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Op 12 december vindt in Madurodam in Den Haag het Nationaal Openbare Ruimte Congres plaats. We blikken vooruit met Sander Dekker, wethouder Stadsbeheerin Den Haag.
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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.
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Herkenbaarheid wegcategorie draagt bij aan verkeersveiligheid 30
Een verdere verbetering van de verkeersveiligheid is nodig en mogelijk.
Een nog grotere herkenbaarheid van de verschillende wegcategorieën
gaat hier zeker aan bijdragen.

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.

Verkeersborden aangepast aan kleurenblinden

32

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

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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Stimulering van fietsgebruik heeft veel prioriteit. Comfortabele fietspaden
dragen zeker bij aan de groei van recreatief en woon-werverkeer op de
fiets. Fietscomfortmeting levert harde data.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:
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Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en
het beheer van stedelijke openbare ruimte.
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Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.
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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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.

Bouwprocesmanagement

Infrastructuur
Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de
constructeur en beheerder van infrastructuur.
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De bouw van vier ecoducten in Noord-Brabant gebeurt met een ontwerpvrij Design & Constructcontract. Een bijzonder proces met een al even bijzonder resultaat.

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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ga dan naar www.crow.nl.
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Bij tunnelmonden kunnen zich hoge concentraties verontreinigende stoffen
voordoen. De zuigende werking van het rijdende verkeer wekt namelijk een
luchtstroom op in de rijrichting van het verkeer. De nieuwe ‘Handreiking
stedelijke tunnels en luchtkwaliteit’ (CROW-publicatie 218u) biedt een
totaaloverzicht van de problematiek.
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Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.

Als tunnelmonden spreken konden
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CROW Levende Stad
– een levendig netwerk

Foto: Herman Stöver

Auteur: Christine van Eeuwijk

CROW Levende Stad is een kennis
netwerk waarin professionals van
gemeenten nadenken over de
openbare ruimte. Door met elkaar
van gedachten te wisselen, over uit
dagingen, kansen en mogelijkheden
die zich daar voordoen, kunnen ze
creatieve ideeën op doen.
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CROW faciliteert en organiseert de
bijeenkomsten van CROW Levende
Stad. De bijeenkomsten bieden
gelegenheid vakgenoten te leren
kennen en kennis te delen. Op
deze bijeenkomsten ligt de focus
op ervaringen van gemeenten,
actuele vraagstukken en nieuwe
ontwikkelingen. Via de website
worden partners op de hoogte
gehouden van relevante binnen
en buitenlandse ontwikkelingen,
actuele items, opinies en discus
sies op het gebied van de openbare
ruimte. Het stellen van kennis
vragen is een belangrijk onderdeel
van het netwerk. Of het nu gaat om

een praktische vraag of een alge
mene vraag: CROW Levende Stad
brengt de juiste mensen met
elkaar in contact.
Vier leden van dit netwerk krijgen
de vraag voorgelegd of ze voordeel
hebben gehad van de bijeenkom
sten en hoe ze tegen netwerkgroe
pen aankijken.

Machiel Wispels, senior beleidsme
dewerker/coördinatie Beleid&Beheer
Openbare Ruimte, afdeling stads
beheer, gemeente Almelo
“Een pluspunt van de bijeenkom
sten vind ik dat ik hoor van andere
gemeenten welke problemen zij

Agenda CROW Levende Stad
november
14 november themabijeenkomst: Open data
Utrecht
29 november regiobijeenkomst Noord-Holland
Noord: Samenwerking
ontwerp en beheer
Alkmaar
themabijeenkomst VTA-inspecties
themabijeenkomst Sociale media

december
6 december

regiobijeenkomst Zuid-HollandMidden: Maatschappelijk
stadsbeheer
Delft

12 december Nationaal Openbare Ruimte
Congres
Den Haag
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

Machiel Wispels:
“Een open houding
is belangrijk”

hebben. Vaak komen die overeen
met die van je eigen gemeente. Je
ervaart dan dat je er niet alleen
voor staat, maar dat er gemeenschappelijke probleemstellingen
zijn. Dat maakt je alert om je af te
vragen ‘hebben wij dat probleem
eigenlijk ook niet’ zonder dat we
ons dat realiseerden. Ik heb er al
verschillende bijeenkomsten meegemaakt, ook een georganiseerd
trouwens. Hoe gaat dat in zijn
werk: CROW signaleert dat een
probleem leeft. Als je dan inbrengt
dat je al met een aanpak bezig
bent, word je gevraagd de meeting
te organiseren. Dat gebeurt dan in
jouw gemeente: de gemeentelijke
specialist binnen dat thema geeft
een presentatie. De bezoekende
gemeenten kunnen vragen stellen,
of ze kunnen aangeven hoe zij
ertegen aankijken, hoe zij zaken
aanpakken. En als je dan hoort dat
anderen weer een andere oplossing kiezen, geeft dat je de mogelijkheid je zelf nog eens de vraag
te stellen of je wel de juiste route

loopt en of er bijstellingen nodig
zijn.
In algemene zin vind ik netwerkgroepen zeker nuttig. Maar
belangrijk is een ‘open houding’
te hebben en de wens om samen
te werken. Want het uitwisselen
van ideeën is eigenlijk al ‘samenwerken’. Je steekt er energie en
tijd in om kennis over te dragen.
Je kunt natuurlijk in je eentje
met een probleem blijven zitten,
maar je kunt na zo’n netwerkbijeenkomst ook vragen of je
nog eens een keer langs kunt
komen bij een partij die een
aanpak heeft die je aanspreekt.
Die open houding is heel belangrijk: in ‘gemeenteland’ is vaak
een bepaalde eer of angst om
samen te werken. Je mag iets van
jezelf laten zien, soms moet je
laten zien dat je het misschien
niet zo goed doet. Een ambtenaar
is immers een mens en geen God
of robot. Daarmee stel je je ook
wel een beetje kwetsbaar op. Dat
voelt niet fijn en vraagt om durf,

Slim bezuinigen
Nederland bezuinigt, dat kan niemand ontgaan. Het is een
onontkoombare realiteit dat er dingen worden afgeschaft
die tot voor kort zo gewoon waren dat we er helemaal
niet meer bij stilstonden. Vrij vertaald uit een Amerikaams
spreekwoord: je mist het water pas als de put droog
staat. Soms is dat heel vervelend, soms betreft het een
onverwachte meevaller. In die laatste categorie plaats ik
de ingreep van Rijkswaterstaat die bezuinigt door op meer
plekken langs de rijkswegen in de nachtelijke uren het licht
te doven. Dat lijkt me nu een voorbeeld van een slimme
bezuinigingsmaatregel. Net als in de rest van het land,
blijft het nu ook in de Randstad op meer plekken donker
’s nachts. De invloed op de verkeersveiligheid is minimaal
en flora en fauna varen er wel bij. Ook bezuinigt de
wegbeheerder door ruimere venstertijden aan te houden
voor wegwerkzaamheden. Dat scheelt toeslagen voor
nachtwerk en wegwerkers zien vaker gewoon ’s nachts
hun bed. Bovendien hebben de wegwerkers meer tijd om
hun werk te doen, waardoor ze ook meer tijd hebben om
afzettingen zorgvuldig op te bouwen en af te breken. Kortom, ook dit lijkt me een slimme manier van bezuinigen,
waar de kwaliteit van de weg in ieder geval niet onder lijdt.
Helaas zijn er ook bezuigingen die wel eens averechts
kunnen werken. Wat te denken van het steeds verder
korten op gemeentelijke ingenieursdiensten en het inhuren van kennis? Een opdrachtgever die geen verstand
heeft van wat hij laat bouwen, kan dit onmogelijk goed
aansturen. En dus betaalt hij, en dus wij allemaal als
belastingbetaler, te veel. Het wegvloeien van kennis bij
overheden is een kwalijke ontwikkeling die we echt een
halt moeten toeroepen. Een professionele opdrachtgever verstaat zijn vak, kent de situatie ter plekke en
gebruikt zijn gezonde verstand. Ik hoop maar dat de
overheid slim bezuinigt en niet de eigen kennis overboord gooit. Want daarvoor krijgen we met zijn allen
keihard de rekening gepresenteerd.
Overigens valt er nog best wel efficiëntiewinst te halen
voor opdrachtgevers door meer kennis in het collectieve kennisplatform CROW onder te brengen. Dan heb
je altijd toegang tot actuele informatie en leun je op de
kennis van jezelf en die van je collega’s. Dat is pas echt
slim, zelfs als je het niet doet om te bezuinigen.

Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Milieuwinst
meten
2
per m

Het is tijd voor meer met minder!
Als het glad dreigt te worden behandelen we
onze wegen met wegenzout. Zo kunnen we
veilig blijven rijden. Verkeersveiligheid gaat voor
alles. En tegelijkertijd moeten we het milieu niet
onnodig belasten. Het risico van overmatig
gebruik van wegenzout is verzilting van het
milieu. Daarom moeten we zorgen dat we zo
efficiënt mogelijk strooien. En dat is het grote
voordeel van AkzoNobel vacuümzout. Het is
vochtig en dankzij de fijne korrelgrootte plakt het
beter aan de weg. Daardoor is voor hetzelfde
veilige resultaat per m² wegdek minder
AkzoNobel vacuümzout nodig dan grof
wegenzout. Dat is pure milieuwinst per m².

Voor vragen: wegenzout@akzonobel.com
Voor informatie: www.wegenzout.nl

Leefomgeving

maar dat is noodzakelijk. Je
streeft immers naar een goede
dienstverlening aan de maatschappij en dat maakt een open
houding en de wil om samen te
werken noodzakelijk. Daarin
kunnen we met zijn allen nog
wel een stap maken – naar mijn
mening. Voor de beeldvorming:
deze week woonde ik een presentatie bij van een bedrijf binnen
mijn gemeente: en als ik zie hoe
mensen in het bedrijfsleven
functioneren en dat afzet tegen
gemeentelijke organen, dan denk
ik wel eens dat we nog heel veel
kunnen leren van hun openheid,
de durf om te ondernemen en om
te veranderen.”

Herman Best, groenbeheerder
afdeling Wijkbeheer, gemeente
Heerhugowaard
“Ik heb al verschillende themamiddagen bezocht. Op zich al
positief dat het middagen zijn,
zodat je niet je hele dag kwijt
bent. Ik heb er baat bij met vakgenoten van gedachten te wisselen
over onderwerpen die bij mijn
werk horen, het ‘groen’ dus in
mijn geval. Vaak heb ik het idee
dat ik eerder informatie breng,
dan haal, maar dat is oké, omdat
dat een klankbordwerking heeft:
het geeft je toch een beetje een
indruk of je het goed doet als
gemeente. Of dat het beter kan.
De uitgewisselde informatie
hielp me vaak wel om dingen aan
te scherpen, wat preciezer uit te
werken. Concreet voorbeeld hiervan is dat ik eens een case heb
ingebracht bij een bijeenkomst
over ‘bomen en nuts’ (kabels en
dergelijke) naar aanleiding van
een CROW-publicatie: verschillende groepjes gingen nadenken
over de vraagstelling en de uitkomsten waren heel interessant.
Vaak heb je namelijk de neiging
om ieder in je eigen gemeentehuisje te blijven rondcirkelen
in je eigen gedachtegang, en
anderen brengen je op zo’n
middag weer eens op heel andere
gedachten.
Sowieso vind ik netwerkgroepen

nuttig. Wel zou ik het een goede
zaak vinden als netwerkgroep te
kunnen communiceren in een
meer open groep, makkelijker
toegankelijk dan de CROW-website, want die vind ik niet erg
gebruikersvriendelijk. Een openbaar medium, zoals Linkedin,
zou ik heel prettig vinden. Dat is
wat laagdrempeliger, want daar
kijk je toch al regelmatig en je
hoeft niet speciaal in te loggen.
Dan komt er vast en zeker meer
input en kun je nog meer kennis
delen. Het zou geweldig zijn als
daar een groep voor werd aangemaakt, desnoods besloten,
waarin je kunt discussiëren. Ik
schat in dat dat flink wat meer
interactie oplevert. Misschien
bestaat zo’n groep al, maar dan
ken ik die niet.”

Ton de Kok, afdelingsmanager
beheer openbare ruimte, gemeente
Helmond
“Of ik nou direct voordeel zie in
de zin van andere ideeën; ik vind
het eigenlijk vooral een vergroting van mijn eigen netwerk.
Jaren geleden ben ik hier lokaal
begonnen met een platform voor
kennisuitwisseling met de Brabantse vijf (grote gemeentes,
red). Later is CROW daarbij aangeschoven voor organisatorische
taken. CROW faciliteert de
Levende Stad, maakt de agenda,
doet de publiciteit, organiseert
bijeenkomsten en heeft deskundigen in huis. Maar B5 heeft
natuurlijk ook gewoon overleg,
ambtelijk overleg. CROW zorgt
voor themabijeenkomsten en
daar hebben we zelf ook wel eens
aan bijgedragen.”
Diane Geerts, adviseur beheer openbare ruimte, gemeente Amersfoort
“Vanuit het netwerk CROW
Levende Stad heb ik onder andere
de bijeenkomst over communicatie rond gladheidbestrijding bijgewoond. Dit was voor mij een heel
positieve, nuttige ervaring. De
gemeente Utrecht heeft op die bijeenkomst enthousiast en inspirerend verteld over naar werkwijze.

