillende inzichten komen in de CROW-werkgroep ook regelmatig aan de orde. Hovens: “Het
komt wel eens voor dat er bepaalde richtlijnen
worden vastgesteld waarvan we weten dat
sommige wegbeheerders die nog niet zullen
meenemen.” Vogt heeft een voorbeeld. “In deze
richtlijn zijn aanbevelingen voor kantmarkeringen voor fietspaden opgenomen. Voor een
gemeente met veel buitengebied betekent dat een
flinke aanpassing die relatief veel geld kost. Zowel
in aanleg als in onderhoud. Een zeer goed verhaal
is dan nodig. Het zou daarom goed zijn dat meer
kennis en ervaringen omtrent kantmarkering op
fietspaden gedeeld zou worden. Bijvoorbeeld een
ongevallenstudie in een voor en na situatie. Maar
uiteindelijk is het een beleidskwestie: de politiek
besluit wat er gebeurt.”

De CROW-publicatie Bebakening en markering is
een richtlijn. Wegbeheerders zijn niet gebonden
aan de voorschriften die in de richtlijnen staan
(tenzij het gaat om een onderdeel dat in wet- en
regelgeving is vastgelegd), en mogen – in principe
–wegen markeren op de manier die hen goeddunkt. Hovens: “Gelukkig volgen de wegbeheerders deze richtlijnen grotendeels. Maar echte
uniformiteit is soms ver te zoeken, tussen
wegbeheerders onderling, maar ook bij dezelfde
wegbeheerder. Onlangs ben ik in een middelgrote
gemeente in het midden van het land eens gaan
kijken naar de markeringen voor fietsoversteekplaatsen op kruispunten. Alles werd daar door

Maar ook al is het geen regelgeving, de richtlijn
speelt wel degelijk een juridische rol. Hovens: “we
zien steeds vaker dat in aansprakelijkheidskwesties de rechter gaat kijken in hoeverre de wegbeheerder zich aan de richtlijnen heeft gehouden.
Gemotiveerd afwijken van de richtlijn mag, maar
als er schade aan een voertuig ontstaat door een
verkeerd aangelegde verkeersdrempel, dan heeft
een wegbeheerder vaak wel een probleem.”
“Die marges worden inderdaad steeds kleiner,”
beaamt Vogt. “Er komt steeds meer jurisprudentie.
Maar ook al is uniformiteit belangrijk, het is ook
van belang dat er ruimte blijft voor maatwerk.”

staat. “Veel van de input voor nieuwe richtlijnen
komt uit inventarisaties van vragen uit contacten
met wegbeheerders en onze helpdesk. We willen
een werkgroep voor een nieuwe publicatie zo
breed mogelijk maken, zodat alle soorten
wegbeheerders erin zijn vertegenwoordigd.”
Zo nam beleidsmedewerker verkeer Jos Vogt van
de gemeente Vlagtwedde (Groningen) deel aan het
overleg. “Iedere gemeente kent de CROW-richtlijnen natuurlijk, maar de uitwerking kan wel eens
anders zijn. Dat is ook niet zo gek, in grote steden
zijn de overwegingen anders dan in een gemeente
als de onze, met relatief weinig inwoners en een
groot buitengebied. Ik vond het heel prettig om
uitgenodigd te worden om mijn ervaringen in de
werkgroep te delen.”

Verkeerslichten steeds
slimmer
Brian van der Bol

Bij de oversteek van de Maliebaan in Utrecht ontstonden
afgelopen september lange wachtrijen met fietsers. Tientallen mensen die door rood reden kregen een bekeuring. De
reden voor de ‘fietsfiles’? ‘Onvoldoende’ functionerende
verkeerslichten, aldus de Utrechtse wethouder Lot van
Hooijdonk (verkeer en mobiliteit, GroenLinks) op Twitter.
“Nu 5x zoveel groentijd, definitieve oplossing gezocht.”
Die oplossing is gevonden, zegt een woordvoerder
van de gemeente. De oorzaak bleek een ‘haperende
detectielus’ in het asfalt, waardoor fietsers veel
langer moesten wachten dan normaal. Dat defect
viel volgens de gemeentewoordvoerder “ongelukkig samen met een verkeerscontrole van de politie”,
die heeft laten weten de boetes te willen handhaven. De politie staat op het standpunt dat door
rood rijden niet mag, ook niet als je langer moet
wachten dan gebruikelijk.
Het gebeurt vaker dat verkeerslichten niet of
onvoldoende functioneren, zegt Emile Oostenbrink, projectmanager Verkeer en Vervoer bij
kennisorganisatie CROW. “Of er is een probleem
met de techniek of er is iets verkeerd afgesteld.”
Oostenbrink is de projectleider van de nieuwe
versie van het Handboek verkeerslichtenregelingen, dat begin november verschijnt.
Net als bij de eerste editie in 2006 is de auteur
Ad Wilson, ook nu ondersteund door een werkgroep met deskundigen.
Verkeerslichten zijn onverminderd populair bij
overheden: in heel Nederland staan zo’n 5.500
‘verkeersregelinstallaties’. Voor veel kruispunten is
het nog altijd de “meest effectieve maatregel om

veiligheid te bieden en de verkeersstromen in
goede banen te leiden”, zegt Oostenbrink. “Maar
wanneer verkeerslichten ten onrechte worden
geplaatst of wanneer ze slecht functioneren,
vormen ze een bron van ergernis en zullen ze de
bestaande problemen vaak onvoldoende oplossen
en nieuwe problemen veroorzaken.”

Emile Oostenbrink

Rotondes
Daarom pleit Oostenbrink ervoor dat wegbeheerders als gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat
vooraf goed nadenken over welke oplossing het
beste past bij een verkeerssituatie. De laatste 10 tot
20 jaar ziet de projectleider van CROW bij grotere
kruispunten een verschuiving van verkeerslichten
naar rotondes. “In sommige situaties zijn rotondes
veiliger, omdat auto’s met een lagere snelheid
komen aanrijden. Bij een verkeerslicht rijdt er nog

weleens iemand hard door rood.”
Als wegbeheerders kiezen voor verkeerslichten is
goed beheer en onderhoud noodzakelijk, zegt
Oostenbrink. “Soms worden verkeerslichten
neergezet zonder dat er verder naar omgekeken
wordt, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan
budget.” Dat kan volgens de projectleider leiden tot
onnodig lange wachttijden en zelfs ten koste gaan
van de verkeersveiligheid. “Van belang is dat de
werking van de verkeerslichten goed in de gaten
wordt gehouden. Wat ook helpt is een klachtenloket voor weggebruikers. Zij hebben elke dag met de
verkeerslichten te maken en de ervaring leert dat
ze hun klachten daarover graag melden.”
Belangrijke reden om de CROW-publicatie te
herzien zijn technologische vernieuwingen. In
Nederland wordt steeds meer gewerkt met
‘verkeersafhankelijke verkeerslichtenregelingen’:
het licht wordt alleen groen als er verkeer aan
komt. Ook worden steeds meer verkeerslichten op
elkaar afgestemd in ‘netwerkregelingen’, denk
bijvoorbeeld aan ‘groene golven’. Met de geheel
geactualiseerde versie van het Handboek Verkeerslichtenregelingen wil CROW de vakwereld “alle
kennis bieden die nodig is om een goed functionerende verkeerslichteninstallatie te ontwerpen en te
beheren”.
Het Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014
wordt gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskunde Congres op donderdag 12 november. Het
handboek maakt ook onderdeel uit van de online
kennismodule Verkeersmanagement. Meer
informatie: www.crow.nl/343 en www.crow.nl/nvc
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InfraTech2015
20 T/M 23 JANUARI
De lancering meemaken van CROW ProContract, hét platform voor
contracteren, aanbesteden en uitvoeren van infraprojecten? Weten hoe u
assetmanagement toe kunt passen in (weg)beheer? Of mee discussiëren tijdens
het CROW Cobouw Infradebat? Dan mag u InfraTech 2015 zeker niet missen.
Van 20 t/m 23 januari 2015 organiseert CROW een spraakmakend vierdaags
kennis- en netwerkprogramma vol onderwerpen die nú in uw sector spelen.
CROW verrast en inspireert met spraakmakende sessies, evenementen
en bijeenkomsten. U krijgt alle ruimte uw kennis aan te scherpen, mee te
debatteren en te netwerken. Ga naar: www.crow.nl/infratech/inschrijven
en meld u aan.

