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Milieu

CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.

Stiller op Weg – naar een gezonde stad

Staat luchtkwaliteit nog op de agenda?

18

Het expertisecentrum Rail bestaat een jaar en heeft in die periode decentrale overheden een platform geboden voor kennisuitwisseling rond
railgebonden openbaar vervoer.
Groeiende aandacht voor mobiliteit ouderen
Het toepassen van verkeersmodellen
De helpdesk verkeer
Onderzoek profiel vrije ruimte fiets
Werkgroep bruggen voor langzaam verkeer van start
Werkgroep Voetgangers in beleid en uitvoering
De turborotonde als exportproduct

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt,
verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis
voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp,
aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in
samenwerking met alle belanghebbende partijen,
waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-,
water- en wegenbouw, toeleveranciers en
vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm
van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken,
vindt haar weg naar de doelgroepen via websites,
publicaties, cursussen en congressen.
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Het KpVV in het kort

30

KpVV is onderdeel van CROW, maar vervult daarbinnen duidelijk een
eigen rol als kenniscentrum voor verkeer- en vervoerbeleid voor decentrale
overheden

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

Aanbesteden & Contracteren

Leefomgeving
Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en
het beheer van stedelijke openbare ruimte.

Wat kan ik met VISI in een RAW-bestek?

32

VISI structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken. Maar wat
kan ik daarmee in een RAW-bestek?

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.

De RAW-helpdesk

Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.
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Bouwprocesmanagement
Verplichte graafmelding is bekend, afwijkingen worden vaak
34
niet gemeld

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Levert een bijdrage aan het competenter maken
van de overheid op het gebied van mobiliteit.
Het speelt in op de behoeften van de decentrale
overheden en signaleert nieuwe ontwikkelingen.

Meer dan duizend gebruikers van de publicatie ‘Graafschade voorkomen
aan kabels en leidingen’ hebben gereageerd op een enquête.
De uitkomsten op een rij.

Infrastructuur
Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de
constructeur en beheerder van infrastructuur.

Van de straat geplukt: risico’s niet opzoeken
Graafschades rond watersituaties nu beter te vermijden
Hoe voorkom je tijdsdruk in het infrabouwproces?
Praktijk in beeld: Systems engineering Sluiskiltunnel + Vispassages
Meerwaarde TIS bij verbeteren constructieve veiligheid onderzocht
Handboek Specificeren Actueel: Scope afbakenen en beheersen

Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratief-juridische en technische
hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen
van contracten en het uitvoeren van werken en
schept zo kaders en voorwaarden voor aanbestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen.
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Verkeer & Vervoer
Expertisecentrum Rail draaischijf kennisuitwisseling
opdrachtgevers

Over CROW

Wilt u meer informatie over deze domeinen,
ga dan naar www.crow.nl.

14

Het land ligt vol met geluidsknelpunten die gesaneerd moeten worden.
Vooral wegverkeer verzoorzaakt geluidsoverlast. Het programma Stiller
op Weg ondersteunt gemeenten en provincies hierbij.

CROW et cetera wordt gratis verspreid
onder professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare
ruimte. Via www.crow.nl/etcetera kunt u
zich aanmelden.

Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.
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CROW blijft in Ede

Iman Koster (links) en Piet de Jong tekenen het vernieuwde huurcontract

CROW heeft zijn huurcontract met tien jaar verlengd. Directeur-bestuurder Iman Koster en directeur Piet de Jong van eigenaar Veluwe Investments
hebben in december hun handtekeningen gezet
onder het vernieuwde contract.
Het pand Bouwstede, wat staat
voor BouwStichtingen Ede, doet
hiermee ook het komende decennium zijn naam eer aan. Het kantoorpand huisvest naast CROW
diverse andere bouwgerelateerde
organisaties. Een daarvan is de
NSVV, de Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde, die zich
bezighoudt met het bevorderen
van kennis en het verspreiden van
informatie over licht. Verder zit in
het pand Rioned, de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.

Een andere huurder is Stadswerk,
de vereniging van professionals op
het gebied van de fysieke leefomgeving. En ook huisvest Bouwstede
Aboma, dat zich bezighoudt met
keuringen, inspecties en taxaties
van materieel, met begeleiding
van arbobeleid in bouwbedrijven
en met certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen. Om
de hoek bevindt zich nog de
STABU, die zich richt op het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor
de woning- en utiliteitsbouw.

Blik vooruit
Een nieuw jaar, dat is: nieuwe ronde, nieuwe
kansen.
CROW heeft een bewogen jaar achter de rug. Aan
het begin van 2011 stonden alle seinen nog op groen
voor de fusie met CURNET. Toen onze Raad van
Toezicht in september besloot de fusie per direct
af te blazen, was dat een teleurstelling. We hebben
erg veel tijd en energie gestoken in het traject om
op te gaan in een nieuw instituut en hier steeds in
geloofd. Maar veel tijd om achterom te kijken was
er niet: we moesten meteen de blik naar de toekomst richten en onze plannen bijstellen.
Over de toekomst gesproken, meteen op de
eerste werkdag dit jaar is het cluster Media bij
CROW van start gegaan. Hierin werken professionals op het gebied van kennisoverdracht eraan
om de kennis die CROW ontwikkelt en beheert
nog beter bij de gebruiker van die kennis te krijgen.
Hierdoor hebben andere collega’s meer de handen vrij om zich helemaal te richten op de inhoud
en op samenwerkingspartners en financiering.
Door deze duidelijke taakverdeling, gaan wij onze
blik nog meer naar buiten richten en ons best
doen u als klant nog beter te leren kennen om u
zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in het
dagelijks werk. Ik beloof u: CROW komt naar u
toe. Trouwens: u komt ook in steeds grotere
getale naar CROW toe. Trots kan ik u vertellen
dat onze helpdesks vorig jaar ruim tienduizend
aanvragen hebben beantwoord; dat zijn er bijna
vijftig per dag!
2012 zal geen gemakkelijk jaar worden. De sombere economische situatie zal vermoedelijk nog
wel even voortduren en ook wij merken dat
uiteraard. De cijfers over vorig jaar zijn nog niet
rond, maar het lijkt er voorlopig op dat we financieel geen slecht jaar achter de rug hebben.
Dit is alleen maar mogelijk geweest dankzij de
inspanningen van onze eigen mensen en uiteraard
van iedereen die in commissies, raden en werkgroepen van CROW actief is geweest. Ik ben
ervan overtuigd dat we de goede weg zijn ingeslagen en heb er alle vertrouwen in dat ook het
komende jaar veel moois gaat brengen.
Ik wens u een voorspoedig 2012.
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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CROW Gebruikersgroep Beeldkwaliteit

Benchmarking van beeldkwaliteit:
de Rekenmethode
Auteur: Frank Jan Uittenbogaart (DG-Groep), Harro Verhoeven (CROW)

Steeds meer gemeenten in Nederland meten de kwaliteit van
hun openbare ruimte. Vaak gebeurt dit met de inmiddels
bekende beeldkwaliteitsystematiek van CROW met de kwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D. Al dat meten leidt tot duizenden
meetresultaten. De vraag is: hoe bereken je uit al deze metingen
één score per gebied, periode of thema? Een rekenmethode moet
uitkomst bieden.

Inspectie

Om te achterhalen hoe het gesteld
is met de kwaliteit van de openbare
ruimte, gaan gemeenten meten. Ze
voeren verschillende typen metingen uit:
• vierwekelijkse toezichtmetingen
om te toetsen of de aannemer
aan de prestatie-eisen in het
beeldbestek voldoet;
• periodieke beleidsmetingen om
te monitoren of het door het
gemeentebestuur gewenste ambitieniveau wordt gehaald;
• incidentele burgerschouw om
met bewoners te communiceren

over hun tevredenheid over het
onderhoud;
• technische inspecties die uitgedrukt kunnen worden in ABCDcijfers;
• risico-inspecties, waarbij specifieke objecten zoals bomen,
wegen en speeltoestellen in de
buitenruimte op hun mogelijke
risico voor de omgeving worden
beoordeeld.
Voor de rapportage over kwaliteit
en evaluatie van het bereikte resultaat is er behoefte aan een samen-

vatting van de resultaten. Bijvoorbeeld de resultaten over een
gekozen periode, voor geselecteerde
gebieden en verschillende thema’s
(groen, reiniging en dergelijke).
De vraag is hoe uit deze duizenden
metingen één score per gebied,
periode of thema is af te leiden.

Worstelen
De Gebruikersgroep Beeldkwaliteit
van CROW ziet dat veel gemeenten
met deze vraag worstelen. Zij
willen immers kunnen concluderen
of het gestelde ambitieniveau is
gehaald. Ook willen ze weten waar
de probleemgebieden liggen en
verschillen zijn tussen gebieden,
periodes of thema’s. Vaak worden
hiervoor overzichtelijke plattegronden gemaakt met in kleur de
score per gebied. Gemeenten en
adviesbureaus bedenken nu
eigen methoden om scores te
berekenen:
• Een veelgebruikte methode om
tot één score te komen, is het
gemiddelde nemen. Nadeel is
echter dat alles uiteindelijk uitmiddelt tot een niveau B. Hierdoor scoort een gebied met 100%
B-niveau even goed als een gebied
met 50% A+-niveau en 50%
D-niveau, terwijl dit laatste gebied
in de ogen van de burger en
beheerder een veel lagere kwaliteit heeft.
• Een andere methode is het rekenen met de laagste score. Nadeel
daarvan is echter dat de score
van een gebied steeds slechter
wordt als je meer metingen
samenneemt. En een gebied
met 1% D-scores scoort daarbij
even slecht als een gebied met
100% D-scores.

6 | CROW etcetera nr. 1 | januari 2012

04_Domein_1_Leefomgeving.indd 6

16-01-12 10:47

Leefomgeving

Thema

Schaalbalk

A+

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren haag
Groen-beplanting-onkruid
Groen-boomspiegel-onkruid
Groen-gras-overgroei randen verharding
Totaal Groen

Groen

Groen-beplanting-rozen-bladafval / bloesem
Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn
Groen-boomspiegel-zwerfafval grof
Groen-gras-bladafval
Groen-gras-gazon-uitwerpselen
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof
Groen-gras-zwerfafval grof
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
Onkruid rond obstakels
Verharding-bladafval / bloesem
Verharding-uitwerpselen
Verharding-veegvuil
Verharding-veegvuil-goten
Verharding-zwerfafval-fijn
Verharding-zwerfafval-grof
Verh-elementverharding-tegels-onkruid
Verh-open verh-elementverh-klinkers-onkruid
Verh-open verh-ong verh-halfverharding-onkruid
Totaal Reiniging

Reiniging

Riolering-kolk oneffenheid
Riolering-kolk-belemmering inlaat
Totaal Riolering
Riolering

Eindtotaal

• Een derde methode is het toeken
nen van rapportcijfers. In veel
kwaliteitssystemen, waaronder
de Kwaliteitscatalogus Open
bare Ruimte van CROW, worden
de kwaliteitsniveaus aangeduid
met letters. Voor het bepalen van
een rekenkundig gemiddelde
kan men aan elke letter een rap
portcijfer koppelen. De vraag
daarbij is welk rapportcijfer aan
een kwaliteitsniveau gekoppeld
wordt. Is een A+ dan een 10 of
8 of misschien toch een 9? En is
een B een 5? Daarbij kan de
wijze van middeling variëren. Is
het een gewogen gemiddelde
naar oppervlakte of naar aantal
vakken of elementen? Ook wis
selt de manier van middeling.
Bestaat de totaalgemiddelde
score uit de middeling van de
scores van alle metingen of wor
den de gemiddelden per gebied
op hun beurt weer gemiddeld?

aantal metingen
B
A

C

D

aantal
totaal 90% grens

kwaliteitsniveau
volgens 90% regel

19
51
67
11
148

154
192
429
810
1585

58
69
99
435
661

15
28
44
44
131

17
43
4
4
68

263
383
643
1304
2593

237
345
579
1174
2334

C
D
B
B
B

8
53
131
81
369
80
553
67
310
134
187
164
502
1968
159
3
202
819
81
170
26
6067

114
549
671
446
202
371
408
1186
819
520
342
929
912
614
2002
17
1742
1422
782
662
50
14760

64
80
531
124
82
246
342
414
432
231
99
481
484
163
416
5
818
502
755
726
63
7058

18
2
40
7
4
73
86
20
47
23
47
84
131
19
54

11
2
9
1
1
73
212
1
4
1
15
145
56
17
35

68
39
87
63
10
922

12
1
11
15
10
632

215
686
1382
659
658
843
1601
1688
1612
909
690
1803
2085
2781
2666
25
2842
2783
1716
1636
159
29439

194
617
1244
593
592
759
1441
1519
1451
818
621
1623
1877
2503
2399
23
2558
2505
1544
1472
143
26495

C
B
B
B
B
C
D
B
B
B
B
C
B
A
B
B
B
B
B
B
C
B

4
39
43

150
168
318

186
123
309

33
31
64

21
32
53

394
393
787

355
354
708

C
C
C

6258

16663

8028

1117

753

32819

29537

B

Vergelijken
De grote verscheidenheid aan
rekenmethodes zorgt ervoor
dat resultaten onvergelijkbaar
worden en leidt tot verschillende
conclusies bij de gebruikers
van de diverse meetsystemen.
Grootste nadeel van al die ver
schillen is misschien wel dat
onderlinge vergelijking, bench
marking, tussen gemeenten
onmogelijk is. En juist aan dat
onderling vergelijken bestaat
veel behoefte.
De CROW Gebruikersgroep
Beeldkwaliteit heeft op basis van
de ervaringen uit het werkveld
één rekenmethode opgesteld
voor gebruik bij benchmarking.
Het doel is dat elke gemeente
eenduidig in de beoordeling is,
waardoor scores tussen gemeen
ten onderling vergelijkbaar wor
den. Zo kunnen we uiteindelijk
zeggen dat de ene stad even

schoon is als de andere, of dat
de ene regio beter onderhouden
groen heeft dan de andere. En dat
is precies wat we willen weten.

Statistische bundeling
De opgestelde rekenmethode
zorgt voor een correcte statisti
sche bundeling van de meetresul
taten, waarbij de berekende
kwaliteit overeenstemt met de
beleving van de kwaliteit van de
buitenruimte. Daarnaast geeft de
methode inzicht in het ambitie
niveau van de beheerder en biedt
ze uitsluitsel over de vraag of dit
niveau gehaald is.
Als basis voor de rekenmethode
zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
• De methode moet zo veel
mogelijk aansluiten bij de
bestaande methoden bij beeld
bestekken;
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• De methode moet toepasbaar zijn
op diverse soorten kwaliteitscata
logi;
• Elke score telt voor één, dat wil
len zeggen dat een schaalbalk die
vaker wordt gescoord, zwaarder
meetelt in het eindresultaat;
• Er worden geen rapportcijfers
gebruikt.
Op basis van deze uitgangspunten
heeft de CROW Gebruikersgroep
Beeldkwaliteit de volgende reken
methode opgesteld: De score is het
kwaliteitsniveau dat bij 90% van de
metingen wordt behaald.
Is bijvoorbeeld in een bepaald
gebied 91% van de metingen een B
of hoger, dan scoort het gebied een
B. Is slechts 89% van de metingen
een B of hoger, dan scoort het gebied
een C.

Thema

Schaalbalk

Groen

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren haag
Groen-beplanting-onkruid
Groen-boomspiegel-onkruid
Groen-gras-overgroei randen verharding

Totaal Groen
Reiniging

Groen-beplanting-rozen-bladafval / bloesem
Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn
Groen-boomspiegel-zwerfafval grof
Groen-gras-bladafval
Groen-gras-gazon-uitwerpselen
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof
Groen-gras-zwerfafval grof
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
Onkruid rond obstakels
Verharding-bladafval / bloesem
Verharding-uitwerpselen
Verharding-veegvuil
Verharding-veegvuil-goten
Verharding-zwerfafval-fijn
Verharding-zwerfafval-grof
Verh-elementverharding-tegels-onkruid
Verh-open verh-elementverh-klinkers-onkruid
Verh-open verh-ong verh-halfverharding-onkruid

Totaal Reiniging
Riolering

Riolering-kolk oneffenheid
Riolering-kolk-belemmering inlaat

Totaal Riolering
Eindtotaal

Eén kwaliteitsniveau
Uit de tabel met kwaliteitsniveaus is
af te lezen dat bij het thema ‘Groen’,
om de 90%grens te bereiken, 2.334
metingen nodig zijn. Om het kwali
teitsniveau te bepalen, wordt de vol
gende berekening uitgevoerd: A+
(148) + A (1585) + B (661) = 2.394
metingen. De conclusie is dat de
90%grens in kwaliteitsniveau B ligt.
Een voordeel van deze rekenme
thode is dat een grote verscheiden
heid aan metingen kan worden
gecombineerd tot één kwaliteits
niveau voor een bepaald gebied.
De metingen van het periodieke
toezicht, beleidsmetingen, burger
schouw, maar ook metingen uit een
technische inspectie, kunnen nu
worden gecombineerd. Voordeel is
ook dat er niet met rapportcijfers
wordt gewerkt, maar gewoon met de
ABCDniveaus. Gemeenten hebben

daarnaast de vrijheid om de reken
methode ook op de eigen kwaliteits
niveaus van toepassing te verklaren
(bijvoorbeeld uitstekend, goed,
matig, slecht of ABCDEniveaus) of
rapportcijferniveau (bijvoorbeeld
10, 8, 6, 4, 2) te geven. Het voordeel
is ook dat er geen wegingsfactoren
gebruikt hoeven te worden; elke
meting telt even zwaar mee.
Naast het berekenen van het kwali
teitsniveau, bestaat de wens om bij
vergelijking van de kwaliteitsni
veaus antwoord te krijgen op de
vraag of het ambitieniveau is
gehaald. Elke kwaliteitsmeting
wordt daarbij afgezet tegen het
gewenste of vereiste kwaliteits
niveau. De beoordeling bestaat uit
de ambitiescores: ‘onder niveau’,
‘op niveau’, of ‘boven niveau’. Daar
bij is onderscheid mogelijk tussen

aantal metingen
onder niveau Eindtotaal

90% grens

41
84
59
71
255

263
383
643
1304
2593

237
345
579
1174
2334

niet gehaald
niet gehaald
gehaald
gehaald
gehaald

39
16
106
36
13
179
314
64
79
34
81
259
238
47
112
204
117
133
157
29
2257

215
686
1382
659
658
843
1601
1688
1612
909
690
1803
2085
2781
2666
25
2842
2783
1716
1636
159
29439

194
617
1244
593
592
759
1441
1519
1451
818
621
1623
1877
2503
2399
23
2558
2505
1544
1472
143
26495

niet gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
niet gehaald
niet gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
niet gehaald
niet gehaald
niet gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
gehaald
niet gehaald
gehaald

205
151
356

69
71
140

394
393
787

355
354
708

niet gehaald
niet gehaald
niet gehaald

9859

2652

32819

29537

gehaald

boven niveau

op niveau

146
210
412
707
1475

76
89
172
526
863

103
503
652
457
535
416
928
1115
1041
607
407
897
1274
2499
1859
20
1697
2057
728
702
45
18542

73
167
624
166
110
248
359
509
492
268
202
647
573
235
695
5
941
609
855
777
85
8640

120
171
291
20308

ambitieniveau
volgens 90% regel
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verschillende ambitieniveaus voor
schaalbalken en/of locaties. Bijvoorbeeld: de schaalbalk voor zwerfafval in het centrumgebied moet
minimaal een A scoren terwijl
de overige schaalbalken kunnen
volstaan met een B.
De rekenmethode werkt dan als
volgt: ’De ambitiescore is het
ambitieniveau dat bij 90% van de
metingen wordt behaald’.