Herman Best: “Ik
heb er baat bij met
vakgenoten van
gedachten te wisselen”

Ton de Kok: “Ik
vind het vooral een
vergroting van mijn
netwerk”

Het gaf ons ideeën om tijdens
gladheid de communicatie met
bewoners uit te breiden en waar
nodig te verbeteren. Een aantal
dingen hebben we overgenomen:
we gebruiken nu bijvoorbeeld
twitter, we hebben een folder
gemaakt en verspreid bij scholen
en instellingen. Verder is door
middel van een postercampagne
onze website, waarin het beleid
over gladheidbestrijding en de
te strooien routes en dergelijke
staan, nogmaals onder de aandacht gebracht. We zijn daarin
dus pro-actief – we zeggen wat we
doen, maar ook wat we niet doen.
Het betekent niet per se dat je
minder vragen of klachten krijgt,
maar het schept duidelijkheid. Dit
komt de beeldvorming ten goede.
Netwerken zijn in het algemeen
heel handig. Er ontstaan natuurlijk ook spontaan netwerken,
want collega’s bellen elkaar als ze
horen of lezen over activiteiten in
een andere gemeente. CROW is
heel actief om, voor een bepaald
onderwerp, mensen van diverse
gemeenten bij elkaar te halen.
Het zet je aan het denken en
je bekijkt een onderwerp van
verschillende kanten.
Het is een heel goed initiatief te
promoten dat gemeenten niet
onnodig het wiel uitvinden. Er is
al veel kennis bij gemeenten. Bij
iedere gemeente speelt voor een
groot deel dezelfde problematiek.
Het is goed kennis te delen, en
ook om te ervaren hoever jouw
gemeente is met een bepaald
onderwerp, in vergelijking met
andere gemeenten.
Mijn positieve ervaring met
CROW Levende stad heb ik
gedeeld met mijn collega’s die
hierdoor ook gebruikmaken van
het netwerk.”

www.levende-stad.nl

Diane Geerts: “Netwerken zijn heel
handig”

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk,
consulent Leefomgeving,
hasselaar-vanrijzewijk@crow.nl
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Project duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit afgerond

Op naar terreinbeheer
zonder chemie

Foto: Herman Stöver

Auteur: Tim Oosten

Het innovatieproject ‘Duurzaam terreinbeheer en water
kwaliteit’ is afgerond. Wat is er de afgelopen jaren bereikt?
Duidelijk is dat het programma veel vernieuwingen heeft
gebracht op het gebied van preventie en werken zonder of ten
minste met minder chemie. Al die vernieuwingen zijn meer
dan welkom, want een verbod op het werken met bestrijdings
middelen, eerst alleen op verhardingen en uiteindelijk overal
in de openbare ruimte, hangt nog altijd boven de markt. Het gaat
er immers om het milieu zo weinig mogelijk te belasten en de
kwaliteit van het oppervlaktewater, en daarmee ook van ons
drinkwater, te garanderen.
Het is volle bak op 20 september in
Eindhoven tijdens de afsluiting van
het innovatieproject Duurzaam ter
reinbeheer en waterkwaliteit. Het
programma is enkele jaren geleden
opgezet tegen de achtergrond van
de Europese Kaderrichtlijn water
en Europese richtlijnen voor
bestrijdingsmiddelen. Wat heeft het
opgeleverd en hoe gaan we verder?
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Het wethoudersdebat laat een grote
eensgezindheid zien. De milieuwet
houders van Landgraaf, Utrechtse
Heuvelrug en Landerd en de vervan
ger van de Eindhovense wethouder
kiezen alle vier onomwonden voor
duurzaam en chemievrij terreinbe
heer. Ze doen dat, ongeacht de vraag
of landelijke wetgeving nog even op
zich laat wachten en evenmin beïn

vloed door de vraag of we de discussie
niet beter kunnen toespitsen op de
vraag hoe het management van de
openbare ruimte te verbeteren in
plaats van op de keuze ‘chemisch of
niet chemisch’.

Sportvelden
Een mooie innovatie die een sterke
reductie in het gebruik van bestrij
dingsmiddelen kan opleveren, is de
sensorgestuurde gewasbescherming
op sportvelden. Onder leiding van
Plant Research International is
bestaande beeldverwerkingstechniek
gekoppeld aan een nieuw ontwik
kelde spuit. Het idee is even eenvou
dig als effectief: met beeldverwerking
is het mogelijk om breedbladige
onkruiden te onderscheiden van
gras. En op die manier werkt de spuit
wel bij weegbree, varkensgras of kla
ver, maar niet bij gras.

Beeldverwerking
Gebruikelijk is om een of twee keer
per jaar volvelds te spuiten tegen

Foto: Herman Stöver

Leefomgeving

onkruiden. Maar aangezien vaak
niet meer dan tien tot vijftien pro
cent van het oppervlak ingenomen
wordt door deze onkruiden, is een
aanzienlijke besparing van verdel
gingsmiddelen mogelijk. In tachtig
procent van de gevallen geeft de
beeldverwerking correct aan of er
wel of geen sprake is van onkruid.
Vier camera’s naast elkaar zorgen
voor een werkbreedte van één
meter. Door modules te koppelen is
een grotere werkbreedte mogelijk.

Bemesting

te zwenken, is de positie van deze
derde arm variabel. De extra borstel
is ingezet om onkruid in de goot te
verwijderen en de eerste meter van
de stoep te vegen.
In combinatie met vaker vegen
is duidelijk sprake van minder
onkruidgroei en van minder beno
digd middel bij chemische onkruid
bestrijding. Een vaardige veeg
machinist is wel vereist. Dat kan
worden bevorderd door vegen en
onkruidbestrijding in één pakket
aan te besteden.

Maar ook het bemesten van sport
velden kan sensorgestuurd. De tech
niek is afgeleid van voederwaarde
metingen in de landbouw en is in
het geval van sportvelden geschikt
gemaakt voor onlinemetingen in
het veld. In combinatie met bodem
data wordt de bemestingsbehoefte
vastgesteld. Een sensor meet de
samenstelling van het gras. Wat
blijkt? Een verlaging van dertig pro
cent van het gebruik van meststof
fen en van vijftig procent van de
emissie van stikstof en fosfaat naar
het oppervlaktewater is mogelijk.

Uv-licht

De derde borstel

En wat te denken van onkruidwe
rende en waterzuiverende ver
hardingen? Het is natuurlijk een
prachtig idee om het probleem bij
de bron aan te pakken. Afspoelend
hemelwater neemt via de verhar
ding bestrijdingsmiddelen, mest
stoffen en zware metalen mee naar
riool en oppervlaktewater. De com
binatie van aanlegwijze en het
gebruik van specifieke bouwmate
rialen kan deze emissies verminde
ren. Bij een adequaat ontwerp
blijken glyfosaat, PAK en zware
metalen goed gezuiverd te worden.

Ook op verhardingen is onkruid
ongewenst en ook hier bestaat de
wens het gebruik van chemie tot een
minimum te beperken, of liever
nog, helemaal te beëindigen. Een
oude beproefde methode is veel
vegen om zo het onkruid uit te put
ten. Wat hierbij kan helpen, is de
inzet van een derde borstel. Naast de
welbekende twee borstels onder de
machine die straat en goot schoon
vegen, is er geëxperimenteerd met
een derde borstel, bevestigd op een
arm voor de machine. Door ermee

Nog een manier om onkruid op
verhardingen te bestrijden, is met
uvlicht. Na tests om te kijken welk
type lamp bij welke intensiteit het
onkruid voldoende doodt en bij
welke afstand dit het beste werkt,
is een prototype van een onkruid
bestrijder op basis van uvlicht ont
worpen. De uitkomsten zijn hoop
gevend: beide typen lampen zijn in
staat onkruiden te doden. Nadeel is
vooralsnog dat de belichtingstijd
lang is en het energieverbruik hoog.

Onkruidwerende verhardingen

Beheer
Om te weten of het middelenge
bruik inderdaad omlaag gaat, is
inzicht nodig. Een ontwikkeld
managementsysteem maakt de
samenhang tussen areaal, kosten,
beeldkwaliteit en milieubelasting
inzichtelijk en vergelijkbaar. In
een interactief geografisch infor
matiesysteem worden beheergege
vens ingevoerd over onkruidbe
heer op verhardingen. Hierdoor is
het mogelijk te bewerken arealen
en onderhoudskosten per eenheid
te berekenen. Beeldkwaliteitseisen
zijn in te voeren en te monitoren.
Inspecteurs voeren op straat de
onkruidbeeldkwaliteit online in.
Ook middelenverbruik in verschil
lende deelgebieden kan zo worden
geregistreerd en vergeleken.

Gras afvoeren helpt
ook bij het voorkomen van onkruid op
verharding

Ingeslagen weg
Misschien, zo is te beluisteren,
moeten we ook niet zo heel streng
zijn voor onszelf. Onkruid is uit
eindelijk ook gewoon natuur.
’s Winters heb je er veel minder
last van en blikjes en flesjes op
straat zijn veel erger.
Hoe het ook zij, het innovatie
project duurzaam terreinbeheer
en waterkwaliteit heeft tal van
innovaties opgeleverd die stuk
voor stuk goede perspectieven
bieden. Nu het project is afgerond,
is het zaak om ervoor te zorgen
dat de vernieuwing doorgaat en
de ingeslagen weg naar minder
gebruik van chemische middelen
wordt voortgezet.

Ceciel van Iperen, projectmanager
Leefomgeving en Milieu, vaniperen@crow.nl
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Wethouder Sander Dekker van Den Haag:

“De stad is van ons allemaal”
Auteur: Tim Oosten

Op 12 december is Den Haag gastheer van het Nationaal Openbare
Ruimte Congres. Vooruitblikkend op het congres, vertelt wethouder
Stadsbeheer en Financiën Sander Dekker van de Residentie hoe
hij aankijkt tegen het thema van de dag ‘De openbare ruimte
als oplossing’. “Investeringen in de openbare ruimte verdien
je terug.”

“Juist nu investeren
in de openbare
ruimte”

“Nee, de openbare ruimte is geen
panacee voor alle problemen van
de grote stad. Maar investeren
levert wel bijdragen op veel vlakken.” Het zijn woorden van Sander
Dekker, wethouder Stadsbeheer en
Financiën van Den Haag. “Als
eerste is dat veiligheid. Een goed
ingerichte openbare ruimte draagt
daar duidelijk aan bij. Dan is er de
economie. We investeren al jaren
in het opkrikken van de openbare
ruimte in de binnenstad. Dat
betaalt zich terug. We zien meer
bezoekers aan de stad en zien dat
grote bedrijven zich graag midden
in de stad vestigen. En tot slot zien
we dat Den Haag een stad is waar
veel mensen willen komen wonen.
Dat heeft te maken met de kwaliteit van leven in de stad. En die
houdt niet op bij een betaalbare
woning of een goede school, maar
heeft ook te maken met leefbaarheid voor kinderen, groen, culturele
voorzieningen, noem maar op.”

Juist in deze tijden investeren
“Toen ik in 2010 begon als wethouder in deze functie – hiervoor was
ik wethouder Onderwijs – was al
duidelijk dat we een moeilijke tijd
tegemoet zouden gaan. Ondanks
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de crisis en de noodzaak tot
bezuinigen, hebben we met het
college heel bewust afgesproken
dat we ook juist in deze tijden
moeten investeren. We kiezen
voor diepte-investeringen die
zich terugbetalen. Als eerste is
dat onderwijs. We moeten jonge
mensen goede opleidingsmogelijkheden bieden. Ten tweede is
dat bereikbaarheid. Die moet
gewoon goed zijn. En als derde
is dat de openbare ruimte. We
geloven dat we door de kwaliteit
van de openbare ruimte aantrekkelijk blijven als stad.”
Het brengt ons op de vraag
waarom Den Haag ervoor kiest
als gastheer op te treden van het
Nationaal Openbare Ruimte
Congres. “De openbare ruimte is,
als gezegd, belangrijk. Tijdens het
congres gaan we kijken of we
dingen anders kunnen doen. Het
is crisis, maar toch moeten we als
gemeenten in dit land achterstanden inlopen. We krijgen substantieel minder middelen van het Rijk
en we moeten slimme manieren
verzinnen om met dit mindere
geld toch de kwaliteit van de openbare ruimte overeind te houden.”