DI. 10.00 – 12.30

€65,- p.p. excl. BTW

DI. 14.00 – 16.30

€65,- p.p. excl. BTW

Informatiebijeenkomsten
RAW Standaard Bepalingen 2015

DINSDAG
20 JANUARI

DI. 09.30 – 11.30

GRATIS

CROW-producten en -diensten
op gebied van Aanbesteden
en Contracteren
CROW ontwikkelt steeds meer tools
en content om professionals in de
infrasector, naast RAW, ook onder
steuning te bieden voor de moderne
contractvormen. CROW presenteert
het palet aan producten en diensten
op het gebied van Aanbesteden en
Contracteren.

DI. 10.00 – 12.00 GRATIS

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

DI. 12.30 – 14.30

GRATIS

Terugblikken en vooruit kijken
op de Aanbestedingswet

WO. 10.30 – 12.30

€85,- p.p. excl. BTW

De Overheid als klant
Voor elk bedrijf in de infrasector is het

We blikken terug op de ervaringen, die

interessant om zaken te doen met de

CROW heeft voor de grote schare

diverse partijen hebben opgedaan met de

overheid. Dat is een vak apart, maar

RAWgebruikers wederom de nieuwe

Aanbestedingswet 2012. Betrokken partijen

iedereen kan het leren. Na een twee uur

versie van de RAWsystematiek samen

komen aan het woord en we voeren een

durende interactieve sessie heeft u

gesteld en uitgebracht, ofwel de RAW

brede discussie over het resultaat dat is

voldoende inzicht en tips om mee aan

Standaard Bepalingen 2015. De opvallend

bereikt met de Aanbestedingswet 2012.

de slag te gaan. Door Ireen Boon.

ste verschillen met de versie 2010 worden

In samenwerking met GWW Inkoopplat

toegelicht.

form van PIANOo, MKB Infra en VHG.

DI. 12.30 – 16.30

WO. 13.00 – 15.00

€65,- p.p. excl. BTW

Wegbeheer:
zelf doen of laten doen?
Wat besteedt u als wegbeheerder uit en
wat niet? Hoe pakt u dit aan? Laat u in
deze sessie inspireren om een strategie
te bepalen die bij uw organisatiedoelen
past. Leer welke aanpak u kunt kiezen
en hoe u dit uitwerkt en leer van
ervaringen van anderen.

DI. 12.30 – 14.30

€65,- p.p. excl. BTW

Duurzame asfaltontwikkelingen

GRATIS

Assetmanagement
direct bij de hand!

WOENSDAG
21 JANUARI

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

WO. 09.30 – 10.15

GRATIS

WO. 15.30 – 16.15

GRATIS

Risicomanagement langs wegen:
onderdeel ‘boomveiligheid’

‘Areaal op orde’
op basis van IMBOR

Asfaltontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Hoe houdt u hier zicht op? Aan de orde

Hoe krijgen we de beste grip op de veilig

Hoeveel heeft u exact in beheer?

CROW ProContract is een nieuw online

komt de herziene CROWpublicatie

heid rondom bomen? Kunnen we de kans

Wat is de kwaliteit en wat moet er de

platform, dat de infraprofessional

‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’.

op schade verkleinen en wat moet er

komende jaren aan gebeuren? Goed

ondersteunt bij het maken van keuzes

Verder wordt ingegaan op belangrijke

gebeuren om te voldoen aan de ‘wettelijke

assetmanagement vraagt om ‘areaal op

over contract en aanbestedingsvorm,

ontwikkelingen die van asfalt een nog

zorgplicht’? In deze sessie krijgt u een

orde’. CROW ontwikkelt het Informatie

het opstellen van het contract en aan

duurzamer product maken.

toelichting op de CROW Richtlijn Boom

model Beheer Openbare Ruimte (IMBOR),

bestedingsdocumenten tot en met

veiligheidsregistratie en de toepassing

een afsprakenstelsel voor de benodigde

verificatie tijdens de uitvoering.

ervan in contracten.

beheerinformatie, op basis van de wettelijk
verplichte BGT.

WO. 17.00 – 19.00

GRATIS

CROW Cobouw Infradebat
Het Infradebat, in samenwerking met

DO. 10.00 – 12.00

GRATIS

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

Cobouw, daagt bijzondere sprekers uit de

DO. 12.30 – 14.30

€65,- p.p. excl. BTW

Ontwikkelingen
Past Performance
Past Performance is een uitstekend hulp

infrastructuur uit om in de “arena”

CROW ProContract is een nieuw online

middel voor een betere samenwerking

uitspraken te doen waar de sector nog

platform, dat de infraprofessional onder

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

lang over zal napraten.

steunt bij het maken van keuzes over

tijdens de uitvoering van een bouwproject.

contract en aanbestedingsvorm,

In deze bijeenkomst komt de dooront

het opstellen van het contract en aan

wikkeling, verbetering en implementatie

bestedingsdocumenten tot en met

van de systematiek ruim aan de orde,

verificatie tijdens de uitvoering.

evenals de actualisatie van de systematiek
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en website op basis van een uitgevoerde
evaluatie.

WO. 19.00 – 20.30

GRATIS

DO. 10.00 – 12.30

€65,- p.p. excl. BTW

DO. 14.00 – 16.30

€65,- p.p. excl. BTW

DO. 12.30 – 14.30

GRATIS

VR. 10.00 – 12.30

€65,- p.p. excl. BTW

Informatiebijeenkomsten
RAW Standaard Bepalingen 2015

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

gaat in je carrière? Tijdens deze

CROW heeft voor de grote schare

CROW ontwikkelt steeds meer tools en

RAWgebruikers wederom de nieuwe

inspirerende en interactieve sessie

RAWgebruikers wederom de nieuwe

content om professionals in de infra

versie van de RAWsystematiek samen

ontdek je dat veel jonge professionals

versie van de RAWsystematiek samen

sector, naast RAW, ook ondersteuning te

gesteld en uitgebracht, ofwel de RAW

met deze vraag zitten. Ontdek wat je

gesteld en uitgebracht, ofwel de RAW

bieden voor de moderne contractvormen.

Standaard Bepalingen 2015. De opvallend

nodig hebt om je eigen carrière uit te

Standaard Bepalingen 2015. De opvallend

CROW presenteert het palet aan produc

ste verschillen met de versie 2010 worden

stippelen en ga vanaf nu: Krachtig vooruit!

ste verschillen met de versie 2010 worden

ten en diensten op het gebied van

toegelicht.

toegelicht.