Ambitiescore
Uit de tabel met ambitiniveaus is af
te lezen dat bij het thema ‘Groen’,
om de 90% grens te bereiken, 2.334
metingen op het vereiste niveau of
hoger nodig zijn. Om de ambitiescore te bepalen, wordt de volgende
berekening uitgevoerd: boven
niveau (1.475)+op niveau (863) =
2.338 metingen. Conclusie: de 90%grens ligt in het gebied ‘op niveau’.
De ambitiescore is dus ‘op niveau’.
In de tabel zijn er geen ambitiescores ‘boven niveau’.
De rekenmethode sluit aan bij de
inmiddels bekende meet- en verrekenmethode bij toezicht op beeldbestekken (meer dan 10% afgekeurd
is een lager kwaliteitsniveau dan
afgesproken). Door gebruik te
maken van hetzelfde uitgangspunt
krijgt het begrip ‘kwaliteitsniveau’
zowel op beleidsniveau als bij de
uitvoering van het feitelijke onderhoud dezelfde betekenis.

Geen onderlinge weging
De rekenmethode houdt geen rekening met de onderlinge weging
tussen de verschillende typen
meetresultaten. Dit wil zeggen dat
duizend metingen over zwerfafval
zwaarder meetellen in het eindresultaat dan de vijftig metingen
over een scheve afvalbak. Elke
meting telt even zwaar mee, zowel
binnen elke schaalbalk als binnen
het ambitieniveau. De onderlinge
weging tussen de schaalbalken is
een directe resultante van de verhouding van het aantal metingen
tussen de schaalbalken.
Bij het analyseren en vergelijken
van de meetresultaten is het belangrijk dat van een abstract niveau, bijvoorbeeld ‘het kwaliteitsniveau’ van

de gehele gemeente, kan worden
gedetailleerd naar de onderliggende
metingen, bijvoorbeeld ‘het kwaliteitsniveau’ voor het ambitiethema
‘Schoon’. Met deze drill-downmethode krijgt de gebruiker de mogelijkheid om in enkele korte stappen
de opbouw en de onderbouwing van
de verschillende kwaliteitsscores te
analyseren. De methode van meten
(samenstelling meetnetwerk, welke
schaalbalken worden gemeten en
met welke frequentie) bepaalt de
onderliggende opbouw van het
berekende kwaliteitsniveau.

Indikken
Nog meer inzicht in de kwaliteit
ontstaat door de metingen met de
rekenmethode in meerdere dimensies ‘in te dikken’. De volgende
dimensies worden hierbij voorzien:
• Schaalbalken (bijvoorbeeld groen
– gras – gazon – graslengte)
• Ambitiethema’s (bijvoorbeeld
schoon – afval op verharding)
• Ruimtelijk (bijvoorbeeld
Nederland – gemeente – rayon –
wijk -subwijk)
• Functiegebieden (bijvoorbeeld
woonwijken, industriegebieden,
centrum)
• Periode (bijvoorbeeld jaar –
maand – week – dag - tijd)

CROW is van plan om een landeBeeldkwaliteit in
Nederlandse
lijke Monitor NL te ontwikkelen
gemeenten
waarmee gemeenten hun kwaliteitsmetingen kunnen uploaden,
presenteren op kaartmateriaal en
onderling kunnen vergelijken.
Voorwaarde voor onderlinge vergelijkbaarheid blijft dat alle metingen
voldoen aan de volgende uitgangspunten:
• Meet volgens de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte en de
meetinstructie (of zorg dat er een
vertaalslag is te maken van eigen
maatlatten naar de CROW-kwaliteitsniveaus (A+, A, B, C en D);
• Selecteer willekeurig meetlocaties
(kies niet de beste of juist de probleemlocaties) of meet de kwaliteit van alle objecten;
• Bepaal per meetlocatie het slechtste meetvak.
De CROW Gebruikersgroep Beeldkwaliteit hoopt met deze rekenmethode duidelijkheid te scheppen
over het ‘indikken’ van kwaliteitsmetingen tot een hoger abstractieniveau en is benieuwd naar de
reacties uit het werkveld.

Harro Verhoeven, projectmanager Leefomgeving en Milieu, verhoeven@crow.nl
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CROW Levende Stad

Meer betrokkenheid,
drukkere bijeenkomsten
Auteur: Ineke Westerbroek

Eind 2011 heeft de begeleidingscommissie van CROW Levende
Stad de activiteiten van 2011 geëvalueerd, maar ze heeft vooral vooruitgeblikt op de nieuwe plannen en
ontwikkelingen in 2012 en verder.
Tijdens de bijeenkomst is sprake
van genoeg ideeën, enthousiasme
en vertrouwen om CROW Levende
Stad nog levendiger en groter te
maken.

De leden van de begeleidingscommissie juichen de groei en
betrokkenheid toe en zijn blij dat
ook de samenwerking met andere
externe partijen wordt verkend.

Groei
Het personennetwerk CROW
Levende Stad wil in zowel de
breedte als de diepte verder groeien.
Op dit moment richt het netwerk

CROW Levende Stad
CROW Levende Stad is een personen- en kennisnetwerk voor professionals werkzaam in de openbare
ruimte. Ruim zestig gemeenten en
een provincie verdeeld over heel
Nederland zijn inmiddels partner. Het
netwerk bestaat uit beheerders,
beleidsmedewerkers en managers die
tijdens interactieve thema- en regiobijeenkomsten kennis delen en ervaringen uitwisselen. Dit levert contacten en inspiratie op.
Zien = geloven: een niet-partnergemeente kan eenmaal met één
persoon gratis deelnemen.

Foto: Herman Stöver

Na een aantal jaren van groei, heeft het aantal partners van
CROW Levende Stad zich in 2011 gestabiliseerd. Het aantal
medewerkers per gemeente is het afgelopen jaar wel sterk
gegroeid, wat zich onder meer vertaalt in drukker bezochte
bijeenkomsten. Ook de betrokkenheid is sterk gegroeid en
steeds vaker komen partners zelf met ideeën voor nieuwe
bijeenkomsten.

zich vooral op beleidsmedewerkers
en uitvoerders in de openbare
ruimte. Maar ook managers zijn op
zoek naar een platform waar ze
beschermd en open met elkaar van
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CROW Levende Stad

Agenda CROW Levende Stad
19 januari:

Regiobijeenkomst Noord-Holland-Noord: Combineren
van infrastructuur en bomen

26 januari:

Themabijeenkomst: Procesmanagement

2 februari:

Themabijeenkomst: Eikenprocessierups

15 februari: Regiobijeenkomst Brabant (B5): Monitoring
16 februari: Regiobijeenkomst Zuid-Holland-Midden: Duurzaam
Terreinbeheer
februari:

Themabijeenkomst Oplaadpunten elektrische voertuigen,
gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte

februari:

Regiobijeenkomst Oost-Nederland: Regiomodel vs
Uitvoeringsmodel

maart:

Themabijeenkomst Beheersystemen

maart:

Themabijeenkomst: Infrastructuur en bomen (tegen betaling
ook toegankelijk voor niet-partners)

maart:

Themabijeenkomst: Water

www.levende-stad.nl voor een volledig overzicht van alle bijeenkomsten, ook in voorbereiding
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85; ook voor verzoeken aan CROW Levende Stad om een bijeenkomst over een ander onderwerp te organiseren

gedachten kunnen wisselen. Dit
zal in 2012 worden opgezet.
Ook heeft de begeleidingscommissie geadviseerd meer toenadering
te zoeken tot het onderwijs. Niet
alleen kennis, maar vooral de toekomst loopt daar rond. Ook in de
komende jaren willen we immers
geschoolde en betrokkenen collega’s vinden die kunnen en willen
werken in de openbare ruimte. Het
idee voor een jongerennetwerk is
geopperd.
Tot slot is CROW aan het verkennen of de succesformule van CROW
Levende Stad gekopieerd kan worden voor andere CROW-netwerken
voor bijvoorbeeld duurzaam terreinbeheer en infrastructuur.

De mens centraal
Uitwisseling van kennis is heel
belangrijk. Maar vooral het kunnen delen van (praktijk)ervaring is
uniek binnen CROW Levende Stad.
Daarbij staan vooral de ervarings-

deskundigen centraal, mensen
uit de praktijk dus. Naast besloten
bijeenkomsten komen er in 2012
ook twee open bijeenkomsten,
waar ook andere partijen mogen
aanschuiven. In het voorjaar is het
thema Infra & Bomen, in juni volgt
de ondertussen bekende bijeenkomst over Beeldbestekken. Ten
slotte gaat ook CROW Levende Stad
bekijken hoe en welke social media
een toegevoegde waarde kunnen
bieden voor haar partners. Het
laagdrempelig uitwisselen van
ervaringen staat immers centraal
in het netwerk.
Netwerken wordt steeds belangrijker en CROW Levende Stad kan als
een bruikbaar en succesvol vliegwiel worden ingezet voor bestaande
en nieuwe netwerkinitiatieven.

Ineke Westerbroek, projectmanager
Leefomgeving & Milieu, westerbroek@crow.nl
www.levende-stad.nl

Zuid-Holland:

Beheerders
infrastructuur
bijgepraat
De provincie Zuid-Holland is sinds maart 2011
partner van CROW Levende Stad, het netwerk waar overheidsprofessionals kennis en
ervaringen uitwisselen over de openbare
ruimte. Begin december zijn de medewerkers
van de afdeling Dienst Beheer Infrastructuur
tijdens een interne voorlichtingsbijeenkomst
in het provinciehuis in Den Haag bijgepraat.
Duidelijk wordt hoe partners contacten,
ideeën en ervaringen uitwisselen binnen hun
netwerk tijdens de interactieve bijeenkomsten
die CROW Levende Stad door het jaar en
door het land heen organiseert. Tijdens een
korte brainstromsessie komt naar voren over
welke onderwerpen provinciemedewerkers
graag ervaringen en ideeën uitwisselen. Gladheidsbestrijding, dynamisch verkeersmanagement en verkeersregelingen komen aan bod.

www.levende-stad.nl
(0318) 69 58 36, onder meer voor partners van CROW
Levende Stad die belangstelling hebben voor een
interne voorlichtingsbijeenkomst.

Samenstelling CROW Levende Stad
Begeleidingscommissie
Arie-Cees de Jong (gemeente Zoetermeer)
Han Kilskonk (gemeente Oosterhout)
Denise Kruisdijk (gemeente Heemskerk)
Henk Kuijpers (gemeente Apeldoorn)
Danny Lobeek (gemeente Deventer)
Frans Rurup (gemeente Alphen aan den Rijn)
Cor Verbruggen (gemeente Bergen op Zoom)
Wim Wilms (OVER-gemeenten)
Vacatures
Harro Verhoeven (CROW)
Ineke Westerbroek (CROW)
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Nationaal Openbare Ruimte Congres

“Openbare ruimte terug naar de burgers”
Auteur: Tim Oosten

David Engwicht:
“Burgerschap
omarmen”

“De openbare ruimte moet terug naar de burgers”,
Consumentenmodel
“Hiervoor is wel een andere denkbetoogt de Australiër David Engwicht. Hij heeft
wijze nodig. We zijn de afgelopen
zich ten doel gesteld levendige openbare ruimtes te decennia van burgers consumenten geworden. We moeten het conscheppen. Als directeur van Creative Communities
sumentenmodel voor de openbare
International reist hij de wereld over om met
ruimte vaarwel zeggen en het burgerschap weer omarmen. Bij de
beperkte middelen en betrokken burgers steden
oude Grieken was de stad, de polis,
levendig te maken. Op 7 december sprak hij in de
het hart van het openbare leven.
Hier werd je een beter mens en
ReeHorst in Ede tijdens het Nationaal Openbare
werd je onderdeel van het sociale
Ruimte Congres, georganiseerd door CROW en Elba leven. We plannen alles en beseffen veel te weinig dat een openbare
Media, in samenwerking met de gemeente Ede.
“Europa heeft een hoge kwaliteit
openbare ruimte en toch word ik
als Australiër uitgenodigd om hier
te spreken”, vertelt Engwicht. “Hier
in Europa is een gebrek aan betrokkenheid ontstaan, burgers hebben
via de belastingen de openbare
ruimte uitbesteed aan de overheid,
die er eigenaar van is geworden.
Een openbare ruimte hoort een
thuis te zijn. En een thuis is geen

plek, maar een gevoel. Je moet je
er prettig voelen. En dat zit hem
niet in dure oplossingen. In een
groot, duur, steriel huis voel je je
niet op je gemak. Zo is het met de
openbare ruimte ook. Het zit hem
niet in dure bakstenen en chique
ontwerpen. Een plek is pas een
geslaagde ruimte, als het anders
wordt gebruikt dan de ontwerper
heeft beoogd.”

ruimte gedurende de tijd verandert.
Zijn er sociale problemen, dan zoeken we fysieke oplossingen zoals
cameratoezicht. Maar we moeten
sociale oplossingen zoeken.”
Burgemeester Cees van der Knaap
van Ede opent het congres en gaat
in op enkele pareltjes in zijn
gemeente, zoals De Hoge Veluwe
met het Kröller-Müller Museum,
de voormalige kazerneterreinen
die een woonbestemming krijgen

“Consumentenmodel
vaarwel zeggen”
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”
en het stationsgebied dat voor 350
miljoen euro wordt vernieuwd.

Sterke band
Uit onderzoek van TNS NIPO,
dat speciaal voor dit congres is uitgezet, blijkt dat meer dan vijftig
procent van de Nederlanders een
sterke tot zeer sterke band heeft
met zijn buurt. Als zwakste punt
wordt het onderhoud van de
buitenruimte genoemd. Verder
ziet de overgrote meerderheid de

gemeente verantwoordelijk voor
de openbare ruimte.
Tijdens twee rondes van elk zes
deelsessies komen onder meer
gedeelde verantwoordelijkheid,
verdienmodellen, de invloed van
‘fysiek’ op ‘sociaal’ en het combineren van infrastructuur en
bomen aan bod.
In een afsluitend debat komen de
wethouders openbare ruimte van
Ede, Apeldoorn en Zoetermeer aan
het woord. Zij gaan in op betrok-

kenheid van burgers, krimpende
budgetten en het verplaatsen van
de aandacht van gebouwen naar de
buitenruimte.
Met 330 bezoekers was het drukker
dan vorig jaar; het Nationaal
Openbare Ruimte Congres voorziet in een duidelijke behoefte.
Begin december 2012 is de volgende editie gepland.

www.nationaalopenbareruimtecongres.nl
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Stiller op Weg –
naar een gezonde stad
Auteur: Jan Knol

Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in
binnenstedelijke gebieden en de sanering van de knelpunten is
een omvangrijke en kostbare opgave. Om die saneringsopgave te
beperken, wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu bronbeleid actief stimuleren. Hiervoor is het programma Stiller op
Weg in het leven geroepen.

De saneringsopgave voor geluidsknelpunten in het stedelijk gebied
is zeer fors. Het verkeer in de steden
neem nog steeds toe en zet die
opgave nog meer onder druk. En
dan hebben we het alleen nog
maar over locaties die op basis van
normstelling moeten worden aangepakt. Voldoen aan die norm wil
echter niet zeggen dat de rest van
Nederland in een ‘gezonde geluidsomgeving’ leeft. Het programma
Stiller op Weg heeft als doel de
geluidsoverlast van verkeer in de
stedelijke omgeving te verminderen door gemeenten en provincies
te ondersteunen met kennis over
maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Het programma
loopt voorlopig tot eind 2012 en
wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
uitgevoerd door Agentschap NL en
CROW.

Stiller verkeer =
gezondere leefomgeving
De verdichting in bebouwing
neemt toe, evenals de mobiliteit.
In Nederland is dertien procent
van de bodem in gebruik voor
woningen, bedrijfsterreinen,
wegen, spoorlijnen en andere

vormen van bebouwing. Ons land
gaat daarmee aan kop in de Europese Unie. Buiten de files die dit
met zich meebrengt, neemt ook de
geluidsoverlast van al het verkeer
toe. Van de milieuaspecten die de
tevredenheid van de leefomgeving
bepalen, is verkeerslawaai de
belangrijkste. Het heeft bovendien
een aantoonbaar, negatief effect
op de gezondheid en kwaliteit
van leven. Dat biedt betere kansen
voor de agendering van geluid en
laat ‘de kapstok voor samenwerking’ zien. Het gaat immers niet
alleen om de ‘dB’tjes’. Die boodschap is te technisch en te beperkt.

Spin in het gemeentelijk web
De verantwoordelijkheid voor
geluidsbeleid ligt vaak bij een
milieuafdeling zonder geluidsbudget. Inbedding moet vooral worden gevonden in beleid van collega-afdelingen. Samenwerking
zoeken dus, en aansluiting vinden
bij de verschillende gemeentelijke
beleidsthema’s en andersom.
Denk daarbij niet alleen aan brede
beleidsthema’s als leefbaarheid en
duurzaamheid, maar ook smallere
beleidsthema’s als bereikbaarheid,
(verkeers)veiligheid, parkeerbeleid,

lucht en klimaat. Dat betekent
samenwerking en gezamenlijke
beleidsvoorstellen en plannen met
verkeerskundigen, ontwerpers,
projectleiders, (weg)beheerders,
stedenbouwkundigen en medische
milieukundigen. Stiller op Weg
richt zich primair op ‘de gemeentelijke spin in het web’: de milieuambtenaar die over geluidsbeleid
gaat. De secundaire doelgroep zijn
de collega-ambtenaren van de
afdelingen Ruimtelijke Ordening,
Verkeer, Ontwerp en Beheer, maar
zeker ook de GGD. Best een uitdaging, maar ook bestuurders van
gemeenten en provincies willen
we uitdrukkelijk betrekken en
motiveren om de aanpak van
geluidsoverlast door wegverkeer
hoger op de politieke agenda te
zetten.