Geen loze woorden
“Eén manier is om bewoners en
bedrijven hierbij te betrekken. En
dat zijn geen loze woorden. Als er
hier in Den Haag twee projecten
zijn waar we uit moeten kiezen en
bij één ervan investeren of beheren bewoners of bedrijven zelf, dan
kiezen we voor dat project. We
wegen dit mee in onze beslissing.
Het werkt overigens twee kanten
op. Als er onderhoud aan de openbare ruimte in een wijk nodig is,
zoeken wij de bewoners op en
vragen we ze waar behoefte aan
bestaat. Maar andersom gebeurt
ook. Mensen willen iets in hun
wijk en vragen de gemeente: ‘kun
je ons helpen?’”
Hebben we via allerhande belastingen de zorg voor de openbare
ruimte niet uitbesteed aan de overheid? Moet die vervolgens aan de
burger wel vragen alsnog zelf de
handen uit de mouwen te steken?
“Om te beginnen hebben we de ozb
met tien procent omlaag gebracht.
De gemeentelijke belastingen zijn
hier in de stad betrekkelijk laag.
Maar daarbij vind ik het veel te
gemakkelijk om te zeggen: ‘de
openbare ruimte is van de

Foto: Herman Stöver

Leefomgeving

gemeente, dus die zorgt maar dat
het in orde komt’. De stad is van
ons allemaal. Ik geloof in ‘eigenaarschap’. Als bewoners verantwoordelijk zijn voor de plek waar
ze wonen, dan blijf het ook langer
mooi. Bovendien houden mensen
een oogje in het zeil, nemen ze
misstanden waar. En zo bevorderen we ook de sociale cohesie en
het gevoel van veiligheid op
straat.”

Openbare ruimte onder druk
De openbare ruimte in grote steden staat onder druk. De stad wint
aan populariteit, mensen wonen
er, werken er, gaan er uit en verplaatsen zich door de stad. “Daar
zit inderdaad spanning. Den Haag
staat wat dat betreft zeker onder
druk. Het begint ermee dat we de

openbare ruimte zo veel mogelijk
publiek toegankelijk maken. Laat
ik een voorbeeld noemen. Een
wijk met weinig groen en smalle
straten heeft een school. Maar het
schoolplein gaat om half vier
dicht. Zonde natuurlijk. Dan zeggen wij: zorg dat de kinderen uit
de buurt daar kunnen spelen na
schooltijd, ook als ze er niet op
school zitten. Wij als gemeente
investeren in groen en speeltoestellen en de school houdt het hek
open. En dat blijkt hartstikke goed
te werken. Het belang van de bewoners is namelijk hetzelfde als dat
van de school: de hele buurt wil
dat die plek netjes blijft.”

Verdichting
“En verder doen we aan verdichting rond gewilde locaties als stati-

ons. Daar gaan de gebouwen de
hoogte in. Zo kunnen meer mensen op die gewilde plekken wonen.
Voor gezinnen met kleine kinderen is dat misschien minder aantrekkelijk, maar voor jongeren en
mensen van wie de kinderen uit
huis zijn is het een uitkomst. Een
tuin heb je inderdaad niet, maar
misschien wel een balkon en de
stad met al zijn voorzieningen ligt
onder je voeten.”

“De combinatie van
veel voorzieningen
op een compacte
oppervlakte maakt
Den Haag tot een
gewilde stad”

“Ook geloof ik in de combinatie
van wonen, werken en recreëren
voor de leefbaarheid in de stad.
Het is belangrijk dat er tot
’s avonds laat voorzieningen zijn
als terrassen en theaters, dat er
groen is, dat de toegankelijkheid
in orde is. Je ziet het terug. Uit een
recente studie van het CPB blijkt
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Wij regelen het verkeer!
Op plaatsen waar gewerkt of gebouwd wordt, regelt
Traffic Support Infra het verkeer. Betrouwbaarheid en
kwaliteit zijn de basis. Flexibiliteit is daarbij onze kracht.
Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten houden ruim
475 verkeersregelaars hun hoofd koel. Dankzij een uitvoerige opleiding weten ze in iedere
situatie wat er van hen
wordt gevraagd. Kwaliteit
en veiligheid worden scherp
bewaakt volgens de normen van
VCA*, ISO-9001 en NEN4400-1.
Bel voor een kennismaking naar:
038 - 4256710 (Hoofdkantoor)
www.trafficsupport.nl

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995
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Nationaal
Openbare
Ruimte
Congres
Foto: Herman Stöver

12 december

Den Haag, na Amsterdam, als de
op een na aantrekkelijkste stad
van het land naar voren te komen.
De combinatie van veel voorzie
ningen op een compacte opper
vlakte, met ook duinen en strand,
maakt de stad gewild.”

Consistentie
Zeker kleinere gemeenten, zonder
eigen ingenieursbureau, moeten
veel werk uitbesteden. Daar is niet
iedereen enthousiast over. Speelt
dit in Den Haag ook? “Als grote
gemeente hebben we een groot
eigen ingenieursbureau. Ik geloof
wel dat ons dat helpt. Zeker voor
de consistentie is dat goed. Ons
bureau kent de stad en kent het
beleid. Het voorkomt in ieder geval
dat we elk jaar voor andere klin
kerbestrating kiezen, om maar wat
te noemen. En het leidt tot schaal
voordeel. Maar ik kan niet voor
kleinere gemeenten spreken.”
Van oudsher is het beheer van de
openbare ruimte een technische
aangelegenheid. Maar je doet het
voor de mensen in de stad. Hoe
gaan die techniek en dat sociale
aspect samen? “Dat is inderdaad
veranderd. Vroeger maakten we
meer straat voor straat plannen en
gingen we aan het werk, klaar. Nu
praten we veel meer met bewoners
en dat vraagt een andere manier

“Investeren in
openbare ruimte
verdienen we terug
in de vorm van
veiligheid, economie
en een aantrekkelijke stad”

van denken en werken. We kun
nen als gemeenten niet zeggen dat
we luisteren en de mensen vervol
gens iets opleggen. Natuurlijk kan
niet alles en houden wij de regie,
maar ideeën van bewoners nemen
we serieus. Er is bijvoorbeeld
budget voor groen met grond
bedekkers en één keer per jaar
snoeien. Blijken bewoners graag
bloemperken te willen en intensie
ver onderhoud en ze regelen dat
zelf, dan is daar ruimte voor. Het
is zenden én luisteren, techniek
én de sociale component.”

‘Op afstand’
Hoe kijkt de wethouder aan tegen
de klacht dat de bestuurders zo
‘op afstand’ staan? “Het is deels
een klacht van alledag. Den Haag
is geen dorp waar alle bewoners de
burgemeester ’s morgens naar het
gemeentehuis zien wandelen en
hem dan even kunnen aanschie
ten. Daar zijn we nu eenmaal te
groot voor. Maar we doen wel ons
best om de bewoners een platform
te geven. De stad is opgedeeld in
acht stadsdelen, die zelf veel doen
op het gebied van openbare ruimte
en handhaving. Zelf ben ik niet
alleen wethouder van de centrale
stad, maar ook stadsdeelwethouder
van de wijk Segbroek. Daar zitten
voorzitters van wijkverenigingen
die mij prima weten te vinden. En

Op
vindt in Madurodam in Den Haag
het Nationaal Openbare Ruimte
Congres plaats.
Zie www.nationaalopenbareruimtecongres.nl.

de mensen in de wijk weten hun
voorzitters weer te vinden. Ik
ervaar die afstand niet zo. Ook doe
ik elke maand een wijkschouw
met bewoners door Segbroek. Dan
lopen we twee uur rond en kijken
we wat goed en wat niet goed gaat.
Daardoor krijg ik een goed beeld
van wat er leeft. Uiteindelijk moet
je als wethouder ook veel achter je
bureau doen, maar ik ben zeker
ook op gezette tijden op straat te
vinden. En verder ben ik zelf ook
Hagenaar en fiets ik in mijn vrije
tijd ook door de stad en ga ik er uit.
Op zulke momenten doe ik ook
natuurlijk veel indrukken op.”

Forse bedragen
Economisch maken we moeilijke
tijden door. Maakt dat het werk
voor Dekker als wethouder ook las
tiger? “Ach, tien jaar geleden
klotste het geld bij wijze van spre
ken tegen de plinten op en was
alles mogelijk. Nu moeten we keu
zes maken. Maar laten we elkaar
nou niet de put in praten. We zijn
nog steeds een erg welvarend land,
Den Haag ligt er mooi bij en we
investeren nog steeds forse bedra
gen. En laten we wel zijn: zo erg is
het niet om je uitgaven kritisch
tegen het licht te houden.”

www.nationaalopenbareruimtecongres.nl
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2012

DE OPENBARE RUIMTE ALS OPLOSSING
Het Nationaal Openbare Ruimte Congres is het grootste congres op het gebied van de openbare
ruimte en hét jaarlijkse hoogwaardige moment om bijgepraat te worden en om te netwerken. Op
12-12-2012 organiseren CROW en Elba Media dit congres voor de zevende keer. Thema van
2012 is ‘de openbare ruimte als oplossing’. Immers, de openbare ruimte kan bijdragen aan het
oplossen van de fysieke, sociale en economische problemen waar steden en dorpen mee te
maken hebben.
Om het oplossend vermogen van de openbare ruimte optimaal in te kunnen zetten, is het wenselijk
dat al de betrokkenen zich bewust zijn van de vele mogelijkheden. Denk daarbij aan de openbare
ruimte als werkverschaffer, ontmoetingsplek, work-out, etalage voor bedrijven en gemeenten, voedselleverancier, energiebron en middel om klimaatverandering op te vangen. Het is van belang te
weten wie gebruik maakt van de openbare ruimte en waarvoor? Welke activiteiten wil een gemeente
faciliteren en hoe gaat die dat organiseren? Hoe is de openbare ruimte te gebruiken om fysieke,
sociale en economische doelstellingen te realiseren?
Op het congres geen theoretische verhandelingen, maar praktische oplossingen. Want daar heeft
iedereen behoefte aan, zo leren de voorgaande edities van het congres. Het congres biedt ook de
gelegenheid om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen, relaties te versterken en nieuwe markten te ontwikkelen. CROW en Elba Media presenteren die dag de resultaten van een enquête,
gehouden onder burgers en professionals. Wat zijn hun ideeën over het oplossend vermogen van de
openbare ruimte en wat is hun rol daarin?
Wilt u aan het Nationaal Openbare Ruimte Congres deelnemen als bezoeker of sponsor?
Kijk op www.nationaalopenbareruimtecongres.nl voor het programma, verdere informatie en de
sponsormogelijkheden.
Raak geïnspireerd om méér uit uw openbare ruimte te halen. Meld u nu aan voor het Nationaal
Openbare Ruimte Congres 2012.

GASTGEMEENTE

ARERUIMTECONGRES.NL

Milieu
www.crow.nl/milieu

Als tunnelmonden
spreken konden
Auteur: Stefan Boerboom

CROW-publicatie
218u ‘Handreiking
stedelijke tunnels
en luchtkwaliteit’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Tunnels in of bij steden hebben
veel voordelen. Ze slechten barrières (bijvoorbeeld de Koningstunnel in Den Haag en de Leidsche
Rijntunnel bij Utrecht) en halen
verkeer op maaiveldniveau weg
(zoals de Stationspleintunnel in
Leiden). Tunnels verhogen de leefbaarheid … met een ‘maar’. Dat
heeft te maken met de in- en uitgangen van tunnels, de tunnelmonden. Bij uitgangen van tunnels kunnen namelijk verhoogde
concentraties van verontreinigende stoffen voorkomen. De zuigende werking van het rijdende
verkeer wekt namelijk een luchtstroom op in de rijrichting van het
verkeer. Terwijl voertuigen door de
tunnel rijden, voegen zij voertuigemissies toe aan de luchtstroom.
Met de rijrichting meegaand,
lopen de concentraties van verontreinigende stoffen steeds verder
op. En al deze stoffen komen vervolgens bij de tunnelmonden vrij.
“De ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ uit 2007 is in 2009 aangevuld met rekenregels voor tunnelmonden”, zegt Robert Hulshof,
consulent bij CROW. “De rekenre-
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gels zijn geschikt om te bepalen of
er in een situatie overschrijdingen
kunnen optreden van de grenswaarden. De rekenregels zijn echter niet geschikt om de precieze
concentratieniveaus bij tunnelmonden voor complexe situaties
te berekenen. En daar is juist
behoefte aan. Tunnels zijn wat dat
betreft een vreemde eend in de
bijt. Ook na 2009 bleven veel vragen bestaan. Meten, of rekenen?
Hoe om te gaan met de zogeheten
tunnelfactor? Daardoor ontstond
de behoefte aan een praktische
publicatie. Vandaar nu deze handreiking.”