Aanbesteden en Contracteren.

Young professionals
netwerkborrel
Hoe bepaal je zelf welke kant je op

CROW heeft voor de grote schare

DO. 12.30 – 13.15

GRATIS

Benchmarking
van beheerprestaties

DONDERDAG
22 JANUARI

DO. 09.30 – 11.30

GRATIS

DO. 13.45 – 14.30

GRATIS

Eisen faunavoorzieningen
beschikbaar voor toepassing
in contracten

VR. 09.30 – 12.00

GRATIS

Betonwegen, het overwegen waard!
In het programma zullen enkele toepassin
gen van beton in de infrastructuur worden

“Benchmarking, dat is appels met peren
vergelijken”, wordt vaak geroepen. Maar

Aan welke eisen moet een faunatunnel

uiteengezet. Tevens zal er aandacht

dat lijkt nu verleden tijd. Afgelopen jaren

voldoen? Wat zijn de faalfactoren bij het

worden besteed aan de nieuwe Online

zijn er veel standaarden ontwikkeld,

ontwerp en de aanleg van rasters en

Kennismodule Betonverhardingen van

waardoor het steeds beter mogelijk

faunapoorten? CROW heeft de kennis

CROW. In samenwerking met

wordt om kwaliteit, kosten en arealen

gebundeld voor ontwerp en aanleg van

Cement&BetonCentrum.

van infrastructuur en openbare ruimte

een aantal veel toegepaste flora en

te vergelijken.

faunavoorzieningen bij infrastructuur.

DO. 12.30 – 16.30

€95,- p.p. excl. BTW

DO. 15.00 – 17.00

GRATIS

Updatesessie: nieuwe kennis
en tools voor verkeerstechniek

Introductie vernieuwde
richtlijnen Werk in Uitvoering

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

In deze sessie wordt u door CROW

CROW introduceert de nieuwe reeks Werk

Een interactief minisymposium in

en partners bijgepraat over nieuwe

in Uitvoering 96b met daarin richtlijnen

samenwerking met MKB Infra.

ontwikkelingen op het gebied van

over maatregelen bij wegwerkzaamheden.

Tijdens dit symposium wordt ook bekend

verkeerstechniek. Speciale aandacht is

Bent u betrokken bij (de voorbereiding van)

gemaakt wie van de genomineerden zich

er voor basiskenmerken wegontwerp,

werkzaamheden aan de weg? Dan wordt u

winnaar mag noemen van de MKB Infra

basiskenmerken kruispunten en het

volledig bijgepraat over de vernieuwingen.

AanbestedingsAward 2015.

nieuwe afwegingsmodel kruispunten.

Informatiebijeenkomsten RAW
Standaard Bepalingen 2015

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

UW SPECIALIST IN DUURZAME EN GECERTIFICEERDE
GRANULATEN
BEELEN RESTSTOFFEN

100%
RECYCLING

Duurzaam breken
voor secundaire
grondstoffenwinning

BRL2506

webshop.beelen.nl

0341 - 263 010

ON-STOP-SHOPPING | OP- EN OVERSLAG BULKPRODUCTEN | TRANSPORT OVER WATER
PARTNER IN SLOOP INFRAWERKEN | SPECIALIST IN ASFALT RIPPEN

Strong foundations, solid future

Franki Grondtechnieken B.V., opgericht in
1934, is een ervaren funderingsaannemer.

Atlaspalen
Franki Omegapalen
Grondverdringende schroefpalen met verloren punt
Geschroefde stalen buispalen
Schroefinjectiepalen
Schroefpalen
Palenwanden
Diepwanden
Mini-heiwerk
Funderingsherstel

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van alle mogelijke
funderingsconstructies.
Er wordt onder andere gewerkt aan grote
infra projecten, utiliteitsbouw, woningbouw en
renovatie. Met haar jarenlange expertise kan
Franki Grondtechnieken een compleet gamma
geoptimaliseerde funderingsoplossingen aanbieden. Franki Grondtechnieken maakt deel
uit van de wereldwijde funderingsgroep Franki
Foundations (www.ffgb.be).

Franki Grondtechnieken B.V.
Trondheim 8, 2993 LE Barendrecht, Nederland
+31 180 641 998
info@franki-grondtechnieken.nl
www.franki-grondtechnieken.nl
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Beeldsystematiek nu
officieel in RAW
Tosca Vissers

De RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en aannemers
in de infrastructuur en openbare ruimte een beproefd en
bewezen instrument om duidelijke afspraken met elkaar te
maken in een RAW-bestek. Deze afspraken zijn nodig voor
een correcte uitvoering van een aanleg-, beheer- of
onderhoudsproject.
Bij vele projecten in de infrastructuur, uitgevoerd
door provincie, waterschap of de gemeente, wordt
gebruikgemaakt van de RAW-systematiek. Die
systematiek is heel breed in opzet en kan betrekking hebben op uitgebreide projecten, zoals het
aanleggen van wegen, bouwen van betonnen
constructies of kleine onderhoudswerkzaamheden zoals het verwijderen van onkruid tussen
trottoirtegels of groenonderhoud. Kennisplatform CROW verzorgt het beheer, onderhoud en
vernieuwing van de complete RAW-systematiek.
Een belangrijk onderdeel daarvan is opgenomen
in een lijvig handboek. Hierin staan de standaard
RAW-bepalingen met uitgebreide, heldere
beschrijvingen van alle typen toepassingen. De
systematiek biedt houvast aan aannemers en
opdrachtgevers die elkaar goed willen begrijpen
als ze afspraken met elkaar maken. Voor het

gebruik van de RAW-systematiek, betaalt de
opdrachtgever vervolgens een bijdrage.

Standaardindeling
Kenmerk van een RAW-bestek is de standaardindeling. Voor de bestekschrijver die een RAWbestek wil maken is het Algemeen Besteksbestand
(ABB) beschikbaar. Het ABB is een sjabloon. Hierin
staan alle vaste afspraken, zoals de vaste indeling
van de verschillende delen waaruit een bestek is
opgebouwd. In de RAW-systematiek is ook de
laatste actuele wet- en regelgeving opgenomen
indien ze van toepassing zijn op het gehele
RAW-bestek. “Dit voorkomt fouten”, zegt Kees Hin,
stadsdeelmanager wijkonderhoud bij de gemeente Arnhem. Hij vertelt dat de nieuwe RAW-beeldsystematiek voor het onderhoud van de openbare
ruimte in de gemeente Arnhem sinds 2010 als
pilot heeft gedraaid. Nu de RAW-beeldsystematiek
langzaamaan zijn voltooiing bereikt, zal het in
2015 standaard worden opgenomen in de volgende
jaarversie van de complete RAW-systematiek. Wat
is zo kenmerkend aan de beeldsystematiek en de
beeldbestekken in vergelijking met de traditionele
frequentiebestekken? “Je kunt als opdrachtgever
onderhoudswerk sturen op frequentie”, geeft Hin
aan. “Hierbij kun je een inspanningsverplichting
afspreken, zoals twintig keer zwerfvuil opruimen
of onkruid tussen trottoirtegels weghalen in een
bepaalde periode.”

ver met hem heeft afgesproken. “Want het heeft
geen zin om twaalf keer zwerfvuil te moeten
opruimen als er vrijwel geen vuil ligt, terwijl op
andere plekken veel vaker opgeruimd moet
worden”, constateert Hin.