Palet kansrijke maatregelen
Er zijn veel maatregelen mogelijk
die bijdragen aan geluidsreductie
en vaak tegelijkertijd bijdragen

14 | CROW etcetera nr. 1 | januari 2012

05_Domein_2_Milieu.indd 14

16-01-12 10:33

Milieu

aan thema’s als luchtkwaliteit,
klimaat of leefbaarheid. De meest
kansrijke bronmaatregelen voor
wegverkeerslawaai die door Stiller
op Weg zijn geïnventariseerd en
geprioriteerd, hebben betrekking
op stille wegdekken, stille voer
tuigen en banden, infrastructuur
en ruimtelijke ordening. Er is ook
aandacht voor specifieke geluids
hinder van bijvoorbeeld brom
mers. Hinder die zich niet laat
vertalen in de wijze waarop we
verkeerslawaai meten en bereke
nen, maar wel een grote invloed
heeft op de hinderbeleving van de
burger. Geen ‘regelgeving dB’s’
dus, die van invloed zijn op sane
ringskosten, maar prima kunnen
dienen als ‘duwer voor politieke
agendering’. De meest kansrijke
maatregelen zijn verzameld in
zogenaamde factbooks en te vinden
op stilleropweg.nl. Het zal duidelijk
zijn dat het palet aan mogelijke
maatregelen voor gemeenten met
hun stedelijk gebied veel groter is

dan voor provincies. Niet zo gek,
want de problematiek voor
gemeenten is ook veel groter.

Wat biedt Stiller op Weg nog meer?
Het kloppend hart van het pro
gramma bestaat uit praktijkvoor
beelden. Of beter gezegd: ‘het
inventariseren en communiceren
van de goede praktijkvoorbeelden’.
Voorbeelden niet alleen in de
vorm van gerealiseerde, fysieke
projecten, maar ook mooie,
kleinere of grotere voorbeelden
in beleid of proces van koploper
gemeenten of provincies. En
natuurlijk zijn die zaken veelal
met elkaar verweven, maar soms
begint het bij bestuurlijke ambi
ties of versterking van integrale
beleidsadvisering door werk
procesverbeteringen.
Stiller op Weg biedt het platform
om die inspirerende voorbeelden
van gemeenten en provincies met
elkaar te delen. Communicatie is
voor het welslagen van het pro

gramma essentieel. Het loket stil
leropweg.nl, het zichtbaar maken
van het programma door voorbeel
den in de schijnwerper te zetten
van bestuurlijke aandacht, presen
taties, allianties met gelieerde net
werken en websites…; kortom:
kennistoepassingsbevordering
door ‘informeren en inspireren’.
Kennisborging is in het pro
gramma gelukkig geen sluitpost.
Om te zorgen dat de kennis niet
verloren is na afloop van het pro
gramma, wordt die kennis geborgd
door de website en enkele publica
ties. Voorzien zijn onder meer een
publicatie over ‘agendering van
geluid’ met inspirerende praktijk
voorbeelden en een publicatie die
gemeenten ondersteuning moet
bieden bij batenkostenafwegin
gen van beleidsstrategieën voor
stille wegdekken in stedelijk
gebied. Kort door de bocht zou je
kunnen zeggen dat Agentschap NL
de praktijkvoorbeelden in de
schijnwerpers zet van bestuurlijke

Rustige en stille
ruimten in een
drukke omgeving
zijn bijzonder
waardevol
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Ja, op veel locaties moeten we wel
hoge geluidsbelastingen accepteren op de straatgevels, maar compenseer dat dan bijvoorbeeld met
een geluidsluwe achterkant. Het
behoud van voldoende stille gebieden nabij woonplekken is ook
uitermate belangrijk voor onze
gezondheid. Dit is iets wat we niet
allemaal bij wet hebben geregeld
of moeten willen regelen. Het
vraagt om kwaliteit en beleid van
bestuur. Voor een openbare
ruimte met voldoende verschillen
in akoestische kwaliteiten moeten
lokaal hogere eisen worden
gesteld.
(foto: Hollandse Hoogte)

Auteur: xxxx

Een gezonde leef
omgeving?

en ambtelijke aandacht en CROW
de kennisborging tijdens en na
afloop van het programma voor
zijn rekening neemt. Zo is het
natuurlijk niet helemaal. Dat zou
de wijze van samenwerking tekortdoen. Maar het geeft wel de motivatie aan voor de samenwerking
van Agentschap NL en CROW in
hun opdracht voor het ministerie.

Morgen beter dan vandaag
De oplettende lezer zal zeggen:
“Het gaat toch om de knelpunten
in de bestaande situatie? Dus
waarom ook maatregelen in de
RO-sfeer? Daar heb je alleen wat

aan bij nieuwbouw en herstructurering.” Dat klopt, maar het kan
beter en slimmer én … hoe belangrijk ook: de Wet geluidhinder biedt
onvoldoende bescherming. De verleiding is te groot om per project
tot het randje te gaan en bestuurlijk hogere grenswaarden vast te
stellen. Uiteindelijk gaat het de
wethouder, projectmanager en
projectontwikkelaar vaak om
uitnutting van vierkante meters
grond in relatie tot exploitatiekosten en -opbrengsten van steeds
compactere inbreidings- of uitbreidingslocaties. Zo creëren we met
elkaar echter één lawaaideken.

Geen luxe, maar noodzaak. Niet
alleen vanwege geluid zoals al aangegeven. Dat vraagt om stedenbouwkundige ontwerpen waarin
mensen meer worden verleid tot
wandelen en fietsen. Drukke en
lawaaiige ruimten, afgewisseld
met rustige en stillere ruimte.
Plekken waar mensen graag
blijven hangen, praten, spelen,
zitten en bewegen. Kortom; een
openbare ruimte waarin het
prettig wonen, werken en leven is.
Kansen dus om het morgen nog
beter te doen dan vandaag.

www.stilleropweg.nl
Jan Knol, projectmanager Leefomgeving
en Milieu, knol@crow.nl

Gezondheid en geluid
Bron

Ernstig
gehinderden

Ernstig
slaapgestoorden

Doden

Wegverkeer

813.000

407.000

tientallen - honderden

Vliegverkeer

407.000

136.000

enkele tientallen

Railverkeer

136.000

0

Buren

678.000

407.000

?

Bouw- en sloopterreinen

271.000

136.000

?

Evenementen
Totaal

271.000

136.000

> 813.000

> 407.000

enkele

?
tientallen - honderden

Bron: GGD Amsterdam, op basis van onderzoek WHO en RIVM
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Afsluiting programma luchtkwaliteit en verkeer

Staat luchtkwaliteit nog op de agenda?
Met de afsluiting van het programma Solve op 7 februari 2012 wordt er met name
vooruit gekeken. Graag doet het Solve-team dit samen met alle betrokkenen en
geïnteresseerden tijdens een prikkelende bijeenkomst bij de provincie Gelderland.
Thema van deze middag zal zijn luchtkwaliteit in relatie tot volksgezondheid. Iedereen
is van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.
In ruim vier jaar heeft het programma
Solve veel kennis over de effecten van
verkeersmaatregelen op de lokale luchtkwaliteit ontwikkeld, gebundeld en
praktisch toepasbaar gemaakt. Er is veel
succes behaald in de praktijk en de
luchtkwaliteitsproblemen lijken sterk
verminderd. Echter, we zijn er nog niet.
Denk aan de discussies over roet, effecten van beplanting, gevoelige bestemmingen, gezondheid en nog veel meer.
Belangrijk genoeg om luchtkwaliteit op
de agenda te houden.

Deze en andere vragen komen aan de
orde tijdens het, deels interactieve, programma. Iedereen is van harte welkom
om ook eigen vragen en oplossingen
mee te nemen. Natuurlijk is er ook
volop gelegenheid om te netwerken.

www.crow.nl/congressen voor meer details
over het programma
en de mogelijkheid
om aan te aanmelden.

Denk daarbij aan:
• Roet: studies hebben aangetoond dat
roet een betere indicator is dan PM10/2,5
om gezondheidseffecten van maatregelen in kaart te brengen.
• Beplanting: is het nu wel of niet zinvol in
relatie tot luchtkwaliteit?
• Gevoelige bestemmingen: wie mag wanneer waar bouwen, wonen en werken?
• Gezondheid: goed dat we de Europese
normen voor fijn stof en NOx lijken te
gaan halen, maar is daarmee onze
gezondheid voldoende beschermd?
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Expertise Centrum Rail draaischijf kennis uit
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

“Het Expertise Centrum Rail (ECR) is er in zijn eerste jaar in
geslaagd decentrale overheden het gewenste platform te
bieden voor kennisuitwisseling rond railgebonden openbaar
vervoer. Daarmee is een werkzaam antwoord gevonden op
het probleem van de versnipperd aanwezige kennis over rail.
Ook als eventuele fusieplannen bij decentrale overheden
doorgang vinden, moeten we dit platform en deze verzamelde
kennis behouden.” Aldus CROW-projectmanager
Emile Oostenbrink.

Emile Oostenbrink:
“We hebben nu een
platform voor kennisuitwisseling”

Ton Hilhorst, voorzitter van
de regiegroep van het Expertisecentrum vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het ECR:
“De behoefte van decentrale
overheden aan een netwerk om
kennis uit te wisselen op het
gebied van railgebonden openbaar vervoer is sterk gegroeid
sinds zij als aanbesteder op dit
vlak optreden. Daarnaast blijken
light rail, trams en metro onmisbare systemen om de groeiende
stedelijke en regionale mobiliteit
te faciliteren.” Vaak maken ze
gebruik van een vrije baan om
zich door het stadscentrum of de
regio te verplaatsen. De stedelijke en regionale railsystemen
zijn broodnodig om de verplaatsingsbehoefte in te vullen voor
reisafstanden tot ongeveer 40
kilometer. Het gaat daarbij om
de tramnetten in de drie grote
steden, de sneltram NieuwegeinUtrecht, Randstadrail in Haaglanden en de metrolijnen in de
regio’s Amsterdam en Rotter-

dam. Maar ook buiten de Randstad zijn er plannen, zoals de
lightrailverbinding MaastrichtHasselt.

Bezuinigingen zijn nu een bijkomend fenomeen, en dan helpt
het als je kennis kunt uitwisselen
hoe daar mee om te gaan.”

Kennisbehoefte

Bundeling

Deelnemers aan het expertisecentrum zijn de stadsgewesten
Haaglanden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en de provincies
Zuid-Holland en Limburg. Zij
hebben zich verenigd omdat aan
kennis van bijvoorbeeld veiligheid, bedrijfsvoering en onderhoud bij railgebonden openbaar
vervoer steeds hogere eisen
gesteld worden. Henk Waling,
kwartiermaker van het
Expertisecentrum, voegt toe:
“Hun behoefte aan deze kennis
komt vooral voort uit de noodzaak om als aanbesteder exact te
weten wat je een aanbiedende
marktpartij kunt vragen en hoe
je op een gelijkwaardig kennisniveau met elkaar kunt bepalen
op welke wijze een opdracht
gespecificeerd moet worden.

Ongeveer drie jaar geleden
hebben de adviesbureaus Boer &
Croon en APPM de aanbestedende spelers in deze markt uitgenodigd bij elkaar te komen
om hen goede keuzes te helpen
maken om in de toekomst risico’s
beheersbaar te houden. Het bleek
dat veel decentrale overheden
eigen oplossingen hadden gevonden en slechts op ad-hocbasis
kennis deelden. De kennis was
erg versnipperd en vaak persoonsgebonden. Ook moest de
kennis worden vergroot, maar dat
gebeurde niet gecoördineerd. De
decentrale overheden hebben het
initiatief overgenomen met de
oprichting van het Expertise Centrum Rail (ECR). Hoofdtaken van
dit ECR zijn het met elkaar in
contact brengen van de betrok-
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Foto: Herman Stöver

nis uitwisseling opdrachtgevers

ken decentrale overheden, het
faciliteren van de kennisuitwisse
ling en het toegankelijk maken
van kennis met een voor de leden
toegankelijke kennisbank.

Organisatie
Een regiegroep met vertegen
woordigers van de deelnemende
decentrale overheden stuurt dit
Expertise Centrum Rail aan. Het
inhoudelijke denkwerk wordt
verricht door een werkgroep.
CROW faciliteert het Expertise
Centrum, doet het projectma
nagement en beheert de kennis
bank. Zo nodig worden ook
andere partijen zoals gemeen
ten, het ministerie van I&M,
vervoerbedrijven en advies
bureaus ingeschakeld. Er zijn
drie thema’s geselecteerd
waarop kennisuitwisseling en
kennisontwikkeling prioriteit
hebben: Veiligheid, Integraal
Programma van Eisen/Systems
Engineering en Beheer en
Onderhoud.

Veiligheid
Binnen het thema Veiligheid is
het meest actuele onderwerp de
komende Wet lokaal spoor. In
november is met medewerking
van adviesbureau Lloyd’s Register
een themabijeenkomst gehouden
over de nieuwe wet en de gevolgen
daarvan voor de decentrale overhe
den en andere betrokken partijen.
Het concept van de wet en de stuk
ken uit de bijeenkomst zijn op de
kennisbank van het ECR geplaatst.
Voor 2012 staat onder meer het
opstellen van een werkplan voor
de implementatie van de Wet
Lokaalspoor op het programma.

Integraal Programma van Eisen
De interdisciplinaire aanpak en
de middelen die nodig zijn om
succesvolle systemen te realise
ren en te beheren, biedt ook in
de lightrailsector veel toege
voegde waarde. De activiteiten
van het ECR zijn erop dat
bestaande kennis onderling te
delen dat waar mogelijk gezamen

lijke producten uit te werken.
Daardoor kan iedere decentrale
overheid beter zijn rol als profes
sioneel opdrachtgever vervullen
en hoeft niet steeds het wiel weer
opnieuw te worden uitgevonden.
In het kader van dit thema is in
mei een instructieve bijeenkomst
georganiseerd om alle partijen op
hetzelfde kennisniveau rond
Systems Engineering te brengen.
In november heeft een tweede
bijeenkomst plaatsgevonden die
als thema het principe van het
Integraal Programma van Eisen
(IPvE) had. Het integrale metro
systeem van Amsterdam heeft
hier als voorbeeldcase dienst
gedaan. Ook zijn voor de deel
nemers relevante documenten
op de steeds nuttiger wordende
databank geplaatst en hebben ze
het CROW handboek over specifi
ceren ontvangen. Voor 2012 staat
een ontmoeting met de aanneme
rij rond Systems Engineering en
de IPvEwerkwijze op het pro
gramma.

Het probleem van versnipperde kennis over
rail wordt aangepakt
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Beheer en Onderhoud

Henk Waling:
“Wat kunt je als aanbesteder aan een aanbiedende marktpartij
vragen?”

Ton Hilhorst:
“Light rail onmisbaar
om groeiende mobiliteit te faciliteren”

Henk Stoffers
(1941-2011)
Op 14 december 2011 overleed na een kort ziekbed op 70-jarige
leeftijd Henk Stoffers.
Henk was vanaf midden jaren tachtig lid van de werkgroep
Markeringen van CROW. Hij was werkzaam bij de afdeling Wegmarkeringsmaterialen van Signature (voorheen AKZO-Nobel)
in Wapenveld. Als lid van de werkgroep leverde hij zijn bijdrage
vanuit zijn brede kennis van markeringsmaterialen. Hij was een
man van weinig woorden, maar stond altijd klaar om zijn bijdrage
te leveren aan de verbetering van wegmarkeringen. Toen begin
jaren ’90 de Europese normalisatie ook voor wegmarkeringsmaterialen werd opgestart, was Henk direct bereid om ook
daaraan bij te dragen. Hij werd lid van de internationale werkgroep
(CEN/TC226/WG2) en nam tevens deel aan diverse ‘task groups’.
In de KIWA-werkgroep heeft hij bijgedragen aan het certifcatieproces van markeringsproducten. Tot het laatst toe was Henk
werkzaam, maar vanwege zijn gezondheid moest hij de laatste
maanden steeds meer een stap terugdoen. Wij gedenken in
Henk een bijzonder persoon en wensen zijn vrouw Frieda en zijn
kinderen heel veel sterkte bij het verwerken en accepteren van
dit verlies.

Forse winst
ECR-voorzitter Ton Hilhorst vat een
jaar ECR samen: ‘We hebben onze
centrale plek voor de kennisuitwisseling kunnen innemen. Niet
alleen door het feitelijk verzamelen
en delen van de kennis, maar net zo
goed doordat we elkaar nu ook persoonlijk wat beter kennen. Dat
maakt het hele proces laagdrempeliger en soepeler.” In het nieuwe
jaar zal op de ingeslagen weg
worden doorgegaan. Want Hilhorst,
Oostenbrink en Waling zien dat er
nog steeds forse winst te behalen
valt door kennis en ervaring met de
andere decentrale overheden
te delen.

Teun van Reeuwijk,
begeleiding werkgroep Markeringen

Foto: Herman Stöver

Stedelijke en regionale railsystemen zijn
broodnodig

In memoriam

Binnen dit thema heeft het onderdeel asset management de meeste
aandacht gehad. Ook hier blijkt
weer een grote diversiteit in kennisniveaus. Leden van de werkgroep werken aan het verzamelen
van bestaande kennis bij de verschillende decentrale overheden
in alle fasen van asset management. Van de beleidsfase, via de
ontwikkel- en implementatiefase
tot en met de exploitatiefase. Eerder in 2011 hebben de gemeente
Amsterdam en de bestuursregio
Utrecht (BRU) een presentatie
gehouden over de wijze van toepassing van asset management in
hun praktijk. In 2012 zal het
Expertise Centrum Rail met de
verzamelde kennis als uitgangspunt vervolgstappen maken.
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Eindsymposium Blijf Veilig Mobiel

Groeiende aandacht voor mobiliteit
ouderen
Voor ouderen en mobiliteit is groeiende aandacht. Dat is in een vergrijzend land met actieve senioren niet
meer dan logisch. Toch is het nog
lang niet allemaal koek en ei wat
mobiliteit voor ouderen betreft, blijkt
tijdens het eindsymposium van Blijf
Veilig Mobiel, een samenwerkingsverband van landelijke belangenorganisaties, geleid door belangenorganisatie voor senioren ANBO.