Roet in het eten
Bij wegen zijn de concentraties
fijn stof (PM10) en stikstofdioxide
(NO2) maatgevend voor het wel
of niet voldoen aan de Europese
grenswaarden. Felix van der Meijden heeft als senior accountmanager ruimtelijke ordening en milieu
bij de gemeente Den Haag dagelijks te maken met de problematiek. “Wat fijn stof betreft, zijn er
geen overschrijdingen; richting
2015 zijn er wel overschrijdingen

foto: Pvt pauline

Sinds enkele jaren is bekend dat zich nabij tunnelmonden verhoogde concentraties van verontreinigende stoffen kunnen
voordoen. CROW-publicatie 218u ‘Handreiking stedelijke tunnels en luchtkwaliteit’ biedt een totaaloverzicht van de problematiek: van meten, rekenen, wet- en regelgeving en hoe die te
interpreteren, tot dertien factsheets met de laatste technieken
zoals corona, elektrostatische filters of titaniumdioxide. Publicatie 218u is het een-na-laatste deel van de Solve-publicatiereeks ‘Luchtkwaliteit en verkeer’.

voor stikstofdioxiden te verwachten. Daar concentreren we ons op.”
De achtergrondwaarde van stikstofdioxiden in stedelijke gebieden
zoals Den Haag ligt tussen 27 en
33 microgram per kubieke meter
lucht. “Dat is dicht bij de normwaarde van 40 microgram”, constateert Van der Meijden. “Overigens
wil ik wel de kanttekening maken
dat stikstofdioxide vooral wordt
gezien als indicatorstof. Met name
de allerkleinste deeltjes binnen
de fijnstoffractie, ook wel black
carbon of roet genoemd, zijn zeer
schadelijk voor de gezondheid.”

Combinatie van maatregelen
Vaststellen of normen daadwerkelijk worden overschreden, is trouwens geen sinecure. Datzelfde
geldt voor beantwoording van de

Milieu

Hubertustunnel, Den Haag

vraag welke maatregelen mogelijk,
uitvoerbaar of zinvol zijn. Hulshof:
“De kennis is nog sterk in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld jetwerking. Wat dat is en wat de effecten
daarvan zijn in de omgeving van
de tunnelmond, begrijpen we pas
de laatste jaren. Ook recent is de
opkomst van CFD-modellering.”
Van der Meijden: “Wat de verschillende manieren betreft om de
werkelijkheid na te bootsen, zoals
computersimulatiemodellen,
geldt: garbage in, garbage out. De
variabelen die je ingeeft, bepalen
in hoeverre de concentraties die
uit het model komen, recht doen
aan de werkelijkheid. Zijn de
basisgegevens niet goed, bijvoorbeeld de hoeveelheid verkeer, of de
verhouding auto’s/vrachtwagens,
dan rollen er verkeerde waarden

uit.” Je zou zeggen: verricht metingen, dan weet je het zeker! Maar zo
simpel ligt het niet, is de conclusie
op pagina 39 van de publicatie. De
omgeving van een tunnelmond is
veelal complex. De kwaliteit van
de meetresultaten zal sterk afhangen van de gekozen aanpak, de
apparatuur, de variatie van het
verkeer en de aanwezigheid van
mogelijk andere bronnen, bijvoorbeeld een havengebied of een
kruisende weg.
Vaak zal een combinatie van maatregelen nodig zijn, meent Van der
Meijden. “Voor de Koningstunnel
hier in Den Haag werken we aan
een proef met titaniumdioxide in
de tunnelbuis om stikstofdioxiden
af te breken. Wanneer de proef
slaagt, kan met een lager scherm
nabij de woningen worden vol-

staan. Zonder aanvullende
maatregelen is een scherm van
minimaal vier meter hoog noodzakelijk. Bij een dergelijk scherm
stuiten we tevens op fysieke beperkingen. Vanwege de windbelasting
is een stevige constructie noodzakelijk. Maar daar is eigenlijk
geen ruimte voor.” Hulshof voegt
eraan toe dat niet alleen het
implementeren van een maatregel zélf veel geld kost, maar ook
het beheer en onderhoud daarna.
“En de energiekosten van maatregelen waarbij ventilatoren worden
ingezet, kunnen al gauw oplopen
tot tonnen.”

Robert Hulshof:
“Kijk in de ontwerpfase van tunnels al
naar de milieuaspecten”

Kennisborging en bewustwording
Hoe kijken de twee terug op de totstandkoming van de publicatie?
“Een enorme meerwaarde”, oordeelt
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De FLEX-drempel
een mogelijke nieuwe impuls voor verkeersveiligheid
Veilig verkeer Nederland:
Het aantal verkeersdoden in de Europese Unie neemt
minder snel af dan voorzien. Ook in Nederland is
de daling van het aantal doden in het verkeer flink
vertraagd. In 2011 lijkt er zelfs sprake te zijn van
een lichte stijging. Dit is een zorgelijke trend, het
signaal is duidelijk: de daling in de EU stagneert
en in Nederland is er waarschijnlijk sprake van een
stijging van twee procent. Ook het aantal ernstig
gewonden daalt al jaren niet meer. Het beeld van
de verkeersveiligheid in Nederland ziet er niet
rooskleurig uit. Het is duidelijk dat er nieuwe impulsen
moeten komen om Nederland en Europa weer op de
goede weg te helpen. Elk zwaar verkeersongeval
kent zijn eigen tragedie. Mensen worden onverwacht
geconfronteerd met onherstelbaar leed. Geliefden
worden weggerukt uit hun sociale omgeving en
laten een diep spoor van leed na. Vaak is te snel
rijden een oorzaak, conflicterende belangen maken
oplossingen soms onmogelijk.

Werking FLEX-drempel
De FLEX-drempel ziet er uit als een gewone
drempel, maar heeft een flexibele rijplaat. Voor
zwaar verkeer als bussen en brandweer wordt de
rijplaat vrijwel vlak, voor licht verkeer gedraagt
het zich als een gewone drempel. Er is inmiddels
ervaring met ruim 100 FLEX-drempels gedurende
8 jaar. Het werkt zonder elektriciteit en zonder
sensoren. Door deze unieke werking, biedt de FLEXdrempel regelmatig oplossingen voor schijnbaar
onoplosbare situaties.

Waarom de gemeente Almere
voor De FLEX-drempel koos
door: Leon Graat, gemeente Almere

De keuze van gemeente Almere om voor de FLEXdrempel te kiezen is ingegeven door de zoektocht
naar een snelheidsremmer die het busvervoer zo min
mogelijk hindert.
Almere onderscheidt zich van andere gemeenten door een uitgebreid
stelsel vrijliggende busbanen, die midden door de wijken lopen.
Hierdoor kunnen lijnbussen met hoge snelheid hun diensten rijden
terwijl het comfort voor de passagiers hoog is. In Almere Buiten
moest en kon de busroute voor een deel samengevoegd worden
met de Evenaar: een lokale hoofdweg met gelijkvloerse oversteken
voor alle verkeer. Door het gestrekte karakter van de Evenaar werd
er door het autoverkeer te hard gereden, en zijn destijds vóór de
kruisingen asfaltdrempels aangelegd, na trial-and-error-tests door
de vervoerder (lang plateau 12m) en snelheidsmetingen. Het doel
van de asfaltdrempels was een snelheid (V85) van 45km/u voor het
reguliere verkeer, en voldoende comfort voor busreizigers bij een
passeersnelheid van 30km/u door de bus. Met de komst van gelede
18m- bussen voldeden de bestaande plateaudrempels niet meer. In
dit materieel is het discomfort voor de buspassagiers te groot, zeker
als de bus met een hogere snelheid dan 30km/u de bestaande drempels
in de Evenaar passeert. Ook het CROW publikatie 144 ’OV vriendelijke
infrastructuur’ uit 1999 kwam tot de conclusie dat er eigenlijk
geen echt goede oplossing met drempels mogelijk is die voldoende
comfort geeft voor de buspasssagiers en tegelijkertijd voldoende
snelheidsremmende werking heeft voor het reguliere autoverkeer.
De Evenaar komt dit jaar in groot onderhoud.
Het weglaten van drempels ter plaatse van de kruispunten is geen
optie omdat relatief veel langzaam verkeer de Evenaar (50km/u)
kruist. Er is daarom gezocht naar een oplossing die zo min mogelijk
discomfort voor de buspassagier oplevert maar wel de veiligheid
op de kruispunten voldoende garandeert. Een zoektocht langs de
verschillende “busvriendelijke drempels” die de markt aanbiedt
eindigde bij de flexdrempel.
Redenen om deze drempel te kiezen boven de ander alternatieven
zijn.
• Het discomfort voor de buspassagier bij dit type drempel is nihil.
Rijproeven met lijnbussen hebben dit aangetoond.
• Het autoverkeer remt altijd af als de flexdrempel genaderd wordt;
de flexdrempel heeft een voldoende snelheidsremmend effect.
• Is beschikbaar in meerdere breedtes
• Is ook geschikt voor een 50 km/u drempel
Belangrijkste overweging is dat de flexdrempel de enige oplossing
is die comfort voor de buspassagier en snelheidsremmend voor
autoverkeer combineert.
De ervaringen mbt onderhoud(skosten) lijken tot nu toe positief.

Voor meer informatie: WWW.TTSolutions.nl, Alfred Spijkerman, tel: 0180-416392

Ton van Rijn, Stadsarchief Amsterdam

Milieu

IJtunnel, Amsterdam

Tunnelvisie
Voldoen aan normen heeft een principiële kant, zegt Van der Meijden.
Hij waarschuwt voor tunnelvisie: te
veel letten op één variabele, zonder het grotere geheel te bekijken.
“Emissie is de uitstoot van verontreiniging door een bron”, legt hij uit.
“De geëmitteerde stoffen zullen in
de omgeving verspreid en verdund
raken. Ten slotte komen de stoffen
op leefhoogte – anderhalve meter
boven maaiveld – terecht. Dat noemen we immissie. Sommige maatregelen richten zich specifiek op deze
immissie: het wegleiden van de
emissie op maaiveldniveau. Bewoners bij een tunnelmond worden
daar fors beter van, maar misschien
niet het milieu als geheel.” Door bijvoorbeeld de lucht in de tunnelbuis
af te zuigen en via schoorstenen
af te voeren, verplaatst en verdun
je probleemstoffen. Dat kan een
effectieve maatregel zijn om aan de
normen op maaiveldniveau te voldoen. Pas wanneer je de afgezogen
lucht filtert, doe je wezenlijker iets
aan het milieu. Overigens kost afzuiging en filtering veel energie; energie die veelal wordt opgewekt met
fossiele brandstoffen en daarom
nieuwe vervuiling veroorzaakt. Dichter bij de bron vervuilende stoffen
afvangen, is het beste. Bijvoorbeeld
door roetfilters op auto’s met een
dieselmotor.

Felix van der
Meijden: “Voor
computersimulatiemodellen geldt:
garbage in,
garbage out”

Van der Meijden. “Dat geldt voor het
eindresultaat, maar ook het proces
waarbij we binnen de werkgroep
kennis uitwisselden en rapporten
deelden. Een voorbeeld is het onderwerp hellingshoek. Dat is in de
Monitoringstool, of een model als
CAR, niet geregeld. Vanuit de praktijk weten we inmiddels dat het verstandig is de helling van en naar
een tunnel zo flauw mogelijk te
maken. Deze publicatie behandelt
alle aspecten van tunnelmonden en
luchtkwaliteit, ook zaken waar je
misschien niet zo snel aan zou denken.” Hulshof is het daarmee eens.
“Iedere gemeente die nadenkt over
aanleg of aanpassing van een tunnel, moet zeker deze publicatie erbij
nemen. De vraag-antwoordvorm

naar aanleiding van kwesties uit de
praktijk werkt naar mijn mening
heel goed. Behalve kennisborging is
ook de signalerings- of bewustwordingsfunctie van het allergrootste
belang. Bij de realisatie van tunnels
nemen gemeenten luchtkwaliteit
meestal pas aan het eind van het
planproces onder de loep. Hierdoor
worden oplossingsmogelijkheden
beperkter en duurder dan wanneer
dit aspect al in de ontwerpfase
wordt meegenomen. Het is van
belang dat gemeenten zich hiervan
bewust worden en dat ze praktische
kennis opdoen over tunnels en
luchtkwaliteit.”
Robert Hulshof, consulent Leefomgeving en
Milieu, hulshof@crow.nl

advertentie
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Twee nieuwe CROW-publicaties uit de reeks ‘Luchtkwaliteit en verkeer’

Mobiliteitsmanagement inzetten om de
Auteur: Tim Oosten

De luchtkwaliteitsproblematiek blijft
aandacht vragen. Nog steeds zijn er
plekken in het land waar de normen
voor fijn stof en stikstofdioxide overschreden worden. Twee onlangs verschenen CROW-publicaties uit de
reeks ‘Luchtkwaliteit en verkeer’ van
het Solve-programma ondersteunen
lokale overheden bij het inzetten van
mobiliteitsmanagement om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij de totstandkoming van de publicaties heeft
CROW onder meer gebruikgemaakt
van de kennis en ervaring van het
KpVV op het gebied van mobiliteitsmanagement.