Verrekenmethodiek
Volgens Hin is dat niet zo efficiënt. “Je kunt
namelijk ook een bepaalde kwaliteit afspreken
met een aannemer, bijvoorbeeld dat er niet meer
dan tien stuks afval liggen in een gebied. We
betalen dan niet voor het twintig keer opruimen.
We betalen voor een geleverde kwaliteit of beeld,
die in prestatie-eisen staan beschreven.” RAW
hanteert vijf kwaliteitsniveaus. De opdrachtnemer bepaalt zelf de benodigde inzet. “Op een
marktplein moet vaker en meer zwerfvuil worden
opgeruimd dan in minder drukke gebieden”, zegt
Hin. Met de RAW-beeldbestekken kan de aannemer zelf een inschatting maken van de kosten. Hij
kan veel gerichter zijn inzet bepalen waarvoor hij
een bepaalde kwaliteit levert die een opdrachtge-

Een logische en redelijke afspraak. Dat de nieuwe
beeldsystematiek nu pas wordt ingevoerd hangt
samen met het feit dat het vaststellen van de
kwaliteitsniveaus best lastig is. “Een bepaalde
frequentie afspreken is makkelijker dan een
prestatie of kwaliteitsniveau vaststellen”, zegt
Hin. “Bovendien moet je als opdrachtgever die
prestatie ook controleren en beoordelen of het
kwaliteitsniveau gehaald wordt. Hiervoor
gebruikt de gemeente Arnhem een meet- en
verrekenmethodiek die nu ook in de RAWsystematiek is opgenomen. Als iets niet volgens de
afspraak wordt opgeleverd, wordt dat verrekend
met de aannemer. Deze werkwijze bevalt ons
buitengewoon goed”, zegt Hin.

2015: Nieuwe versie van de RAW-systematiek
In januari 2015 tijdens de InfraTech in Ahoy Rotterdam wordt de nieuwe versie van de
RAW-systematiek gepresenteerd. Het is alweer de achtste versie van de RAW-systematiek,
inclusief de bekende Standaard RAW Bepalingen, kortweg ‘de Standaard’ genoemd. Een
standaard, die voor sommige onderdelen nadere invulling geeft aan de risicoverdeling
en verantwoordelijkheden zoals die zijn vastgelegd in de Uniforme Administratieve
Voorwaarden (UAV 2012) en die daarnaast een technisch kader biedt voor het toetsen van
de prestaties van de aannemer.
Al sinds het begin staat een evenwichtige inbreng van de betrokken bouwpartijen
(pariteit) aan de basis van de RAW-systematiek. Dit beginsel is nooit gewijzigd; de
RAW-systematiek uiteraard wel, deze wordt voortdurend aangepast aan ontwikkelingen
in de infra-sector. Zo is de Standaard 2015 aangepast aan de wijzigingen in de UAV 2012
ten opzichte van de UAV 1989.
Op basis van de kwaliteitscatalogus openbare ruimte zijn beeldbestekken in deze versie
officieel opgenomen in de systematiek. Gebruikmakend van opmerkingen en ervaringen
van gebruikers zijn de voorlopige teksten uit 2008 geactualiseerd en verbeterd.
De Standaard bevat een aantal nieuwe deelhoofdstukken, zoals de funderingselementen
op basis van grout, kleinschalige baggerwerken en elementverharding van natuursteen.
Ook is een aantal (deel)hoofdstukken geactualiseerd, zoals de kortingsregeling bij asfalt,
de liggingseisen en reiniging van riolering, emulsieasfaltbeton en oppervlakbehandeling; groenvoorziening is opnieuw ingedeeld.
Het gebruik van raamovereenkomsten is verbeterd door actualisatie aan de praktijk en
een beter onderscheid tussen de raamovereenkomst en deelopdracht(en).

En zoals de RAW-systematiek in het verleden is aangepast aan de behoeften, ligt het voor
de hand dat de systematiek ook in de toekomst met de ontwikkelingen zal meegroeien.
Te denken valt aan het scheiden van de administratieve en de technische bepalingen in
de Standaard, zodat de RAW-systematiek kan doorgroeien naar een nog breder toepasbare systematiek.
Een ontwikkeling van al enige jaren is het gebruik van geïntegreerde contracten die zijn
gebaseerd op de UAV-GC 2005, waarbij, in afwijking van de UAV 2012, de uitvoerende
partij ook de verantwoordelijkheid voor (delen van) het ontwerp draagt. Ook een
tussenvorm tussen de RAW-systematiek en geïntegreerde contracten, de zogenaamde
hybride contracten, krijgen meer aandacht. In al deze vormen van contracten staat niets
het gebruik van de RAW-systematiek in de weg. Daarbij valt te denken aan de RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen voor het maken van technische beschrijvingen;
bovendien is de Standaard uitstekend geschikt voor het toetsen van het uitgevoerde werk
(het resultaat). Bij CROW wordt dit gefaciliteerd via CROW ProContract, een platform voor
het kiezen, opstellen, aanbesteden en uitvoeren van de diverse infra-contracten.
Daar staat CROW immers voor: het bieden van professionele hulpmiddelen waar contractpartijen in de infra-sector behoefte aan hebben. Waar het op aankomt is de inhoud:
zonder franje, degelijk en betrouwbaar, diepgaand en doordacht. Ook deze versie van de
RAW, met de Standaard, is dankzij de inspanning van velen uit de sector tot stand
gekomen.
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Gemeente leert van
benchmark beheerprestaties
Michiel Maas

Over die met graffiti bewerkte prullenbak in het park vlak
achter het hoofdkantoor van CROW in Ede zijn de drie specialisten op het gebied van openbare ruimte het roerend met
elkaar eens: de score is een D. Tenminste, volgens de
beeldmeetlat ‘beplakking en graffiti’ van de beeldkwaliteitscatalogus van CROW. Een dikke onvoldoende dus. Qua
vullingsgraad scoort de afvalbak echter een A, ook daar zijn
de drie het met elkaar over eens. Een A is, op A+ na, de
hoogste score. Het betekent in dit geval dat de afvalbak voor
minder dan de helft vol is en dat er geen afval uitsteekt.
De drie specialisten zijn Harro Verhoeven van
CROW, Marion Overberg van de gemeente Utrecht
en Kees Hin van de gemeente Arnhem. “Elke grote
gemeente maakt voor het bepalen van de kwaliteit
van de openbare ruimte gebruik van een of
meerdere systemen”, zegt Verhoeven, bij CROW
werkzaam als projectmanager Beheer Openbare
Ruimte en Infrastructuur. “De ene stad hanteert
de kwaliteitscatalogus van de CROW en gebruikt
technische inspecties of NEN-normen, de andere
stad heeft een bewerking van die methodiek of
heeft zelfs een geheel eigen meetmethode
ontwikkeld. Er is geen uniforme methode, terwijl
daar wel grote behoefte aan is: gemeenten willen
graag van elkaar leren. Het streven is nu om een
uniform meetsysteem te ontwikkelen dat ook
landelijk uitrolbaar en toepasbaar is.”