CROW-publicatie
309 ‘Seniorenproof
wegontwerp’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Tijdens het eindsymposium Blijf
Veilig Mobiel eind november presenteren verschillende organisaties hun bevindingen op het
gebied van ouderen en mobiliteit.
CROW is goed vertegenwoordigd.
In drie workshoprondes worden
een CROW-publicatie en bijbehorende brochure over seniorenproof wegontwerp gepresenteerd.
Beide publicaties zijn tijdens het
eindsymposium voor het eerst
beschikbaar voor het publiek.

Mogelijkheden en beperkingen
Lang niet altijd wordt bij ontwerp
rekening wordt gehouden met de
mogelijkheden en beperkingen
van senioren om zich veilig en
comfortabel te verplaatsen. Projectmanager Frans Heijnis van
CROW geeft aan dat niet alleen
senioren(organisaties) behoefte
hebben aan een CROW-handreiking, maar dat ook wegbeheerders
zitten te wachten op ondersteuning bij het maken van een goede
afweging. Het komt naar voren

Foto: Herman Stöver

Auteur: Frans Heijnis

Hoe haalbaar is seniorenproof wegontwerp?

tijdens de workshop waarin de
lancering van CROW-publicatie
309 ‘Seniorenproof wegontwerp’
plaatsvindt. De presentatie richt
zich op de vergrijzing in Nederland
en de gevolgen daarvan voor
senioren in het verkeer. Een
CROW-werkgroep bestaande uit
tien BVM-partners, aangevuld door
Rijkswaterstaat, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer
Nederland (VVN) en de Fietsersbond heeft zich gebogen over het
ontwerp van weginfrastructuur.

Quick wins
Projectconsulent Jeremy Bouwmeester van CROW presenteert
aan de hand van in de werkgroep
besproken praktijkvoorbeelden
een aantal quick wins voor seniorenproof wegontwerp. Quick wins
zijn relatief eenvoudig, tegen
beperkte kosten te realiseren aanpassingen van de infrastructuur.
Deelnemers aan de workshop
wordt gevraagd te reageren op
praktijkvoorbeelden zoals obstakels op het fietspad (‘paaltjes’),
deelconflicten en turborotondes,
een vaak door senioren gemeden
verkeersvoorziening. De gekozen
aanpak werkt goed uit en de her-

kenbare voorbeelden leiden tot
veel discussie in de zaal.

Hulpmiddelen
Een andere nieuwe uitgave die
gelanceerd wordt tijdens een
workshop is de brochure ‘Seniorenproof wegontwerp’ Deze bevat
hulpmiddelen voor belangenorganisaties voor overleg met
gemeenten. Koen Bekking
(projectconsulent CROW) gaat in
op veelvoorkomende problemen
waar ouderen mee te kampen kunnen krijgen. Vervolgens komen
aan de hand van praktijkvoorbeelden ontwerpsuggesties naar voren
voor wegontwerpers op het gebied
van voetgangers, fietsers, automobilisten, kruispunten en rotondes.
Liesbeth Boerwinkel (projectleider
ANBO) geeft aanwezige belangenorganisaties waardevolle tips voor
gebruik van de brochure, aan de
hand van de brochure ‘Stoep en
straat toegankelijk in alle fasen’.

Stelling
De stelling ‘Niet alle wegen in
Nederland kunnen seniorenproof
worden ingericht’ leidt tot aardige
discussie. Uiteindelijk draait het
hierin om de vraag hoe haalbaar
seniorenproof wegontwerp is.

nr. 1 | januari 2012 CROW etcetera | 21

06_Domein_3_VerkeerVervoer.indd 21

16-01-12 11:18

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Het toepassen
van verkeersmodellen
Auteur: Sander Slagmolen

Verkeers- en mobiliteitsmodellen spelen een belangrijke rol
binnen de wereld van mobiliteitsmanagement. Voor onder andere
planstudies en Milieu Effect Rapportages (MERs) wordt er tegenwoordig veelvuldig gebruikgemaakt van modellen. Waar het
vroeger nog ging om relatief eenvoudige computerprogramma’s,
zijn de huidige modellen erg uitgebreid en complex. Een uitdaging
voor zowel de modelspecialist als de beleidsmedewerker.

Sander Slagmolen

Mobiliteit lijkt voor de meesten
van ons een vanzelfsprekendheid:
veel gezinnen hebben twee of
meer auto’s, de steden hebben
een uitgebreid fietsnetwerk en
ook het openbaar vervoer brengt
ons vrijwel overal. Mobiliteit is
echter lang niet altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Kilometerslange files, vertragingen in het
openbaar vervoer en kruispunten
die niet genoeg capaciteit hebben
om aan de verkeersvraag te
kunnen voldoen, zijn aan de orde
van de dag. De vraag is daarom niet
óf we er iets aan moeten doen,
maar hóé we de knelpunten aan
moeten pakken.

Lange termijn
Het is daarbij noodzaak om niet
alleen naar de huidige situatie te
kijken, maar ook ‘verder dan onze
neus lang is’. Een van de instrumenten die ons daarbij kan
helpen, zijn verkeers- en mobiliteitsmodellen. Modellen zijn in
staat om gegevens over de huidige situatie in kaart te brengen,
maar het is ook een goed hulpmiddel om aan de hand van
berekeningen een effect van een
maatregel op lange termijn in
te schatten.

Doordat modellen steeds meer
kunnen, worden ze ook steeds
ingewikkelder om te begrijpen
voor de ‘gewone man’. Daarom
was er vanuit de praktijk vraag
naar een handboek dat behalve
de technische kant van modellen,
ook de beleidsmatige kant
omschrijft. Over de technische
inhoud van modellen zijn namelijk al meerdere boeken te vinden,
maar informatie over het gebruiken en het toepassen ervan staat
nog nergens omschreven.

Beleidsvraag
Om aan deze vraag te voldoen,
komt CROW medio 2012 met het
Handboek verkeers- en mobiliteitsmodellen (HVMM). Dit handboek gaat, in tegenstelling tot
sommige andere boeken, in op
alle facetten van modellen. Daarbij gaat het in eerste instantie uit
van de beleidsvraag die aanleiding geeft tot het model en niet
vanuit het model zelf.
Het handboek gaat bestaan uit
vier delen: deel A dat de informatievraag vanuit beleidsvraagstukken toelicht, deel B dat de technische inhoud van de modellen
beschrijft, deel C gaat in op het
toepassen van modellen en

modeluitkomsten en deel D bevat
praktijkvoorbeelden van recente
projecten waarbij modellen zijn
gebruikt. Het doel van deel C is
om beleidsmedewerkers te
ondersteunen bij de omgang met
modeluitkomsten en toepassing
in de praktijk. Daarnaast kunnen
modeltechnici meer te weten
komen over de beleidsproblemen
die bij hun opdrachtgever spelen.
Voor de invulling en het schrijven
van dit deel C ontbrak echter nog
de nodige informatie.

Onderzoek
Om hier invulling aan te geven
heb ik voor mijn afstudeerstage
onderzoek gedaan naar het toepassen van verkeers- en mobiliteitsmodellen. Door middel van
het houden van gesprekken met
beleidsmedewerkers, verkeers-
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De CROW-helpdesk
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks vragen op
het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare
ruimte. Vragen stellen kan via helpdesk@crow.nl of
(0318) 69 98 55.

Verschillende publicaties over hetzelfde onderwerp
Veel vragen die bij de helpdesk binnenkomen, zijn direct
gerelateerd aan één of meerdere van de vele kennis
producten van CROW. Alleen al over wegontwerp zijn
bijvoorbeeld meer dan zestig publicaties beschikbaar.
Het komt voor dat meerdere publicaties hetzelfde vraag
stuk behandelen. Logisch, want bij bijvoorbeeld de herin
richting van een straat komen zo veel aspecten kijken (denk
aan parkeervoorzieningen, fietsvoorzieningen, markering)
dat een enkele publicatie wel heel omvangrijk zou worden.
Veelal zijn de publicaties op elkaar afgestemd en geven ze
gelijke informatie, of vullen ze elkaar aan. Het kan echter
ook zo zijn dat publicaties verschillende informatie bieden.
Dit lijkt misschien een fout, maar dat is het meestal niet.

Wat verwacht de gebruiker van een verkeersmodel?

planologen en adviseurs is er
onderzoek gedaan naar de vraag
hoe er met modellen en modeluitkomsten wordt omgegaan in
de praktijk. Om een zo breed
mogelijk beeld te krijgen zijn alle
schaalniveaus erin meegenomen:
van Rijksoverheid tot gemeente
en van stad tot provincie.

Verwachtingen
Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat het voor een
opdrachtgever (vaak gemeenten)
erg belangrijk is om van tevoren
goed te bedenken wat men met
een model wil kunnen en wat men
ervan verwacht. Door ervoor zorg
te dragen dat voor het model de
juiste gegevens worden gebruikt,
zal een model een hogere mate
van betrouwbaarheid hebben en
daardoor beter bruikbaar zijn.

Het toepassen van modelresultaten in de praktijk is vooral een
kwestie van gezond verstand
gebruiken en niet zomaar blind
afgaan op de modeluitkomsten.
Door in het handboek zowel in te
gaan op de technische kant van
verkeers- en mobiliteitsmodellen
als op de beleidsmatige kant
ervan, ontstaat er een unieke
combinatie. Deze combinatie
maakt het handboek uitermate
geschikt voor alle professionals
die met hun werkzaamheden in
aanraking komen met modellen
en voor mensen die graag meer
van modellen willen weten.
Het deel over het omgaan met
modellen en modeluitkomsten is
daarbij een welkome aanvulling,
die voldoet aan de vraag vanuit
de praktijk.

Een goed voorbeeld hiervan is de ASVV 2004 en de
onlangs verschenen publicatie Seniorenproof wegont
werp. Waar de ASVV aanbevelingen voor verkeersvoor
zieningen binnen de bebouwde kom biedt, biedt Senio
renproof wegontwerp ontwerpsuggesties voor veiliger
infrastructuur binnen de bebouwde kom. Seniorenproof
wegontwerp behandelt suggesties voor voorzieningen die
veelal ook in de ASVV 2004 voorkomen, maar in sommige
gevallen hiervan afwijken.
De beschrijving van verkeersvoorziening in de ASVV kan als
basis voor ontwerp beschouwd worden. De beschrijving
van verkeersvoorzieningen in Seniorenproof wegontwerp
is bedoeld als suggestie voor wegbeheerders die wegen
willen ontwerpen die meer toegespitst zijn op de capacitei
ten van senioren. Deze suggesties zijn bijvoorbeeld in gebie
den waar veel senioren wonen heel waardevol.
Wat in dergelijke gevallen van belang is bij het gebruik van
de verschillende kennisproducten, is dat er niet willekeu
rig een keuze gemaakt wordt, maar altijd afgewogen
wordt wat de best passende optie is.
Met het gebruik van de onlangs gelanceerde Collectie
Wegontwerp, waarin alle publicaties op het gebied van
wegontwerp digitaal worden aangeboden, komen dit
soort verschillen na een gerichte zoekopdracht al snel aan
het licht. Bedenk dus goed waar u voor kiest!
Mocht u bij het gebruik van kennisproducten van CROW
tegen dergelijke vragen aan lopen, neem dan gerust con
tact op met de helpdesk. Wij zullen u zo goed mogelijk
toelichting geven en u verder op weg helpen.
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CROW en studenten Windesheim werken samen tijdens de Bedrijfsprojectweek

Foto: Herman Stöver

Onderzoek profiel vrije ruimte fiets
Auteur: Marleen Hovens

CROW en onderwijs

Een laagje zand
verraadt hoe erg een
fietser slingert

Studenten van de Hogeschool Windesheim hebben tijdens een
bedrijfsprojectweek onderzoek gedaan naar de vetergang van de
fiets en de obstakelvrees bij verschillende obstakels. CROW is als
een van de opdrachtgevers aan de week verbonden. De week
leidt tot verrassende methoden van onderzoek.
Twee groepen bestaande uit vijf
studenten van de Hogeschool
Windesheim hebben een kleine
week onderzoek verricht naar de
vetergang van de fiets en de obsta
kelvrees bij verschillende obsta
kels (het profiel van vrije ruimte).
Het profiel van vrije ruimte voor
de fiets is sinds 1984 niet meer
veranderd. Alleen al dat feit is voor
mensen voldoende om hierover
vragen te stellen aan CROW. Zijn
de afstanden die hierin vermeld
worden nog wel actueel? Gelden
deze maten ook voor ouderen of
voor kinderen? Dit zijn enkele
vragen die CROW het afgelopen
jaar binnenkreeg rondom de vrije
ruimte voor de fiets. De bedrijfs

projectweek biedt de ruimte om
deze vragen te analyseren.
De studenten krijgen op maandag
ochtend de opdracht toegelicht,
waarna ze tot en met donderdag de
tijd hebben om een plan van aan
pak op te stellen, het (veld)onder
zoek uit te voeren, te analyseren en
te rapporteren. Op vrijdagochtend
worden de resultaten gepresen
teerd. Uiteraard biedt deze zeer
korte periode niet de mogelijkheid
om uitgebreide metingen te ver
richten en om inhoudelijk goed
onderbouwde conclusies te leveren.
We zijn bij CROW zeer verrast
door de methode van onderzoek.

CROW werkt nauw samen met
hogescholen als het gaat om het
ontwikkelen van opleidingen.
CROW zit onder andere in de Afdelingsadviesraad Built & Environment
van de hogeschool Arnhem-Nijmegen en is hierdoor direct betrokken
bij de studie van bouwkunde en
civiele techniek in relatie tot het
werkveld. Ook de samenwerking
met de Haagse Hogeschool en Universiteit Wageningen (WUR) met
name op gebied van de openbare
ruimte in de vorm van management
in de publieke ruimte is een van de
samenwerkingsaspecten die bijdragen aan kennisontwikkeling, kennisonderhoud en overdracht. Verder is
de directeur van CROW lid van de
Raad van Toezicht van de NHTV.
Voor CROW en de toekomst van
kennis is de samenwerking met het
onderwijs een absoluut onmisbare
factor.

De ene groep werkt met een laagje
zand en had een proefopstelling
bij de opleiding gerealiseerd. De
andere groep is in Zwolle gaan
meten met camera’s. Met name
de laatste methode maakt veel
indruk. Fietsers worden bij deze
methode in een natuurlijke setting
gemeten. Het is de moeite waard
om deze methode, met camera’s,
verder uit te werken om vervol
gens een langere periode te meten.
Hogeschool Windesheim bekijkt
of in het lesprogramma hiervoor
de mogelijkheden zijn.

Marleen Hovens, projectmanager Verkeer &
Vervoer, hovens@crow.nl
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Werkgroep Voetgangers in beleid en uitvoering
Eind vorig jaar is de werkgroep Voetgangers in beleid en uitvoering van start gegaan. Lopen is
de meest natuurlijke wijze van verplaatsen. Voetgangers zijn dus een volkomen normaal verschijnsel, maar blijkbaar zo normaal dat ze in de praktijk vaak vergeten worden bij het opstellen
van beleidsplannen of bij de uitvoering van dat beleid.
Het serieus opnemen van voetgangers in het
beleid en de uitvoering kent verschillende
voordelen. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage aan de volksgezondheid, vermindering
van congestie, vermindering van kosten voor
infrastructurele voorzieningen en een bijdrage aan de lokale economie.

De behoefte aan verbetering van de positie
van de voetganger groeit door vergrijzing en
toenemende aandacht voor gezondheid en
kwaliteit van steden. Hoewel veel overheden bovenstaande argumenten onderschrijven, wordt in beleidsplannen en de uitvoering weinig aandacht besteed aan de positie

van voetgangers. Tot op heden is er ook
geen specifieke gebundelde kennis beschikbaar over voetgangers in het verkeer.
Het doel van dit project is te bewerkstelligen
dat voetgangers bij alle beleidsplannen en
uitvoeringsprojecten serieus worden meegenomen. Het uiteindelijke product van
het project zal een publicatie zijn, die daarvoor de argumentatie en de praktische
kennis levert.
Deze publicatie zal worden opgesteld onder
begeleiding van de werkgroep. De werkgroep is breed samengesteld en bestaat uit
mensen vanuit verschillende disciplines. Zo
zijn verschillende overheden vertegenwoordigd, maar ook kennisinstellingen en uiteenlopende belangenorganisaties.

Van links naar rechts: Annemieke Molster,
Loek Hesemans, Dayenne L’abée, Ton Hendriks,
Simon Buwalda, Marry van Baalen, Emile Oostenbrink,
Rob Methorst, Peter Breuers, Jaqueline Pieters,
Koen Bekking, Ineke Spapé, Derrin Mensink,
Job Haug, Geert de Leeuw.