Tal van lokale overheden moeten
een tandje bijzetten om de Europese luchtkwaliteitsnormen te
halen. Mobiliteitsmanagement
kan ze hierbij helpen.

Kansrijke maatregelen
CROW-publicatie
218v ‘Mobiliteitsmanagement van
goederen en personen bij bedrijven’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Het organiseren van slim reizen.
Zo luidt de korte, maar krachtige
definitie van mobiliteitsmanagement, dat een breed pakket aan
maatregelen omvat. Met beperking
van autogebruik en inzet op alternatieven verbetert zowel de bereik-
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baarheid als de luchtkwaliteit.
Vijftien kansrijke mobiliteitsmanagementsmaatregelen zijn in
CROW-publicatie 218v ‘Mobiliteitsmanagement en luchtkwaliteit’
onder de loep genomen. Het zijn
stuk voor stuk maatregelen die
gemeenten kunnen uitvoeren en
die de jaargemiddelden van concentraties positief beïnvloeden. De
effecten van de maatregelen zijn
gebaseerd op ingeschatte gedragsverandering. De maatregelen richten zich op drie categorieën:

gedragsverandering, gebiedsgerichte aanpak met lokale maatregelen en samenwerking. Denk
hierbij aan het stimuleren van
ov-gebruik, parkeerbeleid of het
bevorderen van thuis- en telewerk.

Zoden aan de dijk
Voor ieder van de genoemde
maatregelen zijn vervolgens
vervoerswijze, motief, afstand
en gedragseffect vastgesteld. De
effecten op de luchtkwaliteit zijn
beperkt en mobiliteitsmanage-

Milieu

m de luchtkwaliteit te verbeteren

Robert Hulshof, consulent bij
CROW en nauw betrokken bij de
totstandkoming van de publicatie:
“Juist de inspirerende voorbeelden
geven de publicatie veel meerwaarde.
De voorbeeldprojecten die aan bod
komen zijn uitvoerig beschreven en
geven veel inzicht in het proces en de
rollen van de betrokken partijen. De
werkwijzen die in deze projecten zijn
toegepast kunnen een inspiratiebron
zijn voor andere gemeenten.”

Foto: Herman Stöver

Voorbeelden

ment alleen zet in de regel onvol
doende zoden aan de dijk om
de beoogde luchtkwaliteitsdoel
stellingen te halen. Mobiliteits
management zal dus altijd deel
moeten uitmaken van een groter
pakket aan maatregelen.

Bedrijven
De publicatie ‘Mobiliteitsmanage
ment van goederen en personen bij
bedrijven’ zet de beïnvloedingsmo
gelijkheden van decentrale over
heden op dit gebied op een rij. Het

wordt niet als zelfstandige maat
regel gepresenteerd, maar als pas
send binnen een algehele aanpak
om het aantal verplaatsingen terug
te brengen. Dit zal het bedrijfsle
ven zelf moeten verwezenlijken;
aan de overheid is het om te stimu
leren en te sturen. Mogelijke voor
delen voor het bedrijfsleven zijn
onder meer reductie van transport
kosten en huisvestingskosten
(minder parkeerruimte) en de
wens maatschappelijk verantwoord
te ondernemen.

CROW-publicatie
218s ‘Mobiliteitsmanagement en
luchtkwaliteit’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Aan de hand van diverse inspire
rende voorbeelden schetst de
publicatie de mogelijkheden voor
decentrale overheden om meer
aandacht te besteden aan het
verkeer en vervoer van en naar
bedrijven. De publicatie gaat
in op drie mogelijkheden om
mobiliteitsmanagement bij
bedrijven toe te passen. Dit zijn
achtereenvolgens mobiliteitsma
nagement als onderdeel van het
luchtkwaliteitsbeleid, als onder
deel van de handhavingsstrategie
en de Wet milieubeheer, en tot slot
als onderdeel van het verkeers
en vervoersbeleid, gericht op het
realiseren van bereikbaarheids
doelstellingen.

www.kpvv.nl/mobiliteitsmanagement
Robert Hulshof, consulent Leefomgeving en
Milieu, hulshof@crow.nl
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Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie ge
en in één systematiek ondergebracht
Auteur: Christine van Eeuwijk

Kencijfers voor parkeren en verkeers
generatie hangen nauw met elkaar
samen. Beide typen kencijfers zijn
geactualiseerd en in één systematiek
ondergebracht.

CROW-publicatie
317 ‘Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Bij ontwikkelingen in de openbare
ruimte, zoals nieuwbouwprojecten,
is het noodzakelijk te kunnen
bepalen hoeveel parkeerplaatsen
er moeten worden aangelegd.
Voor de berekening ervan worden
parkeerkencijfers of gemeentelijke
parkeernormen vaak als hulp
middel gebruikt.
Ook is er bij dergelijke nieuwe ont
wikkelingen inzicht nodig in de
geschatte hoeveelheid autoverkeer
die erdoor ontstaat. Hiervoor zijn
ooit de kencijfers verkeersgeneratie
ontwikkeld. Het gaat hierbij om de
totale hoeveelheid gemotoriseerd
verkeer (zonder openbaar vervoer)
die gedurende een gekozen tijds
periode naar de desbetreffende voor
ziening toerijdt en hiervan wegrijdt.
Vanzelfsprekend hebben parkeer
kencijfers en kencijfers verkeers
generatie een relatie met elkaar.

Resultaten gebundeld
Deze beide typen kencijfers kwamen
in het verleden op verschillende
manieren tot stand. CROW heeft
een project geïnitieerd om de twee
typen kencijfers te actualiseren én
binnen eenzelfde systematiek onder
te brengen. De resultaten van dit
project zijn gebundeld in CROW
publicatie 317 ‘ Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’.
Het ‘waarom’ van deze publicatie is
evident: het gemiddelde autobezit
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per huishouden neemt nog steeds
toe, en daarmee stijgt ook de
behoefte aan parkeerplaatsen.
Dat maakte herziening van de
parkeerkencijfers noodzakelijk.
En vanwege de samenhang tussen
parkeren en verkeersgeneratie is de
afstemming van beide kencijfers
meteen aangepakt. Dit is gedaan
door dezelfde systematiek toe te pas
sen. Daardoor kunnen de nieuwe
kencijfers in een specifieke situatie
antwoord geven op twee vragen die
onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden: ‘hoeveel autoverkeer
wordt er gegenereerd?’ en ‘hoeveel
parkeerplaatsen zijn er nodig’?

Bandbreedtes
De kencijfers verkeersgeneratie
volgen de systematiek van de
parkeerkencijfers omdat ze zijn
ontwikkeld door onderscheid te
maken naar stedelijkheidsgraad.
Ook worden er bandbreedtes
gegeven. Deze differentiatie leidt
tot veel meer keuzemogelijkheden
en daarmee tot een betere aan
sluiting op de dagelijkse praktijk
die immers erg divers is.
Er is ook meer differentiatie
ontstaan door parkeerkencijfers
per functie aan te bieden. De
bestaande categorieën zijn daar
voor uitgesplitst om meer speci

Verkeer & Vervoer

tie geactualiseerd

De CROW-helpdesk
Deze CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen
op het gebied van verkeer en vervoer, infrastructuur en openbare ruimte.
Vragen stellen kan via helpdesk@crow.nl of (0318) 69 98 55.

Nieuwe kencijfers parkeren en verkeersgeneratie
beschikbaar
Een onderwerp waar veel vragen over binnenkomen, zijn de parkeerkencijfers en cijfers voor verkeersgeneratie. Wat is precies de
status van deze cijfers? Maar ook wordt gevraagd of er een kencijfer beschikbaar is voor de functie sauna of wellnesscentrum. En hoe
moet ik omgaan met nieuwe ontwikkelingen waarbij veel functies
gecombineerd in een gebouw worden gehuisvest? Is er een kencijfer
voor een bowlingcentrum of overdekt zwembad?

Foto: Herman Stöver

Gelukkig kunnen we daar sinds kort een antwoord op geven, omdat
we vooruitlopend op het uitkomen van de papieren publicatie eind
dit jaar de cijfers al digitaal beschikbaar hebben gesteld via de ASVV
online. De ASVV bevatte al parkeerkencijfers. Deze zijn nu online
geactualiseerd. De oude parkeerkencijfers zijn desgewenst terug te
vinden onder de tab Historie. De kencijfers verkeersgeneratie zijn in
hun geheel nieuw in de ASVV online. De kencijfers verkeersgeneratie
zijn tegelijkertijd afgestemd met de parkeerkencijfers. ASVV online
maakt deel uit van de collectie Wegontwerp online (www.crow.nl/
collecties).

fieke informatie te kunnen bieden.
De indeling in functies waarvoor
parkeerkencijfers zijn ontwikkeld
is gelegd naast de functies waarvoor
kencijfers verkeersgeneratie zijn
ontwikkeld. Die indeling voor
verkeersgeneratie is gebruikt als
basis voor de ontwikkeling van de
nieuwe cijfers.

Toename van functies
Er wordt onderscheid gemaakt
naar: ‘wonen’, ‘werken’, ‘winkelen
en boodschappen’, ‘sport, cultuur
en ontspanning’, ‘horeca en (verblijf)recreatie’, ‘gezondheidszorg en
(sociale) voorzieningen’ en ‘onder-

Het autogebruik
groeit nog steeds

In de nieuwe parkeerkencijfers zijn zeven hoofdcategorieën ontwikkeld die afgestemd zijn op de indeling in hoofdgroepen van verkeersgeneratie. Er wordt onderscheid gemaakt naar: wonen, werken,
winkelen en boodschappen, sport, cultuur en ontspanning, horeca
en (verblijfs)recreatie, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen en
onderwijs.
Waar bij de parkeerkencijfers voorheen nog meerdere functies in
een categorie zijn samengebracht (bijvoorbeeld grootschalige detailhandel omvat onder andere een bouwmarkt, tuincentrum en kringloopwinkel), zijn nu parkeerkencijfers per functie gegeven. Er wordt
meer differentiatie geboden. Ook zijn er verschillende functies waarbinnen categorieën onderscheiden worden.
Ook de kencijfers verkeersgeneratie zijn veranderd. Er is nu, vergelijkbaar met de parkeerkencijfers, onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en er worden bandbreedtes gegeven. Deze differentiatie
leidt tot veel meer keuzemogelijkheden en daarmee tot een betere
aansluiting op de dagelijkse praktijk. Deze veranderingen zullen bij
veruit de meeste functies niet leiden tot heel grote verschillen ten
opzichte van de oude kencijfers. De Rekentool Verkeersgeneratie
maakte gebruik van de verouderde kencijfers en is om die reden niet
meer toegankelijk op de CROW-website. CROW werkt aan een
nieuwe rekentool waarin naast de kencijfers verkeersgeneratie ook
de parkeerkencijfers zijn verwerkt. Naar verwachting is de nieuwe
rekentool in november 2012 gereed.
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wijs’. Deze keuze leidt tot een flinke
toename van het aantal functies
waarvoor parkeerkencijfers zijn
ontwikkeld.
In de hoofdcategorie ‘wonen’ is
een onderverdeling gemaakt naar
type woning en daarbinnen weer
naar prijscategorie (duur, midden,
goedkoop). Bij ‘werken’ wordt
aangesloten op de indeling van
de parkeerkencijfers. In de hoofd
categorie ‘winkelen en boodschap
pen’ is het aantal functies waarvoor
parkeerkencijfers gegeven worden,
toegenomen. Er zijn nu parkeer
kencijfers voor verschillende cate
gorieën supermarkten, aparte cij
fers voor bouwmarkten, tuincentra
en kringloopwinkels en er zijn
enkele functies bijgekomen (groen
centra, woonboulevards en winkel
boulevards).

Indeling als basis
Ook voor de hoofdcategorieën
‘sport, cultuur en ontspanning’
en ‘gezondheidszorg en (sociale)
voorzieningen’ is de indeling van
verkeersgeneratie als basis gebruikt.
Dit houdt onder andere in dat
aparte parkeerkencijfers ontwik
keld zijn voor bowlingcentra,
biljartzalen, sportscholen, dans
studio’s, bioscopen, filmhuizen
en theaters. Nieuwe functies met
parkeerkencijfers zijn onder andere
casino’s, fitnesscentra en wellness
centra.

Verder zijn er aparte cijfers voor
huisartsenpraktijken, fysiothera
piepraktijken, consultatiebureaus,
tandartsenpraktijken en gezond
heidscentra. In de hoofdcategorie
horeca en (verblijfs)recreatie
worden meerdere typen hotels
onderscheiden en er zijn parkeer
kencijfers ontwikkeld voor
bungalowparken en campings.
De hoofdgroep ‘onderwijs’ is onder
verdeeld in basisscholen (inclusief
een methode om brengen en halen
te bepalen), middelbare scholen,
ROC’s, hogescholen, universiteiten
en avondonderwijs. Daarmee gaat
de publicatie in op parkeerken
cijfers en kencijfers verkeersgenera
tie voor ongeveer honderd bestem
mingen.
Naast de kencijfers bevat de publi
catie ook informatie over de status
van de kencijfers, aandachts
punten bij de toepassing en enkele
specifieke onderwerpen zoals
de parkeerbalans, het halen en
brengen bij scholen en gehandi
captenparkeerplaatsen.
Met het verschijnen van deze
publicatie vervallen CROW
publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers –
cijfers voor parkeernormering’,
256 ‘Verkeersgeneratie woon en
werkgebieden –vuistregels en
kengetallen gemotoriseerd ver
keer’ en 272 ‘Verkeersgeneratie
voorzieningen – kengetallen
gemotoriseerd verkeer’.