eigenlijk wel de maximale resultaten behalen.
Via een benchmark hopen ze hun prestaties en
procedures naast elkaar te kunnen leggen, zodat
de gemeenten in de toekomst van elkaar kunnen
leren. Het doel is om met minimale middelen het
maximale resultaat te behalen. Een voorbeeld:
stad A hanteert op het gebied van verwijdering
van zwerfafval een hoger ambitieniveau dan stad
B, terwijl de beheerkosten per vierkante meter
juist lager zijn. De kans is dan groot dat stad B iets
kan opsteken van stad A, bijvoorbeeld door het
werk efficiënter uit te (laten) voeren.
CROW is gevraagd om het project ‘benchmarking
beheerprestaties’ te begeleiden. Verhoeven, aangesteld als projectleider, heeft daarom een stuurgroep in het leven geroepen waarin, naast de
G4-gemeenten en de gemeenten Arnhem en
Eindhoven, ook Alterra en NVRD/Gemeente
Schoon zitting hebben. Alterra, onderdeel van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is
een kennisinstituut voor de groene ruimte; NVRD
en Gemeente Schoon ondersteunen gemeente bij
de aanpak van zwerfafval. Overigens zijn alle top
10-gemeenten uitgenodigd om aan het project
deel te nemen.

liggen meer dan tien stukjes kauwgom (D) op een
vierkante meter.
In de online beeldkwaliteitscatalogus staan onder
diverse beeldmeetlatten gemiddelde inschrijfprijzen op beeldbestekken vermeld. “Om de beheerkosten van gemeenten onderling te kunnen
vergelijken, is echter meer nodig”, aldus Verhoeven. Wat kost het bijvoorbeeld in stad A om een
vierkante meter plein of park onkruidvrij of
kauwgomvrij te krijgen en te houden in vergelijking met stad B? Verhoeven: “Het wordt nog een
uitdaging om gemeenten op dezelfde manier hun
kosten voor uitbesteding, voorbereiding,
administratie, toezicht en overheadkosten te
laten administreren. Het is echter wel noodzakelijk, want pas dan kun je data betrouwbaar met
elkaar vergelijken.”

Beeldkwaliteitscatalogus

Recessie

De gemeenschappelijke ‘taal’ voor het nieuw te
ontwikkelen meetsysteem is de beeldkwaliteitsca-

In zijn algemeenheid merkt Verhoeven dat de
kwaliteit van de openbare ruimte, als gevolg van
de recessie, de laatste jaren minder is geworden.
“Het is op veel vlakken één niveau gedaald. Een
winkelgebied in het centrum van een willekeurige stad scoorde vijf jaar geleden op veel aspecten
een A+ of A, maar nu wordt vaak genoegen
genomen met een B. In woonwijken en buitengebieden is de kwaliteit vaak gedaald naar niveau C,
maar daarover ontstaat steeds meer discussie. Ik
weet dat veel gemeenten te maken hebben met
bezuinigingen, maar de vraag is of niveau C op de
lange termijn goedkoper is en wat de maatschappelijke gevolgen zijn als teveel wordt bezuinigd op
de kwaliteit van de openbare ruimte.”
Want die openbare ruimte is, veel meer dan
vroeger, ook een ruimte geworden waar mensen
recreëren en verblijven, zegt Marion Overberg van
de gemeente Utrecht. “Mensen hechten meer
waarde aan de publieke ruimte dan vroeger, ze
kijken er anders tegenaan. Je ziet dat bewoners de
openbare ruimte meer en meer als iets van
zichzelf beschouwen, in plaats van de verantwoordelijkheid van de gemeente.”

Schoon én heel, dat zijn in elk geval de eigenschappen waar een kwalitatief goede, openbare
ruimte aan moet voldoen. Dus geen scheefgetrokken verkeersborden, geen onkruid in bloembakken en geen graffiti op prullenbakken, om een
paar voorbeelden te noemen. Hondenpoep is en
blijft ergernis nummer een, zegt Verhoeven.

Kees Hin van de gemeente Arnhem knikt.
“Bewoners stellen hogere eisen aan de kwaliteit
van de openbare ruimte, maar ze voelen zich er
ook verantwoordelijker voor. Ze zijn steeds meer
bereid te participeren in het onderhoud. Ook dat
is een nieuwe ontwikkeling.”

vlnr: Harro Verhoeven, Marion Overberg en Kees Hin. Foto: Sjef Prins/APA
Vertegenwoordigers van de G4- gemeenten
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)
hebben eerder dit jaar samen met Arnhem en
Eindhoven de koppen bij elkaar gestoken. De
gemeenten willen de beheerprestaties ten aanzien
van de kwaliteit van de openbare ruimte met
elkaar vergelijken, omdat ze regelmatig worstelen
met de vraag of ze met de beschikbare budgetten

talogus van CROW. Deze catalogus bestaat uit 200
beeldmeetlatten met fotoreeksen van een bepaald
facet in de openbare ruimte; elke beeldmeetlat
bestaat uit vijf foto’s, beschrijvingen en prestatieeisen. Een fotoreeks gaat bijvoorbeeld over
kauwgom op straat. Op het meest linker plaatje
zie je überhaupt geen kauwgom op een vierkante
meter stoep (A+), op het meest rechter plaatje

Hin en Overberg verwachten allebei dat een
uniforme benchmarkmethode voor het beheren
van de openbare ruimte louter positief kan
uitwerken. Hin: “Het zou mooi zijn als we een
uniforme methode weten te ontwikkelen die in
het hele land kan worden toegepast om kwaliteit
en kosten te vergelijken, want het leidt hoe dan
ook tot kostenefficiency.”
Overberg: “Ik sta open voor slimme en innovatieve
oplossingen van andere steden, want volgens mij
willen we allemaal hetzelfde: die publieke ruimte
met zo min mogelijk middelen zo mooi en schoon
mogelijk houden.”
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Meer grip wegenbouw
door technisch kader
Alice van Schuppen

In navolging van de grote opdrachtgevers, kiezen ook
kleinere overheden zoals gemeenten steeds vaker voor
geïntegreerde contractvormen in de wegenbouw. Dat leidt
niet altijd tot het gewenste resultaat, met teleurstelling en
discussie als gevolg. “Voor het goed formuleren van de
uitvraag en het controleren van het geleverde werk,
ontbreekt een technisch kader”, signaleert Marc Eijbersen
van CROW, die de afgelopen maanden een verkenning
heeft uitgevoerd om tot nieuwe tools en afspraken te
komen.
De trend is onomkeerbaar. Waar provincies,
gemeenten en waterschappen doorgaans zelf het
ontwerp bepaalden en de uitvoering van het werk
aanbesteedden op basis van een RAW-bestek,
besteden ze nu vaker ontwerp, (re)constructie/
realisatie, onderhoud en beheer van hun wegenprojecten in een geïntegreerd contract uit. Met
Rijkswaterstaat en ProRail als lichtend voorbeeld,
kijken ook deze opdrachtgevers reikhalzend uit
naar de voordelen van het geïntegreerd contracteren: meer overlaten aan de markt, minder
verantwoordelijkheid en minder kosten. Maar de
praktijk blijkt weerbarstiger.