Werkgroep Bruggen voor langzaam verkeer van start
In november is de CROW-werkgroep Bruggen voor langzaam verkeer van start gegaan. Voor
nieuwbouwlocaties is men in Nederland inmiddels aangewezen op gebieden die vanwege de
ondergrond minder geschikt zijn voor intensieve bebouwing. Dit betekent dat voor het grondwater grote singels, grachten en vijvers in dergelijke gebieden verschijnen. Deze waterpartijen
vormen barrières voor het niet-gemotoriseerde verkeer.
De onlangs verschenen CROW-publicatie
299 ‘Barrièrewerking van lijninfrastructuur’
beschrijft andere oorzaken van barrièrewerking. Zo zijn er infrastructurele ontwikkelingen, zoals het uitbreiden van het hoofdwegennet. Of ruimtelijke ontwikkelingen,
zoals nieuwbouwlocaties die aan de stadsrand nabij een autosnelweg of waterweg
gelegen zijn.
Voornamelijk fietsers en voetgangers ondervinden problemen van barrièrewerking.
Voor wegbeheerders die nadrukkelijk het
gebruik van deze twee vervoerswijzen willen
bevorderen, is het belangrijk dat deze barrières overwonnen worden. Een brug is van
oudsher de meest voor de hand liggende
oplossing voor dit probleem.
Het doel van het project is een ontwerpwijzer
te vormen, die antwoord geeft op de vraag:

‘Waaraan moet een goede brug voldoen?’.
Om deze vraag te beantwoorden, komen in
de ontwerpwijzer verschillende ontwerpaspecten aan bod, zoals stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige

en civieltechnische aspecten. Ook wordt
ingegaan op ontwerpdetails, zoals valbescherming en openbare verlichting. Om
het beeld compleet te maken worden in de
ontwerpwijzer ook diverse contactvormen
voor aanbesteding beschreven en komen
er suggesties voor beheer en onderhoud.
Staand (vlnr): Oene Oenema, Joost Vreugdenhil, Shil van
Driel, Cees Bunschoten, Koen Bekking, Hillie Talens.
Zittend (vlnr): Adriaan Kok, Theo Zeegers, Daniël Gielen.

nr. 1 | januari 2012 CROW etcetera | 27

06_Domein_3_VerkeerVervoer.indd 27

16-01-12 11:19

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Nederland dient als voorbeeld voor Duitse richtlijn

De turborotonde als exportproduct
Auteur: Tim Oosten

Er liggen er al minstens 140 in ons
land: turborotondes. In Duitsland zijn
dat er nog maar een handvol, maar
dat kan veranderen de komende
jaren, nu binnenkort bij onze ooster
buren een richtlijn turborotondes
verschijnt. De tweestrooksrotonde
met rijbaanscheiding begint beetje
bij beetje ook over de grenzen in het
wegbeeld te verschijnen.

Nederlandse turborotonde

John Boender: “Heel
veel is in de Duitse
richtlijn een-op-een
overgenomen uit
CROW-publicatie 257”

“Afgelopen zomer hebben we weer
de reguliere ontmoeting met onze
Duitse evenknie, de FGSV, gehad”,
vertelt John Boender, project
manager Verkeer en Vervoer bij
CROW. “We hebben met onze
collega’s van de Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen afgesproken elkaar vaker op
te zoeken en ook meer kennis uit te

Bebording voor een
turborotonde

wisselen. Als uitvloeisel is eind
oktober de Duitse werkgroep turbo
rotondes in Nederland geweest. Twee
andere leden van de CROWwerk
groep turborotondes en ik hebben
hen ontvangen. We zijn, uiteraard,
over turborotondes gaan rijden,
dwars door ZuidHolland, maar ook
hebben we hun concepttekst gelezen
en becommentarieerd.”

Andere keuzes
Enkele dingen vallen op aan de
Hinweise zu Turbokreisverkehren
ten opzichte van de Nederlandse
publicatie uit 2008: “Heel veel is
min of meer hetzelfde en dus een
opeen overgenomen, maar de
Duitsers hebben af en toe andere
keuzes gemaakt. Essentieel in ons
land is bijvoorbeeld de fysieke
scheiding tussen de rijstroken, om
te voorkomen dat weggebruikers
op de rotonde van rijstrook wisse
len. In de Duitse richtlijn is alleen
sprake van een onderbroken mar
keringsstreep. Van strook wisselen
op de rotonde kan dus in Duits
land wel. De achtergrond is het
risico voor motorrijders op letsel
en mogelijke problemen voor
sneeuwruimers. Overigens hebben
we in Nederland uitgebreid getest
met motorfietsen en hebben
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Duitse turborotonde

motorrijders nadrukkelijk hun
inbreng gehad bij de ontwerpricht
lijnen voor turborotondes.”

Fietsers en voetgangers
“Een ander verschil is de plek waar
de turborotondes kunnen voor
komen. Bij ons is dat zowel binnen
als buiten de bebouwde kom, maar
in Duitsland kiest men er nadruk
kelijk voor uitsluitend buiten de
bebouwde kom turborotondes aan
te leggen. Dit is ingegeven door
veiligheidsoverwegingen. Ook
tegen fietsers en voetgangers wordt
heel anders aangekeken.
In Nederland gaat de voorkeur bij
turborotondes uit naar het onge
lijkvloers aanleggen van fiets
paden. Moet het gelijkvloers, dan
gaan fietsers in beginsel uit de
voorrang. Binnen de bebouwde
kom, kan, onder strikte voorwaar

den, sprake zijn van voorrang voor
fietsers. In Duitsland zijn ze wat
dat betreft heel duidelijk: turbo
rotondes zijn er alleen voor gemo
toriseerd verkeer, fietsers en voet
gangers hebben er niets te zoeken.”

Verkeersbord
“Ook de bewegwijzering verschilt.
Wij hebben een verkeersbord (zie
foto) dat op de turborotonde wordt
gebruikt om de te volgen rijrich
ting per rijstrook aan te geven. In
Duitsland is dit nog even een brug
te ver; hiervoor is aanpassing van
de wet nodig wat de nodige voeten
in de aarde heeft.”
Boender was eind 2011 in Dresden
aanwezig bij een verkeerskunde
congres van de FGSV, bezocht door
ruim tweehonderd verkeerskundi
gen, voornamelijk werkzaam bij
landelijke en regionale overheden.

“Opvallend was het grote enthousi
asme van de werkgroepleden voor
de turborotonde en tegelijkertijd de
matige ontvangst door de vakbroe
ders en zusters. Gezien die terug
houdendheid vraag ik me af of er de
komende jaren veel turborotondes
bijkomen in Duitsland.”
Hoe het ook zij, het is aardig om
vast te stellen dat de turborotonde,
een Nederlandse uitvinding, zich
als exportproduct begint te ont
wikkelen.

CROW-publicatie
257 ‘Turborotondes’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

John Boender, projectmanager Verkeer en
Vervoer, boender@crow.nl
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Het KpVV in het kort
Auteur: Wim van Tilburg

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer
(KpVV) is sinds medio 2009 onderdeel van
CROW. Het KpVV is in 2004 ontstaan vanuit
de behoefte van de decentrale overheden
aan een apart kenniscentrum voor verkeersen vervoersbeleid. Oorspronkelijk was het
ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Na een
evaluatie in 2007 is besloten dat aansluiting
bij CROW voor de doelgroepen veel logischer is. CROW wilde zich breder profileren
op het domein van verkeer en vervoer. Verbinden van de werelden van praktische kennis van CROW en de beleidsondersteuning
door het KpVV levert meerwaarde. Dat was
de insteek en daaraan is stevig gewerkt. De
tweede evaluatie van het KpVV die in 2011
is uitgevoerd heeft dat bevestigd, alhoewel
het natuurlijk altijd nog beter kan. Daarvoor
zijn door de onafhankelijke auditcommissie
prima aanbevelingen gedaan die niet alleen
voor het KpVV, maar in bredere zin voor
CROW van belang zijn. Voorbeelden zijn:
• De verkeers- en vervoerssector wil dat
nog nadrukkelijker de vraag vanuit de
doelgroepen centraal wordt gesteld.
• Een appèl om de sector te prikkelen met
nieuwe ideeën.
• Versterken van de gezamenlijke
programmering van het KpVV en CROW.
Die gezamenlijke programmering doen
we overigens al voor parkeren en
verkeersmanagement.
Een van de acties is dat het KpVV in CROW
et cetera ook een vaste rubriek gaat vullen.
Deze eerste keer presenteren we het KpVVteam en enkele voorbeelden van onze
manier van werken. De komende edities
gaan we de inhoudelijke activiteiten voor
het voetlicht brengen.

Het KpVV houdt kantoor naast het centraal station
Utrecht. Dat was een bewuste keuze, omdat we een
ontmoetingsplek op een superopenbaarvervoerlocatie wilden hebben. Ambtenaren van decentrale
overheden reizen met het openbaar vervoer en
Utrecht is hét ov-knooppunt van Nederland. De twee
vergaderzalen worden intensief gebruikt voor eigen
bijeenkomsten, maar ook voor ruim 150 bijeenkomsten per jaar van de decentrale overheden. Het
team heeft vijftien medewerkers. Het werkprogramma
van het KpVV is in vijf programma’s geconcentreerd:
Collectief Vervoer, Duurzaam Mobiel, Mens en Gedrag,
Fiets en Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit.

Hoe werkt het KpVV
Het KpVV is bij uitstek een netwerkorganisatie. ‘Samen weten we meer’
is niet voor niets het motto. Er is
ongelooflijk veel kennis en ervaring
beschikbaar en die boren we aan,
bewerken we en venten we uit. De
mensen achter die kennis zijn daarbij nog belangrijker dan de kennis
op zich. We organiseren dus het
netwerk van kennis en kennissen.
Uitwisselen van ervaringen, leren
van elkaar en etaleren van praktijkvoorbeelden blijken vaak effectiever
dan rapporten.

Netwerkvoorbeelden
Het KpVV staat ook voor het verbinden van mensen door middel
van kleinschalige persoonlijke
netwerken. Deze netwerken zijn
gekoppeld aan bijvoorbeeld een
specifieke interesse. Het netwerk
Inrichting Kindvriendelijke

Straten (IKS) is zo’n voorbeeld.
Regelmatig op straat kijken door
middel van excursies helpt om
beleid én uitvoering op dit gebied
verder te brengen. Ook heeft het
KpVV bij het stimuleren van netwerken een regionale insteek.
Nederland is opgesplitst in vier
regio’s. Voor iedere regio zijn twee
programmamanagers actief om op
maat kennis te brengen, te halen
en mensen onderling met elkaar
uit te laten wisselen. Zo zijn in
2011 in Oost-Nederland actief in
alle regionale overleggen de kennisvragen opgehaald en zijn op
basis daarvan twee bijeenkomsten
georganiseerd. Een over parkeerbeleid in Zwolle en een over fietsbeleid in Winterswijk.

Doelgerichte communicatie
Nieuwe methoden om met het
werkveld te communiceren
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Tweets over KpVV
Menno de Lange:

Drukke dag gehad, leuke
bijeenkomst bij #KpVV
over retail en vervoerswijze
Karolien van Wijk

Goede bijeenkomst op
#kpvv ovnetwerkdag.
Veel gepraat over openbaar
vervoer, twitter, social
media, marketing en jonge
reizigers. Leuk!
De Groene Ondernemer

KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit:
Schaalverkleining bevordert duurzame mobiliteit.

winnen snel terrein. Zo hebben
we via ‘Mijnkpvv’ een bestand van
ruim 5.000 mensen die hun informatiebehoefte specificeren. En wij
kunnen daarop gericht inspelen.
Op onze gestaag groeiende
Linkedin discussiegroep hebben
we ruim 1.100 leden, die in tal
van discussies actief participeren.
We zetten de webcast in om livediscussies te houden met een

breed publiek, we gebruiken
twitter steeds meer als medium
en een eerste weblog blijkt een
groot succes.

Weblog reisgedrag
Het KpVV is in juni 2011 begonnen
met een weblog over reisgedrag.
Het vraagstuk over gedragsbeïnvloeding staat in de schijnwerpers
en decentrale overheden vroegen

Het KpVV start maandelijks een discussie rond verkeer en vervoer.
Deze maand is de stelling:

“Bereikbaarheid speelt een te dominante rol in
verkeer- en vervoerbeleid”
Reageer vóór 16 februari 2012 via de Linkedin-groep
‘Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)’

aan het KpVV om hier aandacht
aan te besteden. De aanvankelijke
gedachte was om hier een publicatie over uit te brengen. Het onderwerp bleek zo veelzijdig dat het
moeilijk was om een selectie aan te
brengen. Met de keus voor een
weblog was dit probleem opgelost:
regelmatig publiceert KpVV’er
Friso Metz nu over de theorie en de
praktijk van gedragsbeïnvloeding.
Alle artikelen krijgen een ‘tag’
zodat er per onderwerp een
‘dossier’ ontstaat. Het weblog is
succesvol: het ‘gonst’ in de vakwereld, het aantal volgers groeit
gestaag en het KpVV wordt steeds
vaker uitgenodigd voor discussies
bij onder meer het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Het
weblog zet dus het KpVV nog beter
op de kaart.
http://kpvv-reisgedrag.blogspot.com
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RAWeetjes

Veelgestelde vragen
over RAW

Wat kan ik met VISI in
een RAW-bestek?

Van 1998 tot en met 2005 behandelde
de rubriek RAWeetjes van het magazine
Wegen (de voorloper van CROW et
cetera) regelmatig terugkerende vragen
over de RAW-systematiek. Het was een
rubriek met vragen uit de praktijk, beantwoord door CROW-consulenten.
Deze RAWeetjes zijn op de website van
CROW gebundeld en te vinden via
www.crow.nl/raw > ondersteuning >

Projectpartners ervaren dat communicatie een groot knelpunt is in de bouwpraktijk. De bouw wordt gekenmerkt door
wisselende samenwerkingsverbanden tussen verschillende
partijen. Goede communicatie tussen de betrokken partijen
is van doorslaggevend belang voor de efficiency. VISI biedt
één transparant digitaal en altijd actueel communicatiedossier. Hierdoor kan bijvoorbeeld het goedkeuren van
wijzigingen door alle bouwpartners of het tijdig beschikbaar
stellen van de laatste versie van een detailtekening op de
bouwplaats snel en efficiënt gebeuren. Dit komt de kwaliteit, de doorlooptijd en de kosten van een project ten goede.

VISI structureert, bewaakt en
bewaart communicatieafspraken
door:
• een gezamenlijke werkomgeving
met één transparant digitaal
communicatiedossier;
• altijd helderheid te bieden over
wie wat op welk moment moet
doen of besloten heeft, waardoor
procedures sneller doorlopen
worden;
• communicatieafspraken vooraf
te maken;
• steeds actuele en complete projectdossiers, waardoor rapportages
snel beschikbaar zijn;
• het sneller en flexibeler aangaan
en inrichten van samenwerkingsverbanden;
• het voorkomen van ruis in de
communicatie.

De standaard biedt structuur
aan communicatie tijdens het
bouwproces. Voor een RAW-bestek
betekent dit bijvoorbeeld een
betere beheersing van het werkproces bij de afhandeling van
onder andere productieverantwoordingen, besteksadministratie,
meer en minder werk en bestekswijzigingen.

VISI is een door de bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de
digitale communicatie- en informatie-uitwisseling.

Werking van VISI

In een VISI-raamwerk wordt de
communicatie tussen opdrachtgever (directie op het werk) en
aannemer zodanig ingericht dat
deze bijdraagt aan de heldere verantwoordelijkheidsverdeling
gebaseerd op de UAV 1989 of op
de UAV-GC 2005. Standaard VISIraamwerken voor deze contractvormen zijn beschikbaar bij CROW.

Om VISI te kunnen gebruiken in
projecten, kunnen betrokken
partijen bij softwareleveranciers

raweetjes.
Een deel van de RAWeetjes is aan herziening toe. Deze rubriek behandelt de
herziene teksten.

VISI-uitwisselbare software aanschaffen met een CROW-keurmerk.
De software is gebaseerd op de
open standaard VISI. Hierin zijn de
afspraken vastgelegd die ervoor
zorg dragen dat verschillende goedgekeurde softwaresystemen op de
juiste wijze de VISI-berichten (van
elkaar) kunnen verwerken.
In de software wordt het VISIraamwerk ingelezen. Het raamwerk is gebaseerd op duidelijk
gedefinieerde rollen, die de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden, de transacties en de uit te
voeren taken bepalen. De betrokken partijen komen voor de aanvang van het project overeen wie
welke rollen vervult. Wanneer
tijdens het project afspraken
worden gemaakt, moet duidelijk
zijn wat deze inhouden. De inhoud
is vastgelegd in een reeks van
eenduidige standaard-berichten.
De berichten worden gebruikt
voor bijvoorbeeld het geven van
opdrachten, het aanleveren van
tijdschema’s, het opleveren van
resultaten en het melden van
afwijkingen. In VISI is vastgelegd
welke berichten bij een bepaalde
handeling horen. Voor elk bericht
is bovendien gespecificeerd welke
gegevens erin moeten staan.
Doordat VISI voor een groot deel
uit flexibele sjablonen bestaat, is
het echter geen rigide standaard.
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Aanbesteden & Contracteren

De CROW-helpdesk
Deze helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen
op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden.
Vragen stellen kan via rawhelpdesk@crow.nl of (0318) 69 98 55.

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.
Goedemiddag, mijn vraag gaat over het gebruik van de
bestekmaakprogrammatuur voor de RAW versie 2010. Kan
ik hiervoor bij u terecht?
Jazeker, wat is uw vraag?
Nou, eigenlijk heel simpel: wanneer ben ik verplicht deze
te gebruiken?
Eigenlijk zou ik tegen u moeten zeggen: “Per direct”, maar dat
is natuurlijk niet reëel.

Foto: Herman Stöver

In de Algemene Voorwaarden tot het verkrijgen en toepassen
van de RAW-systematiek, staat in artikel VII dat de gebruiker
zich verplicht de laatst uitgegeven versie van de systematiek te
gebruiken.

Bouwbrede implementatie
VISI wordt steeds meer toegepast.
Een goed voorbeeld is het invoeringsbesluit UAV 1989 en UAV-GC
2005, dat ondertekend is door de
vijf grootste overheidsopdrachtgevers: Rijkswaterstaat, ProRail,
Dienst Vastgoed Defensie, Rijksgebouwendienst en Gemeentewerken
Rotterdam. Dit besluit betekent dat
deze organisaties VISI-communicatie voorschrijven in contracten
waarop de genoemde voorwaarden
van toepassing zijn.
Tot nu toe is VISI vooral toegepast
in infraprojecten. De burger- en
utiliteitsbouw loopt wat de implementatie in de bouwsector betreft
iets achter, maar door goed gebruik
te maken van de kennis en ervaring van de infrasector wordt deze
achterstand snel ingehaald.

Rol van CROW
CROW is namens de sector operationeel beheerder van de open stan-

daard VISI. In die rol werkt
het samen met de VISI-projectorganisatie hard aan een bouwbrede implementatie. Een
belangrijke stap daarin is dat
VISI een open standaard is. Dat
betekent dat geen belemmeringen worden opgelegd aan het
gebruik van VISI. Toch is
natuurlijk geld nodig voor het
up-to-date houden van de open
standaard. Gebruikers van VISI
wordt daarom gevraagd op basis
van vrijwilligheid bij te dragen
aan het beheer van VISI door
donateur of participant te
worden. Hun jaarlijkse bijdrage
is belangrijk om op de lange
termijn aan de wensen en
behoeften van gebruikers te
voldoen en zodoende de open
standaard te blijven beheren en
actualiseren.