Marleen Hovens, nauw betrokken bij
de totstandkoming van de publicatie:
“CROW maakt niet ‘de parkeernormen’. De parkeerkencijfers uit deze
publicatie vormen de basis voor parkeernormen die gemeenten zelf vaststellen. Met de nieuwe cijfers bieden
we een grotere diversiteit, waarmee
nog meer maatwerk mogelijk is.
De hoeveelheid auto’s die een
bestemming aantrekt, bepaalt, samen
met de verblijfstijd op die bestemming, het benodigde aantal parkeerplaatsen. Logisch dus dat beide type
kencijfers aan elkaar gekoppeld zijn.
We hebben nog meer plannen: dit
jaar komt een rekentool beschikbaar
waarmee het benodigde aantal parkeerplaatsen en de verkeersgeneratie berekend kunnen worden. Ook
komt er een rekentool om halen en
brengen bij basisscholen en kinderdagopvang te berekenen. Maar we
denken ook aan uitbreiding met kencijfers fietsverkeer, kencijfers vrachten bouwverkeer, et cetera.”

Marleen Hovens, projectmanager Verkeer &
Vervoer, hovens@crow.nl

ASVV 2012 online beschikbaar
Het is al acht jaar geleden dat de ASVV 2004 is verschenen
en de afspraak werd gemaakt om in 2012 een geactualiseerde versie te publiceren. Sinds 2010 zijn CROW-werkgroepen hard aan de slag gegaan om de kennis te actualiseren; een CROW-begeleidingsgroep heeft het werk in goede
banen geleid.
Deze maand is het zover en zal de onlineversie van de
ASVV 2012 tijdens het Nationaal verkeerskundecongres op
31 oktober worden gelanceerd.

In de CROW-stand en in de game hal van de congreszaal
is het mogelijk om de ASVV 2012 online te raadplegen.
CROW’ers en werkgroepleden zijn aanwezig om bezoekers te begeleiden bij het digitaal oproepen van de kennis.
De ASVV 2012 is naar verwachting in december 2012 ook
in gedrukte versie beschikbaar.
www.crow.nl/collectie-wegontwerp voor een digitaal abonnement op de
digitale ASVV 2012
Frans Heijnis, projectmanager Verkeer & Vervoer
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De CROW-werkgroep ‘Ruimtelijke inpassing gebiedsontsluitingswegen’ bezoekt verzorgingsplaats ‘De Poel’ langs de A30. Weg en verzorgingsplaats zijn ingepast in het landschap en hierbinnen passen maatregelen tegen verstoringen in termen van geluid, licht en zicht. Het accent van
de werkzaamheden van de CROW-werkgroep ligt op geslaagde voorbeelden van inpassingsprojecten in Nederland die ook ‘reproduceerbaar’
zijn. Een bezoek aan de N304 (Ede-Barneveld) past hier ook binnen. De werkgroep zoekt naar geslaagde voorbeelden van integraal ontwerpen waarbij landschappelijke oplossingen worden aangedragen voor een verkeerskundig problemen.

Herziening digitale versie
Handboek wegontwerp voltooid
Met het uitkomen van de gewijzigde digitale versie van het
Handboek wegontwerp (CROW-publicatie 164) is de eerste fase van de herziening van het handboek uit 2002 afgerond. De herziening is te typeren als sober en doelmatig. Er
heeft een herverdeling van onderwerpen over de diverse
delen plaatsgevonden. Dubbele teksten en tegenstrijdigheden in de verschillende delen zijn waar mogelijk verwijderd.
In het deel Basiscriteria zijn de functionele uitgangspunten
verzameld van het ontwerp, de inrichting en de uitrusting
van de wegen. Er zijn twee hoofdstukken toegevoegd: Categorisering en Basiskenmerken wegontwerp. De operationele uitwerking per wegcategorie is gebundeld in de delen
Regionale stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen.

Deze eerste fase is de opmaat voor de tweede fase (20122013) die zich richt op een meer inhoudelijke herziening.
Deze tweede fase richt zich allereerst op het invullen van
de kennislacunes. Verder worden de drie delen op functioneel en operationeel niveau afgestemd op de twee nieuwe
hoofdstukken.
Gezien de korte tijdsspanne tussen de twee fasen is besloten om dit Handboek wegontwerp uitsluitend in digitale
vorm uit te geven.

www.crow.nl/collectie-wegontwerp voor het bestellen van de digitale versie van het Handboek wegontwerp
Eddy Westdijk, westdijk@crow.nl
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NATIONAAL VERKEERS KU
Volledig, verrassend en vakkundig.

Meld u
aan!

Na het succes van voorgaande jaren wordt dit jaar voor de
derde keer het Nationaal verkeerskundecongres georganiseerd
door het vakblad Verkeerskunde/ANWB en CROW/KPVV.

Programma Nationaal verkeerskundecongres
07.00 - 09.00 uur Mogelijkheid tot filemijdenontbijt en gepland (net)werken
09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie
Plenair programma
10.00 - 11.00 uur • Welkom door dagvoorzitter Marc Maartens
• Opening Jan Hoskam | Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch, Fietsstad 2011-2013
• 10 vragen over ASVV en wegbeheerderaansprakelijkheid | Quiz door CROW/ANWB
• Keynote spreker Jos Verhoeven, Arcadis: Zo organiseerden wij het verkeer en vervoer
rond de Floriade
11.00 - 11.30 uur

Pauze en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken
Parallel programma

11.30 - 12.30 uur

Parallelsessies ronde 1 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal

12.30 - 13.30 uur

Lunch en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

13.30 - 14.30 uur

Parallelsessies ronde 2 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal

14.30 - 15.00 uur

Pauze en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

15.00 - 16.00 uur

Parallelsessies ronde 3 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal
Plenair programma

16.00 - 17.00 uur

Uitreiking Nationale Verkeerskundeprijs
• Terugkoppeling uit parallelsessies door Marc Maartens
• Uitreiking Prijs Beste Bijdrage

Verkeersexpo
Op de verkeersexpo treft u
informatiestands van onder meer
AGV Movares, ANWB, BonoTrafﬁcs bv,
CROW, de Groot Volker, Falco BV, Feijen
TMLE BV, Keypoint Consultancy, KPVV,
Peek Trafﬁc, Stichting PostAcademisch
Onderwijs, Trinité Automation en
Verkeerskunde.

• Afsluiting door Toon Gerbrands | Sportcoach, Directeur voetbalclub AZ
17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

Blijf op de hoogte van het programma, volg ons op:

#2012NVC

@Nationaal verkeerskundecongres

RS KUNDECONGRES 2012
Woensdag 31 oktober, 1931, ’s-Hertogenbosch

Ronde 1 11.30 – 12.30

Ronde 1 13.30 – 14.30

Ronde 1 15.00 – 16.00

Verkeersveiligheid

Toepassing van

Enkelvoudige ﬁetsongevallen

nieuwe technologie
Schoolomgeving

Shared Space en

Voetgangers

Natuurlijk Sturen
De fiets

De meerwaarde van

Sensoren in het verkeer

modellen voor de praktijk
80 km-wegen

Nederland in 2030

Winkels, bereikbaarheid
en omzet

Openbaar vervoer / P&R

Bereikbaarheid in de stad

Mobiliteitsmanagement

Minder verkeersborden:

Ouderen op de (elektrische)

Gebiedsontwikkeling

wat betekent dat voor

fiets: een risico?

en de rol van parkeren

VRI-innovaties

Optimalisatie werk

Aanmelden
U kunt zich digitaal
aanmelden op
www.crow.nl/nvc
of www.
verkeerskunde.nl/nvc
of door middel
van het bijgesloten
inschrijfformulier.
Kosten: € 350,-.
Abonnees van
Verkeerskunde en
deelnemers aan
een actuele CROWwerkgroep ontvangen
15% korting.
Studenten: € 50,-.

aansprakelijkheid?
Benutting autosnelwegen

in uitvoering
Stedelijk verkeersmanagement

Verkeersmanagement in

en milieu

de praktijk

Mens en gedrag

Bekijk het meest actuele programma op de websites: www.verkeerskunde.nl/nvc of www.crow.nl/nvc

Mogelijk gemaakt door:

Meer informatie?
Bel Judith Verbeek,
congresmanager
tel. 010 - 289 40 39.
Wilt u deelnemen
aan de verkeersexpo?
Neem contact op
met Bert Bakker op
010 - 289 40 64 of
b.bakker@
mybusinessmedia.nl.

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Bewegwijzering op autosnelwegen moderner

Nieuwe ROA-bewegwijzering:
sneller, selectiever en makkelijker
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

CROW-publicatie
302 ‘ROA-bewegwijzering 2012’
Bestellen kan via
www.crow.nl

Bewegwijzering heeft als doel het
vlot en veilig geleiden van weggebruikers naar hun bestemming
door het aanbieden van goede, dus
begrijpelijke informatie. Maar,
zo concludeerde Rijkswaterstaat,
daarin schiet de klassieke systematiek van bewegwijzering steeds

meer tekort. Die veronderstelt
onder meer een behoorlijke kennis
van de vaderlandse topografie en
van het wegennet. Wie bijvoorbeeld
vanuit Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch wil, moet weten dat hij
daar dan de borden Maastricht voor
moet volgen. Dat is nog te overzien,

systematiek op de autosnelwegen
in Nederland te veranderen. Dit
heeft tot drie grotere aanpassingen
geleid. De eerste is dat in plaats van
hoofd- en eindbestemmingen er nu
richtingen worden aangeduid aan
de hand van knooppuntsdoelen in
het wegennet. De tweede wijziging
is dat de informatie over toeristische of lokale objecten gescheiden
moet worden van de essentiële
geografische informatie. Ten slotte
is de vallende pijl vervangen door
een staande pijl. Deze aanpassin-

Foto: Herman Stöver

De nieuwe systematiek voor bewegwijzering moet het
de weggebruiker
gemakkerlijke
maken

“Nee, nee, de nieuwe ROA-bewegwijzering betekent maar bij een flink aantal kleinere
gemeenten is dat veel minder duiniet dat we allemaal ons theorie-examen over
delijk. Verder blijkt de klassieke
pijl omlaag als richtingaanduiding
moeten doen.” Bas Schenk, Rijkswaterstaat Dienst
voor verrassend veel stroperigheid
Verkeer en Scheepvaart, licht toe dat de nieuwe
in de doorstroming te zorgen.
Ook staan er op veel borden zo
systematiek voor bewegwijzering op de autosnelwegen in Nederland het de weggebruikers makkelij- veel bijkomende lokale objecten
of toeristische informatie dat de
ker moet maken hun weg te vinden. Ondanks de
geografische informatie, de hoofdboodschap, ondersneeuwt.
feitelijke impact zullen veel veranderingen hun
nauwelijks opvallen door hun schijnbare vanzelfDrie grote wijzigingen
Daarom viel in 2008 het besluit de
sprekendheid, voorziet hij.
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gen hebben ertoe geleid dat de
richtlijnen bewegwijzering voor
autosnelwegen moesten worden
herzien. Deze publicatie vervangt
het hoofdstuk ‘Nationale stroomwegen’ in deel B van CROW-publicatie
222 ‘Richtlijn bewegwijzering’.

Staande pijl
“Met een staande pijl bij een splitsing of afslag”, aldus Bas Schenk,
“kun je veel duidelijker aangeven
wat de mogelijke manoeuvres zijn.
Bij tapersplitsingen kan de weggebruiker langer op de middenstrook
blijven rijden en dat is met de
nieuwe, staande pijl veel helderder
aan te geven.” Bij een dergelijke
splitsing heeft de linkerrijstrook
een korte wigvorm, terwijl er geen
invoegstrook aanwezig is. Het
gevolg is dat de rijstroken rustiger
en beter gevuld worden doordat de
weggebruikers sneller begrijpen
welke rijstrook zij moeten kiezen
om op de route naar hun bestemming te komen of te blijven. Het
verschil in weggedrag blijkt zelfs zo
groot dat op bepaalde plekken de
files aantoonbaar minder lang zijn
en sneller oplossen omdat het
verkeer eerder ontdekt waar het
moet voorsorteren.