Houvast
“Een geïntegreerd contract vraagt om heel andere
kennis en een andere denkwijze”, benadrukt
Eijbersen, projectmanager Beheer Openbare
Ruimte en Infrastructuur bij CROW. “Dat begint al
met de uitvraag. In plaats van op een ontwerp is
die gebaseerd op functionaliteit. Maar hoe
verwoord je dat goed en hoe zorg je dat het
resultaat ook meetbaar is?” Eijbersen ziet dat
steeds meer partijen met deze vragen worstelen.
“Een technisch kader, met checklists en afspraken,
geeft houvast.”
De projectmanager heeft genoeg voorbeelden
gehoord van missers die voorkomen hadden
kunnen worden. “Een opdrachtgever die een
reflecterend wegdek wilde, werd teleurgesteld
toen de oppervlakbehandeling waarmee dit werd
gerealiseerd, er na enige tijd afsleet”, vertelt hij.
“Hier ontbrak een tijdscomponent in de uitvraag.”
Ook afspraken over bepaalde waarden of niveaus,
bijvoorbeeld van wegdekreflectie, kunnen helpen

bij het eenduidig formuleren én het controleerbaar maken van de opdracht.
Eijbersen sprak tijdens de verkenning met zo’n
veertig vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, aannemers, advies- en
ingenieursbureaus en leveranciers. “Aannemers
hebben ook belang bij een technisch kader”, weet
Eijbersen. “Natuurlijk willen ze vrijheid houden,
maar ze zijn ook op zoek naar een gelijk speelveld
tussen inschrijvers. Standaarden en afspraken in
de uitvraag, waarop de inschrijvingen worden
beoordeeld, helpen daarbij.”

Risico’s
Hoewel er al veel ervaring is opgedaan door grote
partijen in de wegenbouw, is er nog veel te
ontwikkelen. Niet alle standaarden zijn toepasbaar in een gemeentelijke situatie, laat Eijbersen
zien aan de hand van het meten van stroefheid
van het wegdek. “De meetmethode van Rijkswaterstaat vraagt een snelheid van 70 kilometer per
uur, dat werkt niet op een rotonde”, geeft hij als
voorbeeld. Met de verkenning is een aanzet
gegeven om te kijken wat er geuniformeerd kan
worden, welke checklists er nodig zijn en hoe per
situatie verschillende niveaus kunnen worden
omschreven.
Uniforme afspraken, een technisch kader, het
helpt ook om meer grip te krijgen op de mogelijke
risico’s. Toch blijft het lastig. “Hoe ga je om met
niet-standaard materialen en technieken?”,
verwoordt Eijbersen een van de discussiepunten
tijdens de verkenning. “Innovatieve vrijheid is
belangrijk voor opdrachtnemers, maar de vraag is
dan hoe we innovaties snel meetbaar kunnen
maken. Daar zouden we een soort snelkookpan
voor moeten ontwikkelen.”
Het ontbreken of wegvallen van kennis en
ervaring door reorganisaties en bezuinigingen,
maakt dat gemeenten voor kennis over geïntegreerde contracten eerder een beroep doen op
CROW. “Daarin voorziet CROW deels al met de
ontwikkeling van ProContract, een platform
waarmee het kiezen, opstellen, aanbesteden en
uitvoeren van infracontracten wordt onder-

Marc Eijbersen. Foto: Sjef Prins/APA
steund. Maar de nieuwe technische kaders zijn
daarin nog niet vanzelfsprekend opgenomen. Ook
daar wil CROW graag ondersteuning bieden, maar
we zoeken wel naar de financiële mogelijkheden”,
geeft Eijbersen de grenzen aan. “De kost gaat ook
hier voor de baat uit. Want met goede afspraken is
spraakverwarring te voorkomen en wordt het
onderling vertrouwen tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers alleen maar sterker.”
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KENNISPLATFORM BETONWEGEN

HERSTACO B.V.
STALEN BUIZEN

Kennis ontsluiten en praktisch toepasbaar en
toegankelijk maken
Meld u aan als lid van het Kennisplatform!
Het lidmaatschap is persoonlijk, er zijn geen kosten aan
verbonden. Alleen leden van het Kennisplatform ontvangen
de uitnodigingen voor de themabijeenkomsten.
Wie kunnen lid worden van het Kennisplatform?
Diegenen die professioneel werkzaam zijn in beheer,
ontwerp, advies, uitvoering, kwaliteitsbeheersing of
kennisontwikkeling van weginfrastructuur en kennis willen
verkrijgen en/of delen met professionals op het gebied van
betonverhardingen.

Het Kennisplatform Betonwegen
is een gezamenlijk initiatief van
het Cement&BetonCentrum en
CROW en wordt ondersteund
door de Commissie Cementbeton
Wegenbouw van Bouwend
Nederland.

Vanaf heden ook uw leverancier van
1e keus 3.1 gecertificeerde
stalen buizen!
www.herstaco.com
Telefoon: 0118 – 63 55 11

Meer informatie
www.cementenbeton.nl

GCE cad-service
Daltonweg 9
3225 LR Hellevoetsluis

T 0181 33 69 55
F 0181 31 18 99
www.gcecad-service.nl

Technisch Teken-en Ontwerpbureau

Wie?

Hal1 Standnummer:

Waar?

DRAINVOEG
• straatwerk duurzaam waterpasserend
• waterdoorlatendheid ver boven de norm
• onderhoudsarm & kostenbesparend
• geen speciale stenen nodig
• machinaal pakket

DRAINBRICK

1.101

put op steenformaat •
makkelijk plaatsbaar •
snelle oplossing overlast •
cortenstaal/RVS, ook rond •

Wanneer?

Moersebaa n 18 - 4882 KE - Klei n Zundert - 06 - 20 131 982
i nfo@dr ainvas t.nl

Praktijkboek Indieningsvereisten
Praktische uitleg voor iedereen die te maken heeft met omgevingsvergunningen
Dit boek is een praktische vertaling van de Regeling omgevingsrecht (Mor) waarin staat welke gegevens en bescheiden moeten worden
ingediend bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen.
Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt uitgelegd welke tekeningen, berekeningen en andere gegevens moeten worden
aangeleverd, in welke vorm en op welk detailniveau. Ook wordt uitgelegd aan welke voorwaarden deze gegevens moeten voldoen en
welke gegevens direct en welke in een latere fase van de aanvraag ingediend kunnen worden.
Auteur: Ing. P.J. van der Graaf
ISBN: 9789462450424
Prijs: € 58,95 exclusief btw

Voor meer informatie of uw bestelling gaat u naar www.bimmedia.nl/indieningsvereisten
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InfraTech is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur in Ahoy Rotterdam, waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers in de infrasector
elkaar kunnen ontmoeten. Van 20 t/m 23 januari 2015 vindt de elfde editie van deze vakbeurs plaats. In een rondetafelgesprek gaan vier deskundigen uit het veld met elkaar in
discussie over de toekomst van de infrasector. Jack de Leeuw, algemeen directeur SBRCURnet, Iman Koster, directeur van CROW, Piet Ackermans, directeur Infra bij Anteagroup en Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen bij de provincie Overijssel voerden een levendig gesprek over kansen en verbeterpunten.