De termijn tussen het uitgeven en het verplicht gebruiken is echter niet genoemd. CROW gaat ervan uit dat alle bestekschrijvende instanties naar de strekking van de voorwaarden handelen en er daarom naar streven, de laatst verschenen versie zo
snel als mogelijk toe te passen.
Uiteraard begrijpt CROW dat het gebruik van een nieuwe versie
consequenties zal hebben voor het opstellen van (moeder)
bestekken. Om die reden is het niet reëel om het gebruik van de
ene op de andere dag te verlangen.
Wat is dan wel redelijk?
In de Standaard RAW Bepalingen is over het gebruik van een
eventuele Wijziging op de Standaard, denk hierbij aan de Wijziging mei 2008 of de Wijziging december 2002, bepaald dat
een Wijziging automatisch van toepassing is, als deze een halfjaar voor de datum van aanbesteding is verschenen. Met andere
woorden: er wordt van uitgegaan dat de consequenties van een
Wijziging op de Standaard binnen een halfjaar bij iedereen
bekend moeten zijn en worden toegepast.
Dit is dan ook de reden dat CROW van mening is dat het redelijk
is om te veronderstellen dat een nieuwe versie van de RAW-systematiek binnen een halfjaar moet kunnen worden gebruikt.
Wat betekent dit concreet in tijd?
Wel, reken maar uit: de nieuwe versie van de systematiek is begin
november verschenen. Tel hier zes maanden bij op en je komt uit
op begin mei. CROW verwacht daarom ook dat in mei zo goed
als alle bestekschrijvende organisaties nog uitsluitend bestekken
op de markt brengen gebaseerd op de versie 2010.
Eerder mag natuurlijk ook en dat bevelen we zelfs aan! De nieuwste versie bevat namelijk de meest actuele bepalingen en daarmee de beste aansluiting op de huidige wet- en regelgeving.
Juist ja, bedankt voor de informatie, nu weet ik wat me te
doen staat. Snel aan de slag dus maar. Bedankt en tot de volgende keer.
Graag gedaan.
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Enquête Graafschade voorkomen

Verplichte graafmelding is bekend,
afwijkingen worden vaak niet gemeld
Auteur: Tim Oosten

Hoe staat het met het naleven van de regels om graafschade te
voorkomen? Dat een graafmelding verplicht is, is algemeen
bekend. Het melden van afwijkingen daarentegen gebeurt nog
lang niet altijd. Verder is er kritiek van gebruikers op de duidelijkheid en volledigheid van klic-meldingen. Dit komt naar
voren uit een uitgebreide enquête onder gebruikers van de
publicatie ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’.

CROW-publicatie
250 ‘Graafschade
voorkomen aan
kabels en leidingen
– Richtlijn zorgvuldig graafproces’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Graafschade is kostbaar, levert
ongemak en gevaar op en is in
de meeste gevallen onnodig. Als
maar bekend is waar kabels en
leidingen liggen, is ellende te
voorkomen. In theorie is het allemaal prima geregeld. Wie graaft,
moet zich verdiepen in de ligging
van ondergrondse infrastructuur,
voordat de spade de grond in gaat.
En die ondergrond is in kaart
gebracht. CROW-publicatie ‘Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen’ uit 2008 legt het hele
proces van a tot z uit.

Meer dan duizend reacties
Werkt het in de praktijk allemaal
zoals het branchebreed is afgesproken en duidelijk verwoord in de
genoemde CROW-publicatie? Het
blijft immers mensenwerk. Hoe het
ook zij, voor het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) en CROW is er
genoeg aanleiding geweest voor een
enquête het afgelopen najaar onder
gebruikers van de publicatie. Meer
dan duizend reacties waren het
gevolg. De uitkomsten worden ingebracht bij een eventuele herziening
van CROW-publicatie 250.

Enkele opvallende uitkomsten:
bijna veertig procent van de respondenten geeft aan noch de instructiekaart, noch de richtlijn noch het
bijbehorende processchema te
gebruiken. Denken anderen na voor
hen of wordt er onzorgvuldig
gewerkt? De meerderheid van de
antwoorden komt van betrokkenen
in de hoedanigheid van grondroerder, de rol is in meer dan de helft
van de gevallen werkvoorbereider
of uitvoerder. Het type dienst dat het
vaakst voorkomt is grondverzet,
gevolgd door kabels en leidingen
(ver)leggen, wegwerkzaamheden
en groenwerkzaamheden.
Liefst een kwart van de respondenten geeft aan niet bekend te zijn
met de werkwijze van netbeheerders van buisleidingen met gevaarlijke inhoud. Velen laten ook na
contact met hen op te nemen.
Kennelijk gaan ze ervan uit dat de
netbeheerder zelf wel belt.
Kabel- en leidinginformatie van
netbeheerders vindt men nog wel
eens onder de maat.

Voldoende duidelijkheid
Er is ook voldoende goed nieuws te
melden. Zo vindt een grote meerderheid dat de richtlijn voldoende duidelijkheid biedt over de zorgvuldigheid van het graafproces. Ook
vinden de meesten de figuren en toelichting in bijlage 2 duidelijk. Ook
de instructiekaart is voldoende helder. Tot slot weten de meeste respondenten wanneer ze proefsleuven
moeten graven. Toch doen ze het
niet altijd, ook al is het verplicht.
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Ludolf Schouten, projectmanager Bouwprocesmanagement, schouten@crow.nl
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Werken naast de rijbaan,
binnen obstakelvrije zone

Veiligheid moet altijd centraal staan bij werken langs de weg. Dat geldt dus
ook voor (zeer) kortdurende werkzaamheden naast de rijbaan. Bij het opruimen van
zwerfvuil in de berm of landmeten op een woonerf is het zaak om veiligheidsrisico’s zo
veel mogelijk uit te sluiten. Hoewel het vreemd klinkt, kan het toepassen van de voor
geschreven maatregelen meer risico opleveren dan het werk zelf.
Strikte toepassing van de maatregelen voor
kortdurende werkzaamheden betekent vaak
het plaatsen van afzettingen in de berm of
gebruik van een rijdende afzetting. In bepaalde
gevallen kunnen deze maatregelen hun doel
voorbijschieten. Het oprapen van een papier
tje in de berm is een handeling van een paar
seconden. Om de paar meter een afzetting
opbouwen en afbreken om deze actie te bevei
ligen, kost aanzienlijk meer tijd. Nu is tijd geen
goed argument om niet de juiste veiligheids
acties te ondernemen. Belangrijker is dat de
risico’s die hieraan verbonden zijn, groter zijn
dan de risico’s bij de opruimactie zelf.
Dit geldt overigens expliciet voor situaties
waarbij er weinig zwerfvuil in de berm ligt.

Zwerfvuil opruimen na een popconcert of
voetbalwedstrijd vraagt een compleet andere
inschatting en bijpassende maatregelen. Dat
geldt ook voor een gevaarlijke weg met veel
verkeer dat hard rijdt. Dan is het risico op een
aanrijding ook te groot bij het oppakken van
een papiertje.
Bij zeer kortdurende werkzaamheden kan het
dus voorkomen dan een wegwerker afwijkt
van de voorgeschreven richtlijnen. Dit gebeurt
dan wel volledig in de geest van het belangrijk
ste uitgangspunt van de publicatiereeks Werk
in Uitvoering: iedereen die langs de weg werkt,
moet steeds weer een eigen risicoinschatting
maken en daarnaar handelen. Zelf risico’s
inschatten betekent overigens niet dat je

helemaal niets aan veiligheid hoeft te doen.
Mensen moeten vanzelfsprekend signaal
kleding dragen en de situatie keer op keer
grondig beoordelen. In het speciale geval van
zeer kortdurende werkzaamheden kan dat tijd
besparen, zonder concessies aan de veiligheid.

helpdeskwiu@crow.nl, voor vragen of eigen voorbeelden van
situaties bij werk in uitvoering
In deze rubriek brengen we de praktijk van hoe het niet moet en de
juiste toepassing van maatregelen bij werk in uitvoering bij elkaar.
De beschreven situaties komen voort uit de praktijk, maar zijn niet
toe te schrijven aan een bestaande situatie of locatie.

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Risico’s niet opzoeken

In CROW-publicatie ‘Maatregelen naast de rijbaan’
uit de reeks Werk in Uitvoering 96b, geven de figuren 96b-01, 96b-02, 96b-03 en 96b-04 - Werken
naast de rijbaan, binnen obstakelvrije zone per wegtype aan welke maatregelen bij kortdurende werkzaamheden mogelijk zijn. Het plaatsen van maatregelen zoals beschreven in figuur 96b-02c brengt
in sommige gevallen meer risico met zich mee dan de
werkzaamheden zelf. Bij risicovolle wegen en gevaarlijks situatie moet er altijd een maatregel toegepast
worden (96b figuur 37d). Kenmerk van een zeer kortdurende werkzaamheid is dat er geen langsafzetting
met verkeerskegels
nodig is omdat de werkzaamheden zich voortdurend verplaatsen
(figuur 34b en 34c).
Het gebruik van verkeerskegels bij dynamische
werkzaamheden kan dan
vaak achterwege gelaten
worden, mits je wel de
juiste inschatting maakt.

nr. 1 | januari 2012 CROW etcetera | 35

09_Domein_6_Bouwprocesmanagement.indd 35

16-01-12 11:30

Bouwprocesmanagement
www.crow.nl/bouwprocesmanagement

“Liever vroeg de feiten boven water dan een kabel”

Graafschades rond watersituaties
nu beter te vermijden
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

De aanwezigheid van kabels en leidingen in de nabijheid van
water en waterkeringen bemoeilijkt graafwerkzaamheden aanzienlijk. Kostbare graafschades met ingrijpende gevolgen voor
vitale voorzieningen liggen op de loer. De in december gepubliDe netbeheerder
ceerde CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren
Maar al te vaak kwam dit risico pas
en waterkeringen’ biedt een handleiding hoe dergelijke ongeluk- in beeld als het graafproject al vrijken voorkomen kunnen worden. Netbeheerder KPN, waterschap wel geheel in kannen en kruiken
was. Dan ontbrak vaak de tijd om de
Veluwe en aannemer Christiaan den Dekker vertellen over de
kabels en leidingen goed te traceren
en eventueel zelfs preventief te
totstandkoming van de publicatie.

CROW-publicatie
308 ‘Kabels en
leidingen rond
wateren en waterkeringen – Richtlijn
zorgvuldig graafproces’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Ir. Wil Lambo vertegenwoordigde
in de CROW-werkgroep die zich
heeft beziggehouden met graafschade rond watersituaties, netbeheerder KPN en telecompartijen,
het ’lijdend voorwerp’, in het onderwerp. Hun kabels liggen in Nederland natuurlijk vaak in de buurt van
oppervlaktewateren, zoals sloten,
kanalen, vijvers, grachten, plassen
en meren en van waterkeringen.
Dat geldt natuurlijk ook voor de net-

beheerders van gas, elektriciteit,
water en kabeltelevisie. Het slaan
van damwanden, heipalen, baggerwerkzaamheden en ander graafwerk vormt een bedreiging voor de
dienstverlening door die netwerken. Tegelijk komt het ook voor
dat netbeheerders, dan wel hun
aannemers in de rol van grondroerder zitten bij werkzaamheden
aan hun eigen kabels en leidingen.
Ook hier kan schade ontstaan.

verleggen. Schades zijn moeilijk
te repareren omdat de kabels en leidingen niet zichtbaar zijn en moeilijk bereikbaar omdat deze onder de
waterdoorgang liggen. Bovendien
blijkt dat de kabels en leidingen
zich soms zowel horizontaal als verticaal kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld door stroming of werkzaamheden in of nabij waterdoorgangen.
Lambo vertelt over de werkgroep:
“De kern van de publicatie is het zo
vroeg mogelijk en in elke fase van
het aanstaande werk de invloed van
de kabels en leidingen meenemen.
Alle betrokken partijen zaten in de
werkgroep en die brede, diepgaande
aanpak heeft een praktisch toepasbaar resultaat opgeleverd. Men was
bereid zich in elkaars belangen en
standpunten te verdiepen. Vooral
omdat iedereen graafschades met
alle gevolgen en gevaren zo veel
mogelijk wil voorkomen.”

Het waterschap
Wil Lambo:
“Zo vroeg mogelijk en
in elke fase kabels en
leidingen meenemen”
(foto: Plaatwerk
Fotografen)

Baggeren

Ook ing. Johan Wilbrink van
waterschap Veluwe had namens
de waterschappen een dubbele pet
op in de werkgroep. De wateren
en waterkeringen waarin of waarlangs de door graafwerkzaamheden
bedreigde kabels en leidingen
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Lokaliseren van kabels en leidingen

liggen, vallen immers onder hun
verantwoordelijkheid. Ook bij de
aanleg van een nieuwe kabel of
leiding komen wateren of waterkeringen veelal in beeld. Tegelijkertijd kan het waterschap als
(opdrachtgever van de) grondroerder bijvoorbeeld bij baggerwerkzaamheden een bedreiging
vormen voor de kabels en leidingen
in de bodem van een kanaal of sloot.

Tijdig nadenken
“Kabels en leidingen komen in
Nederland gewoon heel vaak
wateren en waterkeringen tegen.
Werken volgens een goede handleiding of checklist kan dus helpen
beschadigingen of breuk te voorkomen”, aldus Wilbrink. Tot nu toe
merkte hij dat dit aspect regelmatig
pas echt in beeld kwam tijdens de
uitvoering. Met grote risico’s op
uitval van nutsdiensten of van
onderbreking van het in uitvoering
zijnde werk in verband met reparatie of verleggen van de bedreigde
verbinding met de bijbehorende
juridische strijd om aansprakelijkheden. Terwijl de voorbereiding van
een werk al gauw een jaar kan kosten en er dus alle tijd is om tijdig na
te denken over de risico’s van het
graafwerk. “Met CROW-publicatie
308 is er een goede basis gelegd om
de belangen tijdig goed op elkaar
af te stemmen. Tegelijk is er nog
voldoende vrijheid om vanuit die
gemeenschappelijke basis per situatie zaken uit te onderhandelen.

Door alle betrokken partijen zo
vroeg mogelijk contact met elkaar
op te laten nemen, is er voldoende
tijd om afspraken te maken en acties
te ondernemen”, vindt Wilbrink.

De aannemer
Johan Wilbrink:
“Met CROW-publicatie 308 is een goede
basis gelegd om
belangen op elkaar af
te stemmen”

Cor Kuus:
“We hebben in de
publicatie gefocust op
vroegtijdig onderzoek
en overleg”

Cor Kuus heeft in de werkgroep de
Vereniging van Waterbouwers de
kleinschalige baggeraars vertegenwoordigd. Veel aannemers werkten bij graafwerkzaamheden al
met CROW-publicatie 250, die
beschrijft hoe graafprocessen zorgvuldig ingericht kunnen worden.
Alleen de bijzondere situatie rond
wateren en waterkeringen was nog
niet beschreven. De kabels en leidingen zijn niet zichtbaar, dikwijls
moeilijk bereikbaar en waar ze
exact liggen en hoe diep ze onder
de waterbodem liggen, is niet altijd
duidelijk. Kuus: “Traditioneel wordt
de aannemer pas na de aanbestedingsfase bij een project betrokken.
In het bestek of de projectomschrijving is de post ‘Maatregelen kabels
en leidingen’ nog vaak zeer summier beschreven en dus door de
aannemer moeilijk te begroten.
Door nu al in de ontwerpfase de
situatie rond de aanwezige kabels
en leidingen te onderzoeken en te
documenteren, kan de aannemer
dit onderdeel beter calculeren.”

partijen helder in beeld wat de
risico’s zijn en wat hun te doen
staat in de verschillende procesfasen. Tevens wordt duidelijk bij
wie er wanneer welke informatie
boven water moet komen. Ook het
belang van het kabel- en leidingoverleg, waarbij de netbeheerders
en aannemer samen het plan van
aanpak doorspreken, wordt in
CROW-publicatie 308 nog eens
benadrukt. We hopen en verwachten dat de publicatie intensief
gebruikt gaat worden, omdat niemand belang heeft bij graafschade.
In ieder geval lijkt de publicatie de
contacten tussen netbeheerder en
aannemer te gaan versoepelen.
Want door de vroegtijdige informatie-uitwisseling worden de risico’s
duidelijk, kan er een zorgvuldig
graafplan worden gemaakt en zal
graafschade tijdens de uitvoering
voorkomen worden.”

Invoering
Met het uitkomen van de publicatie
is ook de publiciteit eromheen op
gang gekomen. De diverse overheden en overkoepelende instanties weten nu dat de publicatie verschenen is. De gedachte aan een
toekomstige evaluatie en mogelijke update indien wenselijk, is
al aangestipt. Lambo, Wilbrink en
Kuus stellen dan ook gezamenlijk:
“Ga CROW-publicatie 308 ‘Kabels
en leidingen rond wateren en
waterkeringen’ bestellen en in
gebruik nemen. Het kan forse
ellende voorkomen.”