Richtingen en knooppunten
Het nieuwe bewegwijzeringssysteem werkt niet meer met hoofd- of
eindbestemmingen als aanduiding,
maar met richtingen. Deze richtingen zijn gebaseerd op logische
knooppunten in het netwerk van
autosnelwegen (stroomwegen) en
mainports van Nederland (Amsterdam en Rotterdam), aangevuld met
de logische knooppunten van het
hoofdwegennet in buurlanden.

Om tot een keuze van logische
knooppunten te komen, worden
criteria gehanteerd waarbij economische activiteit en verkeerskundige ligging een belangrijke rol
spelen. Daarnaast is het belangrijk
dat de weggebruikers de aangeduide
richting goed kunnen plaatsen in
hun verwachtingspatroon.

Geografische doelen en objecten
In de nieuwe stijl worden geografische doelen en lokale objecten van
elkaar gescheiden op aparte borden.
Geografische doelen zijn voor de
weggebruikers van belang voor de
richtingbepaling van de route.
Industrieterreinen, vliegvelden,
havens, ziekenhuizen of andere
bestemmingen (tijdelijk of permanent) worden op aparte serviceborden geplaatst. Deze bestemmingen hebben gemeen dat ze een
adres hebben en dus veelal met
navigatiesystemen bereikt kunnen
worden. De borden dienen hier als
bevestiging voor de weggebruiker
dat hij of zij nog steeds op de goede
weg zit.

Uniforme uitvoering
De nieuwe systematiek zal eerst op
de grote belangrijke knooppunten
en wegen ingevoerd worden en dan
wanneer een bord aan vervanging
toe is, wordt het nieuwe bord in de
nieuwe stijl uitgevoerd. Een vanzelfsprekend, maar essentieel element
is de uniformiteit van de borden.
Overal in Nederland moet de systematiek op uniforme en eenduidige
wijze uitgevoerd worden. Bas
Schenk stelt dat het strak in handen
houden van de regie, samen met één
enkele verantwoordelijke uitvoerende partij (Tebodin), een absolute

voorwaarde is om het nieuwe
systeem goed ingevoerd te krijgen.
Verder hecht hij sterk aan het verzamelen van praktijkervaringen
met het nieuwe systeem: “Te vaak
ontbreekt die terugkoppeling van
praktijk naar oorspronkelijke doelstellingen. Daardoor ontwikkelen
systemen zich niet altijd zo natuurlijk als wel mogelijk is. Dat is jammer. Maar de terugkoppeling is bij
de bewegwijzering gelukkig wel
goed ingebed.”

Veel veranderingen
in bewegwijzering
boven autosnelwegen vallen
nauwelijks op

Specifieke doelgroep
Yvonne Gerards, die vanuit CROW
deels de projectbegeleiding heeft
gedaan, vertelt: “In de nieuwe publicatie zijn onder andere de basiscriteria voor bewegwijzering, het bordontwerp en de basisconfiguraties
van verschillende verkeerssituaties
opgenomen. Omdat de publicatie
specifiek over autosnelwegen gaat, is
de doelgroep vrij beperkt in omvang.
Dit maakt het belang van de publicatie echter niet minder groot.”

Bas Schenk: “Met
een staande pijl kan
je beter aangeven
wat de mogelijkheden zijn”

Andere informatiebronnen
De weggebruiker maakt, behalve van
de borden langs de weg, nog van
diverse andere informatiebronnen
gebruik. Kaarten, plattegronden en
steeds vanzelfsprekender middelen
als navigatiesystemen (bijvoorbeeld
de TomTom) of de digitale routeplanner (ANWB of Google). Bas
Schenk verwacht dat over een jaar of
twintig de digitale navigatiesystemen bewegwijzering voor lokale
objecten en toeristische bewegwijzering (op serviceborden) uiteindelijk
overbodig gemaakt zullen hebben.

Yvonne Gerards:
“De publicatie
gaat specifiek over
autosnelwegen”

John Boender, projectmanager
Verkeer & Vervoer, boender@crow.nl
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CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken wegontwerp’

Herkenbaarheid wegcategorie draagt bi
Auteur: Petrick de Koning

Foto: Herman Stöver

De CROW-werkgroep ‘Basiskenmerken wegontwerp’ bundelt
verschillende initiatieven op het gebied van wegontwerp. Enerzijds is
dat de actualisering van de categorisering van wegen op duurzaam
veilige basis. Aan de andere kant ligt er de opdracht om de
basiskenmerken voor het wegontwerp van deze categorieën
eenduidig vast te leggen. CROW-publicatie 315
‘ Basiskenmerken wegontwerp’ is het resultaat:
het vertrekpunt voor het ontwerp
van veilige wegen.

De publicatie bundelt alle relevante
kennis over wegcategorieën en het
eraan verbonden
wegontwerp

Het categoriseren van het wegennet is jaren geleden in het leven
geroepen om de herkenbaarheid
van wegen voor de weggebruikers
te vergroten. Er is destijds gekozen
voor drie categorieën: regionale
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.
Deze indeling sluit aan bij het
concept Duurzaam Veilig dat tot
doel heeft de veiligheid op het
wegennet in Nederland te optimaliseren. Het is de bedoeling dat
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een weg ‘selfexplaining’ is en de
inrichting en uitrusting dragen
daaraan bij. Daarom waren aan
de verschillende wegcategorieën
al specifieke markeringen gekoppeld. Op die manier werd geprobeerd om veilig gedrag van de
weggebruiker, vaak onbewust, te
stimuleren. Door het ontwerp en
de kenmerken weet een automobilist bijvoorbeeld direct op welk
type weg hij rijdt en wat hij kan
verwachten.

Grijze wegen
Ondanks de duidelijke wegcategorisering waren niet alle wegen in
de driedeling te vatten. Deze
‘grijze wegen’ voldoen dan ook
niet of in ieder geval onvoldoende
aan de verwachtingen van de weggebruiker. Het kan bijvoorbeeld
voor weggebruikers verwarrend
zijn als een weg met een functie
als erftoegangsweg de uitstraling
van een gebiedsontsluitingsweg
heeft. Aan de andere kant waren

Verkeer & Vervoer

de markeringen die bij de weg
categorieën binnen de bebouwde
kom passen voor wegbeheerders
niet altijd in te passen. Volgens
de wegcategorisering mogen er
bijvoorbeeld geen parkeerplaat
sen langs een gebiedsontsluitings
weg liggen. In sommige steden
is dit echter wel het geval en aan
passingen zijn dan vaak lastig te
realiseren. Deze uitzonderingen
versterkten de behoefte aan een
actualisering van de wegcategori
sering en het bijbehorende stap
penplan. Hiervoor zijn enige
jaren geleden twee werkgroepen
bij CROW opgestart: ‘Categorise
ring wegen binnen de bebouwde
kom’ en ‘Categorisering wegen
buiten de bebouwde kom/grijze
wegen’.

Uniformiteit en veiligheid
Uit onderzoek van het ministerie
van I&M bleek dat de richtlijnen
die in verschillende CROWpublica
ties waren vastgelegd voor een
belangrijk deel door wegbeheerders
werden toegepast. Door de grote
hoeveelheid CROWpublicaties op
het gebied van wegontwerp was het
echter moeilijk om inzicht in alle
relevante ontwerpkennis te verkrij
gen. Ook de hardheid van al deze
kennis (normerend of richtingge
vend) was voor veel ontwerpers en
wegbeheerders lastig te bepalen.
Om in deze onoverzichtelijke
situatie duidelijkheid te scheppen,
vroeg het Nationaal Mobiliteits
beraad, dat inmiddels omgedoopt
is tot het Bestuurlijk Koepel Over
leg (BKO), CROW om de essentiële
richtlijnen of basiskenmerken
voor wegontwerp vast te leggen.
De ambitie is om het Nederlandse

Foto: Herman Stöver

gt bij aan verkeersveiligheid

wegennet volgens deze basisken
merken in te richten. Het BKO
beveelt deze publicatie dan ook aan
aan alle wegbeheerders. Dan is voor
deze groep namelijk altijd duidelijk
aan welke voorwaarden een weg
moet voldoen om uniformiteit en
veiligheid te waarborgen. Wegen
zijn hierdoor herkenbaar en er is
voor de weggebruiker voldoende
onderscheid tussen de verschil
lende wegen. Het was de taak van
de werkgroep ‘Basiskenmerken
wegontwerp’ een lijst van kenmer
ken samen te stellen die minimaal
nodig zijn om de herkenbaarheid
van wegen en de verkeersveiligheid
te borgen. Door de nauwe samen
hang tussen de onderwerpen is de
wegcategorisering ook aan de taken
van deze werkgroep toegevoegd.
Daarom zijn de eindteksten van de
categoriseringswerkgroepen door
de werkgroep verwerkt tot een
samenhangend hoofdstuk in
CROWpublicatie 315.

Brede vertegenwoordiging
Om de praktische toepasbaarheid
van de publicatie te garanderen,
bestond de werkgroep uit een
brede vertegenwoordiging van
wegbeheerders, aangevuld met
deskundigen van SWOV en TNO.
Tijdens de totstandkoming van de
publicatie zijn de nieuwste inzich
ten op het vlak van verkeersveilig
heid en de effecten van ontwerp
elementen op het gedrag en de
kans op verkeersongevallen
gecombineerd met de beschikbare
praktijkkennis. Bovendien was er
meerdere keren overleg met de
koepelorganisaties van wegbeheer
ders. In consultatierondes hebben
zij getoetst of de richtlijnen ook in
de praktijk haalbaar zijn.

Concrete situatieschetsen

Uniformiteit leidt
tot meer verkeersveiligheid

CROW-publicatie
315 ‘ Basiskenmerken wegontwerp
– Categorisering
en inrichting van
wegen’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

De nieuwe publicatie fungeert
als een soort paraplu voor wegbe
heerders. Alle elementen komen
samen. Daarbij wordt de inhoud
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van de publicatie een-op-een
opgenomen in de ASVV en het
Handboek wegontwerp (HWO), de
standaardwerken voor wegontwerp
binnen en buiten de bebouwde
kom. De nieuwe wegcategorisering
biedt wegbeheerders een instrument om het wegennet in kaart te
brengen en in specifieke situaties
een afgewogen keuze voor de beste
opbouw en inrichting van het
wegennet te maken. Het eerste
deel van CROW-publicatie 315
‘Basiskenmerken wegontwerp’
helpt bij het bepalen van de
categorie van de weg. Dit gebeurt
onder andere op basis van de functie die de weg vervult. Vervolgens
worden de geldende basiseisen en
de basiskenmerken vastgesteld.
Dit vormt de basis voor het uiteindelijke wegontwerp. Het hele
proces is nu helder in kaart
gebracht. Bovendien zijn er per
wegcategorie voorbeelden binnen
en buiten de bebouwde kom uitgewerkt. Tekeningen met ideale en
minimale situaties ondersteunen

beheerders bij het ontwerpproces.
Deze stappen zijn ook toepasbaar
voor bestaande situaties. De vraag
is dan welke kenmerken al aanwezig zijn en of er nog aanpassingen
of uitbreidingen nodig zijn om tot
het beste wegontwerp te komen.
In het verlengde daarvan staat in
de ASVV en het Handboek wegontwerp de invulling van de
details, zoals de maatvoering of
het benodigde aantal rijstroken.

Breed draagvlak
Juist doordat alle betrokken
partijen in de werkgroep samengewerkt en ingestemd hebben met de
inhoud van de publicatie, is er een
breed draagvlak voor het resultaat.
CROW-publicatie 315 bundelt alle
relevante kennis over wegcategorieën en het daaraan verbonden
wegontwerp. Dit versterkt de toepasbaarheid in de praktijk. Het is
belangrijk te beseffen dat het verspreiden van deze kennis tijd
nodig heeft. Deze aanpak moet
namelijk nog zijn weg vinden in

het ontwerp van nieuwe projecten.
Bij bestaande wegen zal deze
aanpak voor een groot deel bij
gepland onderhoud gebeuren.
Maar eerdere ervaringen met
invoering van wegcategorisering
geven voldoende vertrouwen. Het
voordeel is dat alle beschikbare
kennis afgestemd en overzichtelijk
beschikbaar is. Daardoor zal de
inhoud van deze nieuwe publicatie
de verkeersveiligheid op termijn
zeker ten goede komen. Hiermee
is CROW-publicatie 315 een
waardige opvolger voor CROWpublicatie 116 ‘Categorisering
van wegen op duurzaam veilige
basis’ en voor CROW-publicatie
203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur‘.

John Boender, projectmanager
Verkeer & Vervoer, boender@crow.nl

Verkeersborden aangepast aan kleurenblinden
Sinds 1 oktober heeft ons land officieel verkeersborden met een contrasterende witte bies om rode en blauwe vlakken. Kleurenblinden
kunnen deze borden beter zien en in het algemeen vallen de nieuwe
verkeersborden beter op.
Voor de invoering van de nieuwe borden is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) aangepast. Veel kleurenblinden
zien rood en blauw als één kleur, waardoor bijvorbeeld het ‘oude’ bord
E1 ‘ parkeerverbod’ voor hen onherkenbaar is. Met de witte bies is dit
probleem verholpen. Het is aan individuele wegbeheerders zelf om te
bepalen of en wanneer zij de nieuwe borden plaatsen. Veelal zal dit
het geval zijn bij aanleg en onderhoud.