rondetafelgesprek infraTech
zet in op Krachtig Vooruit
Tosca Vissers

Nederland is een GWW-land bij uitstek. De Innovatiekansen
Nederlandse infrabranche beschikt over veel Piet Ackermans denkt dat innovaties pas succreativiteit, ruimte voor innovaties, kennis en cesvol worden, als ze een aantal malen zijn uiten uitgevoerd. “Dat komt nauwedeskundigheid. Wat maakt de infrasector zo geprobeerd
lijks voor in de gww-sector. Bedrijven streven
krachtig en hoe kan de sector werken aan naar de grote volumes, maar die zijn niet meer
vernieuwing en vooruitgang? Hoe kunnen realiseerbaar. Innovaties moeten klein beginbouwpartijen beter samenwerken en op wel- nen en voortdurend worden aangepast voorke manier krijgen creativiteit en innovatie een dat er een nieuwe norm gaat gelden”, zegt Ackermans. Iman Koster vraagt zich af of elke keer
kans? Zulke vragen kwam naar voren tijdens een nieuw idee bedenken te verspillend zal
een rondetafelgesprek dat InfraTech begin werken. “Innovatie moet geen doel op zich
oktober organiseerde met vier deskundigen zijn.” Molenkamp antwoordt: “Je voorkomt
verspilling als opdrachtgevers met kennisinstiop infragebied.
De vier deskundigen zijn het roerend met elkaar eens: in de bouw- en infrasector draait het
nu vooral om beheer en onderhoud en in mindere mate om nieuwbouw. Belangrijke toevoeging is volgens Jack de Leeuw dat de sector
eerder om diensten vraagt dan om producten.
“Je ziet veel grote opdrachtgevers deze trend
volgen, maar het probleem is dat veel opdrachtnemers hierin niet kunnen voorzien. Bouwers zijn gewend om capaciteit te leveren, terwijl de hele sector schreeuwt om denkkracht”,
constateert De Leeuw. Iman Koster vindt dat
ook en meent dat andere beleidskeuzen de
bouwsector al in de richting van deze trend
kunnen duwen. “Ik zie meer kansen ontstaan
als projecten regionaal worden geregeld in
plaats van gigantisch grote projecten Europees
aan te besteden.” Lindy Molenkamp wil nog
een stap verder gaan. “Het zou helpen als de
sector eerst een aantal standaard beheer- en
onderhoudswerkzaamheden gaat vastleggen.
Zo ontstaat juist meer ruimte voor maatwerk en
innovatie, waar dat nodig is”, zegt Molenkamp.
Daar ligt de collectieve kracht van de Nederlandse bouw- en infrasector.

tuten, adviesbureaus en bouwbedrijven gezamenlijk een competentiegerichte taakverdeling vaststellen. Iedereen doet dan waar hij
goed in is.” Volgens De Leeuw worden de
vraagstukken steeds complexer. “Een weg
krijgt nu al veel meer functies dan de simpele
verbinding van A naar B, zoals de Weg van de
Toekomst bij Oss, die zijn eigen energie genereert. Als we die bewezen technieken nu gewoon steeds weer opnieuw toepassen, hoeven
we niet meer te praten over innovaties, want
die ontstaan vanzelf”, zegt De Leeuw. “De Weg
van de Toekomst kunnen we dan vervolgens als
standaard weg nemen”, oppert Ackermans.
Koster meent dat innovatie niet landt als er
geen richtlijnen zijn.
“Het zijn vaak bestuurlijke keuzes die bepalen
hoe een project wordt gerealiseerd. Creativiteit en innovatie krijgen vaak geen kans door
ingewikkelde contractvormen, puur omdat ze
nog niet beproefd zijn.” Volgens Koster moeten de functies van nieuwe ideeën duidelijk
vastgesteld worden of desnoods dichtgetim-

merd in contracten, opdrachten of financiële
optelsommen om zich verder te kunnen ontwikkelen.” Lindy Molenkamp deelt de opvatting volkomen dat de functies van nieuwe ideeen een helder omschreven moeten worde.
“Een opdrachtgever die innovatie de ruimte wil
geven heeft baat bij richtlijnen, om zo nodig
met argumenten hiervan af te kunnen wijken.”

Werkgelegenheidsinstrument

Ackermans merkt op dat er ook innovaties zijn
aan te wijzen die financieel aanvankelijk niet
rondgerekend konden worden en uiteindelijk
toch veel geld opleverden. “Zoals de bouw van
de ondergrondse tramtunnel in Den Haag, die
onvoorstelbaar veel geld heeft gekost. Nu
blijkt na tien jaar dat die business case toch
rond is, omdat de winkelomzetten rondom de
ondergrondse tramlijn exorbitant zijn gestegen
vanwege de hoge mate van toegankelijkheid”,
zegt Ackermans. Molenkamp: “Als overheid
kunnen we absoluut nadenken over de lange
termijn. Maar, investeringen zijn voor ons ook
een werkgelegenheidsinstrument. Overijssel
besteedt een half miljard aan infrastructuur,
dat bevordert de werkgelegenheid.
Daarbij kijken we niet alleen naar de actuele
kosten, maar ook wat de investeringen opleveren. Ik zie veel voordeel in een concurrentiegerichte dialoog, waarbij een vraag wordt geformuleerd van een complex probleem. De
partijen die de meest interessante oplossingen
weten aan te dragen, nodig je uit om het project te realiseren.” Volgens Ackermans zijn dat
prima ontwikkelingen. “Er ligt een zee aan kansen voor opdrachtgevende partijen om dit
soort innovatieve ontwikkelingen in gang te
zetten”, aldus Ackermans.

Zo kunnen we slimmere en goedkopere kunstwerken maken, waarmee we op wereldniveau
aan de weg kunnen timmeren”, stelt Molenkamp vast. Om aan te sluiten bij de opmerking
van De Leeuw over dienstengericht in plaats
van productiegericht voegt Molenkamp toe:
“De infrabranche moet gezamenlijk vaststellen
welke transities de bouw moet doormaken. Bijvoorbeeld, welke diensten moet de infrasector
volgend jaar aanbieden om de klimaatdoelstellingen van 2020 te kunnen halen? Er zijn nu bar
weinig overheden bezig met deze kwestie, afgezien van het Deltaprogamma. Er wordt nog
te weinig toekomstgericht gebouwd”, zegt
Molenkamp.

Strategische partners InfraTech

Meer info: www.infratech.nl
vlnr: Jack de Leeuw, Piet Ackermans, Lindy Molenkamp, Iman Koster. Foto: Christiaan Krouwels

Binnenkort beschikbaar:

Standaard RAW Bepalingen 2015
De Standaard RAW Bepalingen 2015 vormen een doordacht en actueel
stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor
het samenstellen van bouwcontracten in de gww.
Nieuw in de Standaard 2015:
•

Afgestemd op de UAV 2012

•

Beeldbestekken (op basis van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare
Ruimte) officieel opgenomen in de systematiek

•

Nieuwe deelhoofdstukken: funderingselementen op basis van grout,

NIEUWE
editie!

kleinschalige baggerwerken en elementenverhardingen van natuursteen
•

Actualisatie van (deel)hoofdstukken: kortingsregeling bij asfalt,
liggingseisen en reiniging van riolering, emulsieasfalbeton en
oppervlakbehandeling en nieuwe indeling groenvoorziening

•

Verbetering van het gebruik van raamovereenkomsten

Meld u aan
Kom naar de informatiebijeenkomsten op InfraTech 2015 voor een toelichting
op de verschillen ten opzichte van de Standaard RAW Bepalingen 2010.
Aanmelden kan via www.crow.nl/infratech.
De Standaard RAW Bepalingen 2015 is vanaf januari 2015 te bestellen via www.crow.nl.