Helder in beeld
“In de nieuwe publicatie hebben
we gefocust op vroegtijdig onderzoek en overleg en krijgen alle

Ludolf Schouten, projectmanager Bouwprocesmanagement, schouten@crow.nl

nr. 1 | januari 2012 CROW etcetera | 37

09_Domein_6_Bouwprocesmanagement.indd 37

16-01-12 11:31

Bouwprocesmanagement
www.crow.nl/bouwprocesmanagement

Hoe voorkom je tijdsdruk
in het infrabouwproces?
Auteur: Rik de Groot

Niemand zit erop te wachten en toch ontstaat het vaker dan de
bedoeling is. Tijdsdruk in het infrabouwproces. Niet gewoon
gezonde werkdruk, maar haast, stress of in het ergste geval:
paniek. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Niet alleen voor
de kwaliteit van het werk, maar ook voor de veiligheid en de
gezondheid van de medewerkers. Naar aanleiding van vragen
uit het veld voerde CROW een verkennend onderzoek uit.
Hoe ontstaat tijdsdruk? En vooral: wat kun je ertegen doen?
De infrabouw is een branche van
doeners. Er werken mensen die
van aanpakken weten en die er
een eer in stellen een aangenomen
klus binnen de afgesproken termijn
te klaren. Natuurlijk vereist dat
een goede voorbereiding en planning. Er wordt gemopperd als die
tijdens het werk niet in orde blijken. Maar tegelijkertijd is iedereen ervan doordrongen dat niet
altijd alles is te voorzien. Dat
dingen soms anders lopen dan
gepland. En als er dan tijdsdruk
ontstaat, moet er maar ‘geïmproviseerd’ worden. Dat is een min of
meer geaccepteerd gegeven. ‘Als
het niet kan zoals het moet, moet
het maar zoals het kan’ is een

veelgehoord devies. Het wordt
niet zelden als een uitdaging
gezien om, ondanks onduidelijke
afspraken, verkeerde planningen
en tegenslag, door extra inzet
‘de zaak toch op tijd te fiksen’.
Zolang de onvoorziene gebeurtenissen en hun gevolgen beperkt
blijven, is er weinig mis met deze
no-nonsensebenadering. Maar het
moet niet doorslaan. De tijdsdruk
kan zo groot worden dat het proces,
het werk, het resultaat en, nog
belangrijker, de medewerkers
hiervan nadelige gevolgen gaan
ondervinden. Misverstanden,
onvoldoende uitvoeringskwaliteit,
gevaarlijke situaties, psychische
klachten, ziekteverzuim en hoge
maatschappelijke kosten kunnen
het gevolg zijn.

het is, wat per situatie de oorzaken
en de gevolgen zijn, en wie daarvoor verantwoordelijk is – het zijn
stuk voor stuk vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Maar
dat tijdsdruk door velen wordt
beschouwd als de voornaamste oorzaak achter uiteenlopende fouten
in het bouwproces, lijdt geen twijfel.
Om meer greep te krijgen op het
fenomeen tijdsdruk is in CROWverband een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit heeft niet
alleen tot doel gehad de oorzaken
en gevolgen van tijdsdruk voor de
werkomgeving zo goed mogelijk
in kaart te brengen. De studie wil
ook een gevoel van herkenning
en een collectief besef van urgentie
bewerkstelligen bij de partijen in
het bouwproces. Zodat zij het
probleem van tijdsdruk serieuzer
gaan nemen en zich gezamenlijk
gaan inzetten voor geschikte
oplossingen. De resultaten zijn
gebundeld in CROW-rapport D1104 ‘Hardlopen, doodlopen? Verkenning van urgentie en procesoplossingen voor tijdsdruk in de
infrastructurele bouw’.

Lastig fenomeen

Aanknopingspunten voor
verandering

CROW ontving de laatste tijd regelmatig signalen dat partijen zich
ernstig zorgen maken over een
kwalitatieve en kwantitatieve
toename van het verschijnsel
tijdsdruk in het infrabouwproces.
Tegelijk is duidelijk dat tijdsdruk
een lastig fenomeen is. Wanneer
het precies ontstaat, hoe ernstig

Bouwprocessen worden analytisch
en gefaseerd benaderd, maar de
focus is gericht op efficiëntie en
dus op het behalen van resultaat,
zo stelt het rapport. In de planning
wordt vaak onvoldoende ruimte
vrijgehouden voor onvoorziene
omstandigheden. Het gevolg is
dat bij de geringste tegenslag de
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Praktijk in beeld

Systems
Engineering
Sluiskiltunnel

dreiging ontstaat dat de deadline
niet wordt gehaald. Daarmee steekt
het gevaar van tijdsdruk direct de
kop op. Daarbij komt dat tijdsdruk
zich in de loop van de productieke
ten gemakkelijk kan opbouwen:
loopt een van de bedrijven een ach
terstand op, dan moet die door het
volgende bedrijf worden ingelopen.
Vanwege de strakke planning is
dat lang niet altijd op een verant
woorde wijze mogelijk.
Hernieuwd inzicht in de keten van
het bouwproces, van ontwerp tot
uitvoering, kan de kans op tijds
druk verminderen. Probabilistisch
plannen, of simpelweg afspraken
maken over een bandbreedte in de
planning, kan helpen om onzeker
heden in de doorlooptijd van uit
voeringsprocessen in een project
beheersbaar te maken en tijdsdruk
te voorkomen. Nieuwe contract
vormen geven uitvoerders meer
kans om eerder bij een project te
worden betrokken. Zij zijn dan
beter in staat knelpunten te
signaleren en de haalbaarheid
van opdrachten te beoordelen. Om
veiligheid uit de concurrentiesfeer
te houden, zou in de aanbestedings
fase niet alleen op prijs en kwali
teit geselecteerd kunnen worden,
maar ook op veiligheid, om zo tijds
druk als het ware een slag voor te
zijn. Kansen voor een betere plan
ning, en daardoor minder functio
naliteitsverlies en tijdsdruk, liggen
eveneens in een betere samen
werking, informatieuitwisseling
en communicatie tussen de keten
partners in het bouwproces.

Het begint met bewustwording
Een pasklare oplossing is zeker
niet voorhanden, maakt het rap
port duidelijk. Er is geen instru
mentarium of methodiek beschik
baar om het probleem van tijdsdruk
structureel mee aan te pakken.
De politiek en de meeste opdracht
gevers/hoofdaannemers zijn zich
onvoldoende bewust van het onge
wenste verschijnsel en allerminst
overtuigd van de noodzaak om
hier iets aan te doen. De overheid
kan in haar rol als wetgever en
opdrachtgever/hoofdaannemer
wél iets doen aan het probleem,
bijvoorbeeld door aanpassingen
in de aanbestedingsprocedure. De
sector zou een methodiek kunnen
ontwikkelen om tijdsdruk zo veel
mogelijk te voorkomen en deze
methodiek door scholing bij alle
aannemers bekendmaken.
Voor de studie is literatuuronder
zoek uitgevoerd en een expert
meeting gehouden. Het rapport
is primair bestemd voor opdracht
gevers/hoofdaannemers, aanne
mers, adviseurs en leidinggeven
den in het infrabouwproces, maar
daarnaast voor ieder ander die
hierbij betrokken is.

CROW-rapport D11-04 ‘Hardlopen, doodlopen?
Verkenning van urgentie en procesoplossingen
voor tijdsdruk in de infrastructurele bouw’
Gratis te downloaden via www.crow.nl/shop
Ludolf Schouten, projectmanager Bouwprocesmanagement, schouten@crow.nl

Bij grote gww-projecten is de noodzaak van afstemming
tussen civiele techniek en technische installaties evident.
In de praktijk is er toch geregeld sprake van twee losse
processen. Met Systems Engineering (SE) is die afstemming effectief te ondersteunen. Bij het project Sluiskiltunnel is SE succesvol toegepast.

Systems
Engineering
vispassages
Waterschap Rijn en IJssel verzorgt het aanleggen van vispassages in de Grote Beek en Bielheimerbeek. Vistrappen of vispassages geven vissen toegang tot het achterland dat ontoegankelijk is geworden door barrières zoals
stuwen of gemalen.
Bekijk het volledige artikel over het project Sluiskiltunnel op
www.crow.nl/praktijkinbeeld.
Daar verschijnt in februari ook het artikel over het project
Vispassages.
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Meerwaarde TIS bij verbeteren
constructieve veiligheid onderzocht
Auteur: Kim Hop

Technische Inspectie Services
(TISsen) zijn nog een relatief
nieuw fenomeen in Nederland. In
het buitenland is al ruime ervaring
met TISsen opgedaan. In sommige
landen is een inspectie door een
onafhankelijk bureau zelfs verplicht. Masterstudent Arno
Bouwhuis brengt de ervaringen
met TISsen voor CROW in kaart.
De centrale vraag in zijn afstudeeronderzoek is wat de meerwaarde
van de TIS is bij het verbeteren van
de constructieve veiligheid.

Niels van Ommen
(links) en Arno Bouwhuis: “De inzet van
TIS alleen al is voldoende om de kans
op constructieve incidenten te verkleinen”

Arno Bouwhuis is in juni 2011
gestart met zijn afstudeeronderzoek, als afsluiting van zijn masteropleiding ‘Construction
Management & Engineering’ aan
de Universiteit Twente. “In mijn
onderzoek leg ik een relatie tussen

de oorzaken van constructieve
onveiligheid en de taken en
kenmerken van de TIS”, legt Arno
Bouwhuis uit. “Daarvoor doe ik
niet alleen theoretisch onderzoek,
maar zoek ik vooral de praktijk op.
Ik heb gesproken met leden van

Projectmanager Niels van Ommen
van CROW begeleidt Arno Bouwhuis bij zijn afstudeeronderzoek.
“Bij CROW geloven wij al jaren in
het concept TIS. Dit objectieve
onderzoek helpt ons de voorlichting
over en sturing van het TIS-dossier
te verbeteren. Arno Bouwhuis stelt
CROW en stakeholders kritische
vragen en ook sceptici van het concept TIS worden gehoord. In korte
tijd heeft Arno Bouwhuis veel werk
verzet. Hij ontkracht bepaalde
vooroordelen, komt met nieuwe
inzichten en helpt ons in korte tijd
veel kennis te vergaren.”
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bijeenkomsten
Risicomanagement
In 2012 organiseert RISNET, hét kennisnetwerk voor
risicomanagement in de bouwsector, diverse Masterclasses en Themabijeenkomsten over risicomanagement. Deelnemers kunnen kosteloos hun kennis bijspijkeren en ervaring uitwisselen met branchegenoten
en ketenpartners.

Eerstvolgende Themabijeenkomsten:

Foto: Herman Stöver

16 februari

het College van Deskundigen TIS,
verzekeraars, opdrachtgevers,
opdrachtnemers en hoogleraren.
Daarbij ben ik ook bewust op zoek
gegaan naar mensen die kritisch
tegen de TIS aankijken.”

Vrijwillige basis
“Voor het onderzoek kijk ik ook
naar het buitenland. In sommige
landen is namelijk al veel ervaring
met de inzet van controlebureaus
in combinatie met het afsluiten
van een verzekering. In Frankrijk
is het afsluiten van een verzekering tegen verborgen gebreken
verplicht. Ook in België is de
nodige ervaring met TISsen. De
eerste ervaringen daar stammen
uit de jaren dertig. Het inzetten
van een TIS gebeurt in België op
vrijwillige basis. Daar willen we in
Nederland ook naartoe, maar dat
kan alleen als de markt de meerwaarde van het TIS-concept
inziet.”

Verzekering
In Nederland zet ProRail al op
grote schaal TISsen in om de constructieve veiligheid te bewaken
en ook opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst kijken naar het instrument
TIS. Toch zijn nog niet alle partijen in Nederland overtuigd van
de meerwaarde, concludeert Arno
Bouwhuis. “Met name opdrachtnemers zien de voordelen van een
TIS niet altijd in. Een TIS wordt nu
veelal ingezet om een Verborgen
Gebreken Verzekering te kunnen
afsluiten, terwijl het inzetten van
een TIS alleen al voldoende is om
de kans op constructieve incidenten te verkleinen. De rol van de
verzekeraar is om de kosten van
herstel te dekken, mochten er toch
gebreken in het werk zitten.”

Kansen
De komende tijd werkt Arno
Bouwhuis zijn bevindingen en

15 maart

Risicomanagement op de werkvloer bij aannemers
Risicomanagement bij
gemeentes en waterschappen

Eerstvolgende Masterclass:

31 mei

De rol en competenties van een
risicomanager

www.crow.nl/risnet voor meer informatie en aanmelden (klik op:
Aan de slag)
Niels van Ommen, projectmanager Bouwprocesmanagement,
vanommen@crow.nl

aanbevelingen verder uit. “Naar
mijn idee is een TIS de investering meer dan waard”, sluit hij
af. “Een klein foutje kan immers
heel grote gevolgen hebben.
Door de onafhankelijke, deskundige en risicogestuurde inspecties neemt de kans op constructieve fouten af, zo lijkt het. De
meeste partijen die ik gesproken
heb, zijn erg positief over de TIS.
Dat biedt kansen voor de verdere uitrol van TISsen in
Nederland.”

Foto midden:
Technische Inspectie
Services zijn een rela
tief nieuw verschijnsel
in Nederland

Niels van Ommen, projectmanager Bouw
procesmanagement, vanommen@crow.nl
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Handboek

Specificeren

Actueel

Scope afbakenen en
beheersen

In deze reeks worden actuele onderwerpen en bouwprocesproblemen belicht
waarvoor in het Handboek specificeren
(CROW-publicatie 289) oplossingen worden aangereikt.
Dit is het eerste artikel van de reeks.

Auteur: Arjan Visser

Met enige regelmaat komen bouwprojecten negatief in het
nieuws. Meestal vanwege budget- en tijdoverschrijdingen,
minder vaak vanwege technische problemen. Is het bouwproces dan zo ingewikkeld en moeilijk beheersbaar, of gaat
er iets anders fout?

CROW-publicatie
289 Handboek
specificeren
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Hoewel het zeker zal voorkomen dat
projecten met een realistische planning en scope uitlopen, lijkt het in
de praktijk meer voor te komen dat
gestart wordt met een te optimistischte kijk. Er is dan sprake van een
te smalle projectscope in de planvoorbereidingsfase ‘om het door de
raad te krijgen’, ofwel om bestuurlijk
draagvlak te krijgen. Als in de volgende (project)fase vervolgens de
realiteit van inpassing van vraagstukken en aanbestedings- en contractbeheersingsproblemen om de

Contextdiagram
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Projectgebied

Dit probleem gaat dus over het
deel van de keten opdrachtgevende
keten, van planvoorbereiding naar
projectvoorbereiding.
De wijzigingen in omvang en planning van projecten is schadelijk
voor het imago van de bouwsector
vanwege te late oplevering en
budgetoverschrijdingen.

Welke oplossingen biedt het
Handboek specificeren?

imen
Verru acht
aand
Relevante
externe bron

hoek komen kijken, is het nieuws al
snel gehaald en lijkt het aan het project te liggen, terwijl het eigenlijk
ging om een valse start. Het
Betuwerouteproject is een bekend
voorbeeld van scopeverbreding door
aanvullende inpassingsmaatregelen
zoals geluidsschermen en tunnels.
Maar dit komt ook op kleinere schaal
voor. Daarnaast lijkt in de projectfase vaak tijd ‘ingehaald’ te moeten
worden na een lang bestuurlijk
proces. Hierdoor komen projecten
te zitten met een irreële planning.

Relevante
externe bron

De methode specificeren is gebaseerd op Systems Engineering. Deze
analytische en transparante werkwijze helpt om het proces te beheersen vanaf het initiatief om – in ons
geval – een bouwwerk te (her)ontwikkelen. De werkwijze start met het

formuleren van de klantbehoefte,
wat is het doel, wat moet het bouwwerk kunnen? Ofwel, in SE-jargon:
wat zijn de beoogde functionaliteiten
van het systeem in de gebruiksfase?
Vanuit hier wordt een zogenaamde
Klant Eisen Specificatie opgesteld
waarbij de realiteitszin wordt verbeterd door het vraagstuk te analyseren
vanuit een systeemgedachte. Het systeemdenken zorgt voor de juiste
analyse van een project.

Instrumenten (hoofdstuk 12)
In deze fase waarbij het initiatief
wordt uitgewerkt in een Klant Eisen
Specificatie (KES) wordt een probleem- en doelanalyse uitgevoerd,
wordt – in samenhang – een stakeholdersanalyse gedaan, een systeemanalyse, en een contextanalyse. De
contextanalyse zorgt voor de formulering van de relatie met de externe
omgeving, de formulering van externe
raakvlakeisen, de ‘inpassing’ van eisen.
Kortom, door een meer systeemgerichte, analytische benadering,
wordt het project goed afgebakend en
kan het verder uitwerken van het ontwerp gebaseerd worden op de goed
geformuleerde klantbehoefte. Omdat
deze expliciet is gemaakt, kan hier
ook steeds naar terug worden gekeken. Voldoen we nog aan de klantbehoefte, de verificatie- en validatie?

Volgende keer
Het volgende artikel in deze reeks
gaat in op de vraag hoe in de praktijk
van UAVgc de methode kan werken
om efficiënt contracten te beheersen.
Arjan Visser, projectmanager Bouwprocesmanagement, visser@crow.nl
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Boonstra en Overkamp klaar met
cursus geven
Het najaar van 2011 telde voor Joop
Boonstra (docent Verkeerstechniek)
en Domien Overkamp (docent Verkeersveiligheid) naast veel nieuws ook
de afsluiting van hun actieve loopbaan
bij CROW. Na een lang dienstverband
van tientallen jaren gaan zij nu de weg
op van het (pre)pensioen. “Wel actief
blijven, maar met minder verplichtingen”, is hun routeplan. CROW et cetera
spreekt met hen.
Joop Boonstra
‘Jopie’ Boonstra komt direct tot de
kern van zijn docentschap: “Ik heb
het altijd belangrijk gevonden een
gemoedelijke sfeer te scheppen tijdens de werkcolleges. Dat maakt
het makkelijker vragen te stellen en
leerzame gesprekken over de stof
aan te gaan. Zelf word ik liever
gewaardeerd voor mijn kennis dan
om een gewichtige functieomschrijving. Daarom kenden velen bij
CROW mij als ‘Jopie‘ ”, vertelt Joop
Boonstra. Hij heeft zichzelf altijd
gezien als een pure docent. Dat
blijkt ook uit zijn ruim 35 jaar ervaring als docent Verkeerskunde aan
de NHL Hogeschool in Friesland.
Hij vertelt: “De studenten zijn op
die leeftijd nog positief en willen
graag leren. Eenzelfde gemotiveerde instelling zie ik ook terug bij
de CROW-cursisten, al zijn die
meestal wat ouder.” Hij vond het
altijd een uitdaging de deelnemers
aan de Verkeerskundecursus
ondanks hun verschillende achtergronden klaar te stomen voor het

Foto: Herman Stöver

Auteur: Haks Walburgh Schmidt

examen. “Velen hadden zelfs nog
nooit getekend, terwijl ze wel een
schetsontwerp moeten kunnen
maken”, geeft Boonstra aan. Hij
heeft altijd het belang onderstreept
dat de cursisten een overkoepelende
visie op een verkeersprobleemsituatie binnen de bebouwde kom leren
ontwikkelen. Vandaaruit kunnen zij
goed voorbereid het gesprek met de
burgers aangaan. Dan wordt het de
omwonenden of middenstanders
duidelijk waar het naartoe moet met
de oplossing van het probleem. Zo
ervoer hij de werkcolleges als
behoorlijk veeleisend, maar door de
eigen inbreng van de cursisten toch
weer telkens anders. Hijzelf gaat het
eerst eens wat kalmer aan doen. Misschien over een tijdje wat vrijwilligerswerk voor VVN. Maar nu is het
toneel voor Sjoerd Nota, zijn opvolger. “Ik heb er alle vertrouwen dat
hij de fakkel prima over zal nemen.”

Domien Overkamp

Domien Overkamp

Domien Overkamp heeft zijn
docentschap bij CROW uitgeoefend
in combinatie met zijn betrekking
als senior adviseur bij DHV. Hij
heeft niet alleen lesgegeven aan de
cursus Verkeersveiligheid, maar
ook aan de cursus Handboek Wegontwerp meegewerkt en bijdragen
geleverd aan onder meer de cursusmap Verkeerstechniek en aan het
Handboek verkeersveiligheid. Ook
heeft hij in de loop der jaren vele
andere richtlijnen en handboeken

voor CROW opgesteld.
“Ik ben in 1991 begonnen met lesgeven bij DTV Consultants en vervolgens ook bij CROW en PAO. Alle
cursussen hebben betrekking op het
ontwerp en de inrichting van de
weginfrastructuur. In bijvoorbeeld
de workshop van de cursus Verkeersveiligheid worden de lesstof en
de huiswerkopdracht besproken.
Het viel me op dat er weinig vragen
gesteld werden over de lesstof. Door
voorbeelden, situatiefoto’s en beslissingsmomenten voor te leggen,
lokte ik meer interactie uit. Dat was
altijd boeiend om te zien gebeuren.”
Gevraagd naar veranderingen die
hij heeft zien optreden, valt het
Overkamp op dat er nu weinig
onderzoek naar het effect van maatregelen gedaan wordt. Hij is positief
over de Duurzaam Veilig beleidsvisie, al merkt hij op dat het geen
fundamenteel nieuwe aanpak was.
Het was een sterke impuls voor het
bevorderen van de verkeersveiligheid. Ook cursussen geven de deelnemers vaak nieuwe energie.
Nieuwe mensen in zijn vakgebied
wil hij meegeven hoe belangrijk het
is om zelf met de laarzen in de klei
langs de weg te staan. “Pas dan zie je
wat je in de praktijk allemaal tegenkomt bij het realiseren van je tekentafeloplossing. En ontdek je dat je
naast richtlijnen ook mensen hebt.”
Over zijn eigen plannen vertelt hij
dat hij wel actief blijft, maar blij is
dat de druk eraf is.
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Gouden Straatsteen stimuleert betere ar
voor stratenmakers
Auteur: Jan van den Berg

Voor de tweede maal is de Gouden
Straatsteen toegekend aan een bedrijf
en een gemeente. De prijs moet
leiden tot betere arbeidsomstandigheden voor stratenmakers.

CROW-publicatie
282 ‘Mechanisch
aanbrengen elementenverharding’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Stratenmakers is geen lang leven
beschoren. Deze stelling wil niet
zeggen, dat ze vroeg overlijden.
Stratenmakers die in dit beroep
hun pensioen halen, zijn echter
zeer zeldzaam. Jaarlijks moeten
rond de vierhonderd stratenmakers
hun baan opgeven, omdat ze het
fysiek niet meer aankunnen.
Om hier verandering in te brengen,
heeft FNV Bouw het initiatief genomen voor de Gouden Straatsteen.
Dit is een prijs voor bedrijven en
opdrachtgevers die serieus werk
maken van het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. Dit kan op
tal van manieren, blijkt onder
andere uit de juryrapporten voor
deze prijs. Deze werd in 2009 voor
de eerste keer uitgereikt.

Degelijke aanpak
Begin december 2011 gebeurde dit
voor de tweede maal. Een vijfkoppige jury met vertegenwoordigers
van brancheorganisatie OBN, de
Arbeidsinspectie, Arbouw, CROW
en de FNV wees de winnaars aan.
De gemeente Purmerend won de
prijs in de categorie opdrachtgevers. Bij de bedrijven kon HABO
GWW de Gouden Straatsteen in de
prijzenkast zetten.
De jury is positief over de degelijke
aanpak van de gemeente Purmerend
in de afgelopen jaren. De gemeente
laat veel ruimte voor innovatieve

ontwikkelingen en streeft een “totaalaanpak” na, zoals het juryrapport het
noemt. Deze is “bijzonder degelijk en
verdient navolging door andere
opdrachtgevers”.
Henk Legger, teamleider bij de
gemeente Purmerend, is uiteraard
blij met de Gouden Straatsteen. “Het
is een beloning voor onze inspanning om straten maken op een
goede manier te laten uitvoeren. Dat
hebben we in ons beleid verankerd.”
De jury is onder de indruk van de
invulling die de gemeente geeft aan
haar rol als opdrachtgever. Bijvoorbeeld door te stimuleren om de
nieuwste technieken toe te passen.
Ook het delen van de kennis met
andere gemeenten, bijvoorbeeld via
de website, spreekt de jury aan.

Machine
Sinds een paar jaar loopt in Purmerend een project, waarbij de ST-1
wordt ingezet. Dit is een machine
die gebruikte stenen in het gewenst
verband legt en palletteert. Bij herbestrating worden de stenen die uit

de straat komen naar een gemeentelijke opslag gebracht. Ze worden
daar bewerkt en gepalletteerd en
komen dan weer terug bij het straatwerk voor hergebruik.
Purmerend heeft de gelegenheid
gegeven om deST-1 te testen en in te
zetten. Het project wordt binnenkort uitgebreid zodat ook omliggende gemeenten gebruik kunnen
maken van de faciliteiten van het
project. De machine is een ontwikkeling van ST1 Bestratingen. Dit is
een combinatie van vier bedrijven
die zich bezighouden met straten
maken.

Pioniersrol
Bij de bedrijven heeft de jury besloten de Gouden Straatsteentoe te kennen aan Habo GWW. De jury is
onder de indruk van de pioniersrol
die dit bedrijf al jaren vervult op het
gebied van mechanisch bestraten.
De vanzelfsprekendheid waarmee
de organisatie van het bedrijf is
ingericht op mechanisch bestraten
als uitgangspunt noemt de jury
voorbeeldig, evenals de mate waarin
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re arbeidsomstandigheden
Eisen voor stratenmaken

Foto: Herman Stöver

Eisen voor het leggen van bestratingselementen zijn vastgelegd in Arbocatalogus
Bestratingen en CROW-publicatie 282 ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’. Dit is een van de weinige CROW-publicaties die verplichte regelgeving omvat.
Tot 2010 was het verplicht om oppervlakken groter dan 1.500 m2 met nieuwe stenen
mechanisch aan te brengen. Vanaf 2010 dienen alle nieuwe stenen mechanisch te
worden aangebracht, tenzij de omstandigheden op locatie dit niet toelaten. Daarnaast
is mechanisch leggen verplicht voor oude stenen van keiformaat en groter en voor
nieuwe tegels. Voorts dient het afreien van het zandbed bij grotere oppervlakten sinds
2010 ook mechanisch te gebeuren.

de medewerkers worden betrokken
bij innovaties is de jury positief.
Dat vindt directeur Ronald Baptiste
een opsteker. “Ik zie de Gouden
Straatsteen als een beloning voor
onze inspanningen om het stratenmaken beter uit te voeren. Wij proberen goede arbeidsomstandigheden zo
goed mogelijk tot stand te brengen.”
Cijfers van de Arbeidsinspectie
laten zien dat er op dit vlak nog veel
te verbeteren is. Lang niet alle
opdrachtgevers en aannemers kunnen zich meten met Purmerend en
HABO GWW. Bij inspecties in 2010
bleek dat opdrachtgevers, meestal
gemeenten, in veel gevallen bij het
opstellen van plannen voor bestrating onvoldoende rekening hielden
met de fysieke belasting van de
stratenmaker.

Fysieke belasting
Bij de aannemers bleek dat de
fysieke belasting in 49 procent van
de gevallen niet in orde was. Bij 38
procent van de bedrijven werden
elementen handmatig gelegd,

terwijl dit mechanisch zou moeten.
Ook het afreien van het zandbed
gebeurde nog lang niet overal
mechanisch, terwijl dit in beginsel
wel moet. Positief daarentegen was
dat het met de veiligheid van de
gebruikte machines in 90 procent
van de gevallen positief gesteld was.
Uit deze cijfers blijkt dat de aandacht voor de arbeidsomstandigheden van stratenmakers nog onvoldoende is. Hetzelfde kunnen we
vermoedelijk afleiden uit de animo
om aan de verkiezing van voor de
Gouden Straatsteen mee te doen. Het
aantal inzendingen was gering.
Naast Purmerend deed slechts één
andere gemeente mee in de categorie opdrachtgevers. Het betreft de
gemeente Westerveld. Deze stelde
zich volgens de jury op als “regiegemeente met een voorbeeldfunctie”.
Voor stratenmaken heeft Westerveld
intern een compleet kwaliteitssysteem ontwikkeld.Het aantal bedrijven dat meedeed bedroeg vijf.

Innovatief
De vier bedrijven die naast de
Gouden Straatsteen grepen, worden
door de jury alle positief beoordeeld.
Zo heeft Hanenberg Materieel zich
van een traditioneel bestratingsbedrijf ontwikkeld tot een leverancier
van innovatief materieel. De jury
beschouwt dit bedrijf als een van de
belangrijkste leveranciers als het
gaat om goede mechanische hulpmiddelen.

Hanenberg Wegenbouw is een
aannemer die zich in de afgelopen
jaren in toenemende mate heeft
gericht op het mechanisch bestraten. Werknemers krijgen alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om
hun werk goed te kunnen doen. Er
is een zeer breed palet van apparatuur beschikbaar voor verschillende toepassingen, zoals voor het
afreien van de stoep. Positief is ook
dat de voormannen en uitvoerders
nadrukkelijk letten op de veiligheid tijdens het werk.

Ronald Baptiste:
“Wij streven naar
goede arbeidsomstandigheden”

Foto midden:
Grotere oppervlakken: mechanisch
straten verplicht!

Verschillende technieken
Een andere genomineerde was
Nota Straatmakers, dat in 2009 de
Gouden Straatsteen in ontvangst
mocht nemen. Dit bedrijf wil zich
nadrukkelijk onderscheiden op het
terrein van mechanisch bestraten.
Hiertoe zijn verschillende technieken in huis. Het bedrijf is ook
betrokken bij de doorontwikkeling
van de stenenlegmachine Tigerstone. Nota Stratenmakers houdt
zich ook bezig met voorlichting
aan opdrachtgevers.

Henk Legger: “Een
beloning voor onze
inspanningen”

Tot slot Onrust Bestratingen. Dit
is een relatief jong bedrijf dat in
de afgelopen jaren hard is
gegroeid. Enkele jaren geleden is
de onderneming overgegaan op
mechanisch bestraten. In principe
gebeurt alles mechanisch. Het
bedrijf beschikt over een aantal
Tigerstone machines, die het zelf
heeft doorontwikkeld.
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CROW et cetera ook ontvangen?

CROW et cetera wordt gratis verspreid onder professionals
op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Aanmelden kan via www.crow.nl/etcetera.

Publicaties bestellen

Bezoek onze digitale winkel op www.crow.nl/shop.
Indien voorradig, wordt uw bestelling binnen tien dagen
afgehandeld. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht
bij de afdeling Uitgeverij van CROW: verkoop@crow.nl of
tel. (0318) 69 53 27.

Abonnementen

U kunt zich ook abonneren op diverse producten van CROW.
U ontvangt dan automatisch de uitgaven die behoren tot dat
abonnement. Op www.crow.nl/ abonnementen staat een
overzicht van alle abonnementen.

Cursussen

Op www.crow.nl/cursussen vindt u een overzicht van alle
schriftelijke en mondelinge cursussen die CROW verzorgt.
Ook kunt u bij CROW terecht voor incompany- en maatwerkcursussen. Heeft u vragen over onze cursussen, neem dan
contact op met de afdeling Cursussen & Opleidingen van
CROW: cursus@crow.nl of tel. (0318) 69 53 60.

Congressen

Op www.crow.nl/congressen vindt u het laatste nieuws over
congressen, symposia, bijeenkomsten en workshops die
CROW organiseert. Voor vragen hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van
CROW: congressen@crow.nl of tel. (0318) 69 98 26.

CROW Helpdesk

Hebt u als gebruiker van onze producten vragen, zoekt u
informatie? De consulenten van onze helpdesks staan voor
u klaar. De helpdesks zijn dagelijks te bereiken van 8.00
tot 17.00 uur: helpdesk@crow.nl, of (0318) 69 98 55.

CROW Klantenservice

Hebt u vragen over bestellingen van publicaties, abonnementen of over het inschrijven voor cursussen of congressen? www.crow.nl/helpdesk of (0318) 69 53 15.
Leefomgeving

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

W: www.crow.nl/milieu
Verkeer & Vervoer

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

W: www.kpvv.nl
E: info@kpvv.nl
T: (030) 291 82 00
Infrastructuur

W: www.crow.nl/infrastructuur
Aanbesteden & Contracteren

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

Kort, bondig, overzichtelijk en informatief: dat is de CROW
E-service in een notendop. Deze maandelijkse, gratis digitale
nieuwsbrief geeft een beknopt overzicht van nieuwe en verwachte publicaties, nieuwe software, cursussen, congressen
en symposia. Wilt u de CROW E-service ook ontvangen?
Een mailtje naar emailservice@crow.nl is voldoende.

www.crow.nl

Met de CROW-website bent u niet alleen snel op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen, u treft hier ook grondige en
gedetailleerde informatie aan over de verschillende vakgebieden waar CROW zich op toelegt.
Kijkt u bijvoorbeeld eens op:
levende-stad.nl Levende Stad is een professioneel
netwerk voor het delen van kennis en het uitwisselen
van ervaringen over de openbare ruimte.
crow.nl/luchtkwaliteit De site van Solve (Snelle oplossingen voor lucht en verkeer) over verschillende verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
crow.nl/asvv De ASVV bundelt alle bestaande kennis
over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
crow.nl/duurzaamveilig Duurzaam Veilig Verkeer staat
voor een structurele en preventieve aanpak waarbij
verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is
van de ruimtelijke ordening, de vormgeving van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers.
crow.nl/iks Geeft informatie en nieuws over de inrichting
van kindvriendelijke straten.
crow.nl/parkeren Alles over parkeerkencijfers, parkeerbebording, overstappunten en nog veel meer.
crow.nl/wegontwerp Het Handboek Wegontwerp
bevat richtlijnen voor verkeersvoorzieningen buiten de
bebouwde kom.
verkeersmanagement.nl De site van het Kennisnetwerk
verkeersmanagement.
verkeerstekens.nl De site geeft informatie over de
toepassing, uitvoering en plaatsing van verkeerstekens.
fietsberaad.nl De site geeft informatie rond fietsbeleid.
Het Fietsberaad is onderdeel van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).
naarbetercontractvervoer.nl Hier vindt u alles over de
kwaliteitsverbetering van contractvervoer. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is coördinator van het
traject ‘Naar beter contractvervoer’.
kpvvdashboard.blogspot.com Dit dashboard presenteert de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
van duurzame en slimme mobiliteit.
kpvv-reisgedrag.blogspot.com Op het Weblog Reisgedrag vindt u theorie en praktijk over het beïnvloeden
van reisgedrag.
crow.nl/asfalt De portaalsite over asfalt met links naar
pagina’s over verschillende asfaltonderwerpen.
stillerverkeer.nl De site geeft actuele informatie over de
toepassing van geluidreducerende wegdekken, Cwegdek ,
gegevens van een groot aantal producten en de reken- en
meetvoorschriften voor weg- en spoorwegverkeerslawaai.
aanbestedingskalender.nl Een zakelijke kalender voor
rijksoverheden, nutsbedrijven en aannemers met informatie
over aan te besteden werken, diensten en leveringen.
crow.nl/raw RAW bundelt afspraken voor de realisering
van projecten in de grond-, water- en wegenbouw door en
voor marktpartijen in één systematiek.
uavgc.nl Met de UAV-GC – de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen – is
een juridisch fundament voor geïntegreerde contracten
voor de hele bouw beschikbaar.
crow.nl/specificeren Dé site over oplossingsvrij
specificeren en Systems Engineering.
crow.nl/visi VISI staat voor ‘voorwaarden scheppen
voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw’.
crow.nl/wiu Hier wordt u op de hoogte gehouden van
actualiteiten op het gebied van Werk in Uitvoering.
risnet.nl RISNET is hét kennisnetwerk voor risicomanagement in de bouwsector.

Beurzenagenda
U vindt de stand van CROW op
de volgende congressen:
Slotcongres Solve
Arnhem
Infradagen
Arnhem
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CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt acht keer per jaar.
Redactie
Tim Oosten (hoofdredacteur)
tel. (0318) 69 53 02
e-mail oosten@crow.nl
Floor ten Brink
tel. (0318) 69 53 08
e-mail tenbrink@crow.nl
Jos Kelderman
tel. (0318) 69 53 82
e-mail kelderman@crow.nl
Desiree Lodewijks
tel. (030) 291 82 14
e-mail desiree.lodewijks@kpvv.nl
Martine Pronk
tel. (0318) 69 53 71
e-mail pronk@crow.nl
Chiel van den Berg
(vakredacteur Aanbesteden & Contracteren)
Frans Heijnis
(vakredacteur Verkeer & Vervoer)
Hans Verwey
(vakredacteur Infrastructuur)
Luuk d’Hooghe
(vakredacteur Bouwprocesmanagement)
Aan dit nummer werkten mee
Koen Bekking, Jan van den Berg,
Rik de Groot, Barbara Hasselaar-van
Rijzewijk, Frans Heijnis, Marleen Hovens,
Jan Knol, Teun van Reeuwijk,
Sander Slagmolen, Wim van Tilburg,
Jan Uittenbogaart, Harro Verhoeven,
Arjan Visser, Haks Walburgh Schmidt,
Ineke Westerbroek
Redactieadres
Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 00
fax (0318) 62 11 12
e-mail redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera
Abonnementenadministratie
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 00
fax (0318) 62 11 12
e-mail abonnementen@crow.nl
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de abonnementenadministratie.
vAdvertentie-exploitatie
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
tel. (073) 503 35 44
fax (073) 503 11 95
e-mail crow@molijnsalessupport.nl
Overname van artikelen
Artikelen mogen alleen worden
overgenomen na goedkeuring van
de redactie en met bronvermelding.
Coverfoto
Herman Stöver
Vormgeving
Inpladi bv, Cuijk
Druk
Drukkerij Ten Brink, Meppel

7 februari
ISSN 1872-0129

22/23 mei

© Stichting CROW 2012

16-01-12 11:40