De pionier in prefab

Barriers
Bruggen & viaducten
Heipalen
Industriebouw
Parkeergarages
Prefab onderbouw
Stadions & tribune
elementen

www.haitsma.nl

T 0512 - 33 56 78
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Afwegingsmodel voor
kruispunten
Anka van Voorthuijsen

Een herkenbare weg is een veilige weg voor de weggebruiker. Selectief toepassen van haaientanden, verkeerslichten, zebrapaden, fietsstroken en andere markeringen,
vergroot de herkenbaarheid. Maar er zijn altijd minimaal
een aantal basiskenmerken nodig voor de aanleg van een
veilige weg of veilige kruispunten en rotondes.
Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu heeft CROW de afgelopen anderhalf jaar
gewerkt aan mogelijkheden om de herkenbaarheid
van kruispunten te verbeteren. Met alle betrokken
wegbeheerders (gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn de relevante
kenmerken nu op schrift gesteld. Ook instanties als
TNO en SWOV schoven aan. “Zij hebben veel kennis
omtrent het menselijk gedrag: bijvoorbeeld over
hoeveel informatie een weggebruiker aankan.”,
zegt John Boender, projectmanager bij CROW. De
samenwerking heeft geleid tot de publicatie
Basiskenmerken wegontwerp (die sinds 2013
beschikbaar is). De publicatie Basiskenmerken
kruispunten en rotondes wordt in 2015 uitgebracht. Daarnaast is er in 2014 een Afwegingsmodel kruispunten tot stand gekomen: een werkwijze
waarmee wegbeheerders snel kunnen vaststellen
welk type kruispunt qua veiligheid, doorstroming
et cetera het best scoort op een bepaalde locatie.
Dat model (www.kruispuntverkenner.nl) wordt
opgenomen in de publicatie Basiskenmerken
kruispunten.
Volgens Boender worden door deze nieuwe
richtlijnen veel langdurige discussies overbodig en
maakt de combinatie van de drie producten een
zorgvuldige keuze mogelijk. “Eerst bekijk je met
welke categorie weg je te maken hebt. Via een
stappenplan onderzoek je of een kruispunt echt
noodzakelijk is en zo ja welk type kruispunt bij de
verwachte verkeersintensiteit hoort.” Boender: “Wij
geven hiermee aan welke basiskenmerken de
wegbeheerder moet toepassen om de situatie voor
de weggebruiker goed herkenbaar - en dus veiliger
- te maken. Is er een voorrangsregeling nodig, een
rijrichtingscheiding en/of een snelheidsremmer?
Welke markeringen horen erbij en moet er
verlichting zijn of bijvoorbeeld een middengeleider?” De antwoorden moeten leiden tot meer

Foto: CROW/Herman Stöver

eenheid in de vormgeving van kruispunten en
wegvlakken en tot het terugbrengen van het grote
aantal, soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden varianten.

Op de schop
Het is niet de bedoeling dat gemeentes nu massaal
de kruispunten op de schop gaan nemen, zegt
Boender. “Als je een kruispunt toch gaat aanpakken, dan neem je deze basiskenmerken mee. Je
inventariseert welke basiskenmerken er al zijn en
welke nog niet.” Als er volgens de nieuwe richtlijn
in een bepaalde situatie verlichting zou moeten
zijn en die is er nu niet, dan is het natuurlijk slim
om die toe te voegen. “Maar als er bijvoorbeeld een
vrije busbaan ligt op een minder complex kruispunt, zonder verplichting volgens de richtlijn, dan
ga je die niet weghalen, lijkt me. Dat kost veel geld
en er verbetert nagenoeg niets. Je moet kapitaalvernietiging zien te voorkomen.”
Het gaat erom dat wegbeheerders bewuste keuzes
maken, zegt Frans Bekhuis, die namens CROW
vooral betrokken was bij het afwegingsmodel
kruispunten. “Misschien zou je op sommige
plekken een onderdoorgang voor fietsers moeten
maken, maar dat is erg duur. Soms is er misschien
geen ruimte voor een bepaald type kruispunt.
Beargumenteer je keuze altijd. Denk na als je
noodzakelijkerwijs moet afwijken van de basiskenmerken. Er zijn natuurlijk geen sancties, maar dan
kies je niet voor de veiligste optie: daarvan moet je
je bewust zijn.”
Het afwegingsmodel kruispunten is een relatief
eenvoudige webtool, “eigenlijk zoals je ook een
belastingformulier invult”, omschrijft Bekhuis.
“Stap voor stap word je er doorheen geloodst en dat
leidt dan tot een afgewogen keuze.” Bekhuis: “Het is
een quickscan. Uit de twaalf kruispuntvormen
rollen er meestal twee uit die geschikt zijn voor
jouw situatie. Die kun je dan volgens de basiskenmerken uitwerken. Dat scheelt veel geld en tijd
voor wegbeheerders.” Bovendien is er via linkjes
direct veel achtergrondkennis beschikbaar.

Ongelukken
Peter Roskam van de provincie Utrecht verwacht de

nieuwe richtlijnen goed te kunnen gebruiken in de
praktijk: “Als provincie beheren we meer dan 300
kilometer weg, vooral 80 km-wegen. Op kruispunten gebeuren sowieso de meeste ongelukken en
buiten de bebouwde kom hebben we met een hoge
snelheid te maken en voetgangers en fietsers die
willen oversteken. Dit document maakt duidelijk
wat de ideale situatie zou zijn en als je die maatstaf
niet haalt, wat zijn dan de compenserende
maatregelen die je kunt nemen.”
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid verdient
een rotonde vaak de voorkeur “maar dat lukt zeker
in onze provincie niet altijd door ruimtegebrek of
te zware verkeersstromen. De doorstroming is
natuurlijk ook van belang, je wilt uit het oogpunt
van leefbaarheid niet dat automobilisten gaan
omrijden door woonwijken.”

Turborotonde
Ook Johan Vermeeren, ontwerper verkeer bij de
gemeente Rotterdam, denkt dat dit document zeer
bruikbaar zal zijn. “Bijvoorbeeld naar bewoners toe
die graag ergens een rotonde of verkeerslichten
willen. Dan kunnen we laten zien dat het is
onderzocht en of zoiets zinvol is of niet.
Ook bij nieuwe bestemmingsplannen kun je
bekijken welke kruispuntvormen er moeten
komen en bijvoorbeeld ruimte reserveren voor een
turborotonde.” Vermeeren: “Bij design&construct
aanbestedingen brengt zo’n tool wel het risico met
zich mee dat een aannemer voor de goedkoopste
variant gaat, terwijl je als wegbeheerder liever
extra geld zou spenderen aan een nog veiliger
oplossing. Dat vergt - ook nu al - een duidelijke
beschrijving van het eindresultaat.” De richtlijnen
zijn zeker handig voor de afdeling Verkeer &
Vervoer, zegt Vermeeren. “Maar ik weet nu al dat
Rotterdam hier en daar gaat afwijken van de
basiskenmerken, door politieke keuzes of publieke
druk. Wij hebben bijvoorbeeld zebrapaden op
verkeerslichten geregelde kruispunten. Dat is
afwijkend en zeker niet veiliger, maar er is voor
gekozen om dat toch te doen. Een zebrapad wordt
vaak gezien als wonderolie voor oversteekproblemen. Verkeerskundigen weten wel beter.”
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Wilt u gefaciliteerd worden bij het aanbesteden,
contracteren en uitvoeren van uw infraprojecten?

CROW ProContract
Hét platform met kennis en tools voor het kiezen, opstellen,
aanbesteden en laten uitvoeren van infracontracten.

Of u nu kiest voor RAW, een geïntegreerd
of een hybride contract

Of u nu openbaar, niet-openbaar
of onderhands wenst aan te besteden

•
•
•
•
•

In een veilige en besloten online omgeving

Bewezen kennis uit de praktijk
Juridisch onderbouwd
Vastgesteld door de sector
Flexibel in gebruik
Aanvullend op uw eigen werktools

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.crowprocontract.nl of bezoek de introductiesessies op InfraTech 2015.