Oud
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Nieuw

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Mens en gedrag
Auteurs: Wilma Slinger en Friso Metz

Wat beweegt de mens tot
keuzes in zijn mobiliteit? Hoe
reageert hij op signalen? En
welke ‘prikkels’ hebben effect?
Gedragsbeïnvloeding is een
gebied dat zich nog volop moet
ontwikkelen. De vertaalslag van
(wetenschappelijk) onderzoek
over gedrag naar de beleidspraktijk van het verkeer en
vervoer kan nog veel beter.
Dat blijkt uit een KpVVonderzoek onder decentrale
overheden.
De meest genoemde thema’s op
het gebied van gedragsbeïnvloeding zijn verkeersveiligheid, parkeergedrag, beïnvloeding van reisgedrag en kwesties die te maken
hebben met de fiets. Voorbeelden
die worden genoemd zijn: haalbrenggedrag van ouders bij scholen, te hard rijden in de eigen wijk,
foutief fietsparkeren, het verminderen van autogebruik voor korte
ritten en spitsmijden met de auto.
Op 15 november 2012 houdt het
KpVV de bijeenkomst ‘Aan de slag
met gedrag’ voor (beleids)medewerkers van decentrale overheden.
De genoemde vraagstukken
komen daar aan bod, zowel vanuit

de gedragstheorie als vanuit de
praktijk. Vragen die dan aan bod
komen zijn: Wat zijn de aangrijpingspunten van dit gedrag? Hoe
ontstaat dit? Op welke aspecten
van gedrag kun je inspelen?
Kennen we praktijkvoorbeelden
waarin we kunnen zien hoe dit
werkt (of juist niet)?

Vervolg
De uitdaging is om de theorie van
de gedragspsychologie te verbinden met de praktijk. Alleen theorie is niet voldoende, ook het kunnen toepassen is van belang. Met
alleen praktijkvoorbeelden is nog
niet bekend of het werkt. De kracht
zit dus in de combinatie van theorie en praktijk.

De bijeenkomst in november is
een startpunt om te bepalen welke
activiteiten onze klanten nog
meer van ons verwachten. Gaat het
om meer soortgelijke bijeenkomsten, meer handreikingen of publicaties over dit onderwerp, of is er
ook behoefte aan het steunen van
kleinschalige pilots om meer kennis over gedragseffecten van maatregelen te krijgen? Ideeën en suggesties kunnen input zijn voor het
KpVV-werkprogramma 2013 en
verder. Want dat het KpVV doorgaat met dit thema is gezien de
behoefte uit het veld wel zeker.

Friso Metz, Friso.metz@kpvv.nl,
Wilma Slinger, Wilma.slinger@kpvv.nl
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Opladen voor elektrisch rijden
Auteur: Jurgen de Haan

Veel gemeenten zijn gestart met het
plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen, aangezien lang
niet iedereen op eigen terrein kan
parkeren. Sommige gemeenten
doen dit op eigen initiatief en werken zelf een plan uit waar en hoeveel palen worden neergezet.
Andere nemen een faciliterende
rol op zich en plaatsen een paal als
er een vraag komt van iemand die
een elektrische auto aanschaft.

Palen plaatsen

Het verschonen van het wagenpark draagt bij aan een betere
leefkwaliteit voor mensen en bedrijven. Schonere auto’s zijn auto’s
die weinig of geen fossiele brandstoffen verbruiken, zoals de
elektrische auto. Om elektrisch rijden te stimuleren, zijn laadpalen
nodig. Zo voorkom je dat mensen geen elektrische auto aan
schaffen omdat ze bang zijn met een lege accu te staan. Ook als
er geen parkeergelegenheid op eigen terrein is, is de berijder
van een elektrische auto aangewezen op een laadpunt op de
openbare weg.
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Er kunnen verschillende bedrijven
worden ingeschakeld voor het plaatsen van de paal en de aansluiting op
het elektriciteitsnet. Tot eind augustus dit jaar werkte de stichting E-laad
aan een 10.000-laadpalenplan.
Momenteel ligt dit project stil omdat
het budget op is. Ook is onduidelijk
hoe de rol van de stichting er komend
jaar uit gaat zien. Maar de ervaring is
nog wel bruikbaar en via een helpdesk te benaderen.
Er zijn ook zaken waar je als
gemeente zelf aan kan werken. Hoeveel palen wil je plaatsen en op welke
locatie (in het zicht of juist niet)? De
bezitter van een elektrische auto mag
het niet als ‘zijn’ parkeerplek gaan
beschouwen. Voor het reserveren van
de parkeerplaats moet een bord worden geplaatst dat handhaafbaar is. En
er is de keuze om dit een betaalde parkeerplaats te laten zijn of juist niet.

Opladen en afrekenen
Een elektrische auto opladen kan via
een gewoon stopcontact, maar dat
wordt dan erg zwaar belast en het
laden duurt al snel zo’n acht uur. Met
een oplaadpaal spelen deze problemen niet. Er worden nu steeds meer
snellaadpalen aangelegd, waarmee
de accu in een half uur vol is.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Volg ons of discussieer mee
Het KpVV zet onlinediscussiegroepen op
om een dialoog aan te gaan met andere
professionals over onderwerpen op het gebied
van verkeer, vervoer en mobiliteit. Discussies,
maar ook bijeenkomsten en overig nieuws
komen aan bod. Hierbij staat niet alleen kennis
halen en delen centraal; deze discussiegroepen
bieden de deelnemers ook uitstekende kansen
om nieuwe (samenwerkings)relaties te starten.
Onze discussiegroepen en weblogs zijn te vinden
op www.kpvv.nl/discussiegroepen.

Discussiegroepen
Discussiegroep ‘Kennisplatform Verkeer
en Vervoer (KpVV)’
Allinx.eu | internationale discussiegroep
over mobiliteitsmanagement

Volg ons
@KpVVUtrecht | @FietsberaadNL
www.kpvv.nl/rssfeed |
www.fietsberaad.nl/rss

Bijeenkomsten en congressen
Het KpVV organiseert bijeenkomsten en is
aanwezig op diverse congressen en beurzen met
inhoudelijke sessies en/of een beursstand. Bekijk
de agenda op www.kpvv.nl/bijeenkomst en
www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten.
Highlight

Slimme oplaadpalen hebben een
communicatiemodule. Niet alleen
om af te kunnen rekenen, maar
ook om te zorgen dat e-rijders
via een website of app een ongebruikte laadpaal kunnen vinden.
Voor het afrekenen bestaan verschillende pasjessystemen. Er zijn
zelfs systemen waarbij je met een
OV-chipkaart kunt betalen.

Publicaties
Het plaatsen van laadpalen is
een relatief nieuwe maatregel en
levert veel vragen op. Het KpVV
heeft daarom de brochure Opladen voor elektrisch rijden gemaakt
met antwoorden, tips en aandachtspunten bij diverse gemeenten. Voor 2013 staat een CROWrichtlijn gepland.

www.kpvv.nl/opladen-erijden: voor het bestellen van de brochure ‘Opladen voor elektrisch rijden’:
www.e-laad.nl: de website van de Stichting E-Laad
www.oplaadpalen.nl: voor meer informatie over oplaadpalen

• Aan de slag met gedrag: verkeersvraagstukken
effectiever aanpakken met gedragskennis
| 15 november 2012
Niet alleen toekomstige bijeenkomsten zijn te
vinden op de website, ook terugblikken op
diverse inmiddels gehouden bijeenkomsten
zijn hier te vinden. Bekijk de terugblikken op
www.kpvv.nl/terugblikken.

KpVV Flits
Blijf op de hoogte van de laatste publicaties, bijeenkomsten en overig nieuws van het KpVV. Schrijf u nu
in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Flits’ via
www.kpvv.nl/mijnkpvv > abonnementen.

Jurgen de Haan, jurgen.dehaan@kpvv.nl
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Steeds meer aandacht
voor fietscomfort
Auteur: Stefan Boerboom

De nieuw fietspadcomfortmeter van KOAC•NPC

Onlangs verscheen CROW-rapport D12-01 ‘Beschrijving van het
Fietscomfortmetingmodel’. Jan Fijan, beleidsmedewerker beheer
verhardingen bij de provincie Gelderland en Hans Verwey,
projectmanager infrastructuur bij CROW, vertellen over de
achtergrond ervan. “We willen dat de CROW-systematiek en
de fietspadcomfortmetingen uniform blijven.”

Jan Fijan: “Er is
enorm geïnvesteerd
om tegelfietspaden
om te bouwen naar
asfalt en beton”

Stimulering van het gebruik
van de fiets staat hoog op de
maatschappelijke agenda. Er is
veel aandacht voor zowel recreatief fietsen als voor woon-werkverkeer per fiets. Met name voor
de langere afstanden geldt dat
comfort daarbij cruciaal is. Fietscomfort heeft alles te maken
met de conditie van fietspaden:
kuilen en bulten (in jargon:
langsonvlakheid), scheuren en
dergelijke. “Ook kleine oneffenheden kunnen al een aanzienlijk
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negatief effect op fietscomfort
hebben. Er is de laatste vijftien
jaar enorm geïnvesteerd om fietspaden met een tegelverharding
om te bouwen naar asfalt en
beton.” Dat zegt Jan Fijan, binnen de provincie Gelderland verantwoordelijk voor de staat van
het provinciale fietspadennetwerk. De provincie Gelderland
is de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. Hij was
initiatiefnemer van de werkgroep die de totstandkoming van

het rapport ‘Beschrijving van
het Fietscomfortmetingmodel’
begeleidde. “Ook binnenstedelijk
zie je overigens steeds meer
aandacht voor doorgaande fietsroutes, fietstunnels onder rotondes door, de hoeveelheid fietspaden én de kwaliteit ervan.
Monitoring van hoe de fietspaden erbij liggen, is daarbij
erg belangrijk.”

Verband met CROW-systematiek
“Toen er halverwege de jaren
negentig veel meer aandacht
kwam voor de trillingshinder van
fietspaden, hebben de provincies
samen met adviesbureau
KOAC•NPC gezocht naar manieren om een en ander goed te gaan
te registreren.” Aan het woord is
CROW-projectmanager Hans
Verwey, voorzitter en secretaris
van de werkgroep. “Zo is in 1997

Infrastructuur

Lengte fietspad (km)
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Gelderland
Limburg
Zeeland
Nederland

1600
2000
2100
2800
1500
4200
4800
1800
5000
5000
2000
1400
34600

CROW publicatie
147 ‘Wegbeheer’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Foto: Herman Stöver

Bron: www.fietsersbond.nl, nieuwsbericht
28 augustus 2012. NB deze tabel betreft
alle fietspaden binnen de provincies;
slechts een gedeelte daarvan is ook daadwerkelijk in beheer bij de provincies. De
provincie Gelderland bijvoorbeeld heeft
1500 km provinciaal fietspad in beheer.
Met name bij langere fietsafstanden is comfort cruciaal

Na dertien jaar met het voertuig
metingen te hebben uitgevoerd,
was het aan vernieuwing toe en
heeft KOAC•NPC in 2010 een
nieuw meetvoertuig ontwikkeld
met de nieuwste techniek, namelijk laser. Daarbij is tevens een
model ontwikkeld waarmee de
oude FCM wordt gesimuleerd.

Fijan: “Belangrijk in dit verband
is dat KOAC•NPC de FCM samen
met de provincies heeft ontwikkeld binnen de systematiek van
CROW-publicatie 147 ‘Wegbeheer’.
In die publicatie is sinds 2001 een
richtlijn opgenomen voor het
comfort van fietspaden: de comfortindex ofwel CI. Deze waarde is
in het verleden tot stand gekomen
en dimensieloos in die zin dat er
geen eenheid achter staat. De CI
is niet zonder meer te herleiden
naar CV-waarden uit de nieuwe
lasermetingen. Er is wel een
omrekeningsformule bepaald.
Daarom is er nu voor gekozen de
CV-waarde te gaan hanteren met
als eenheid meter per seconde
kwadraat.”
“Dat is belangrijk”, benadrukt
Verwey, “want daardoor kunnen
wegbeheerders die nu al de lasermeting voorschrijven de nu
Foto: Herman Stöver

de Fietscomfortmeter, afgekort
FCM, ontwikkeld. De uitvoering
van deze metingen gebeurde met
een voertuig met twee fietswielen
met een versnellingsopnemer. De
resultaten daarvan, de parameter
comfortwaarde ofwel Cv, biedt
een zeer goede weergave van het
comfortgevoel dat een fietser zittend op zijn of haar zadel ondervindt. Dat is aangetoond in een
uitgebreide panelmeting met
ruim honderd fietsers op bijna
honderd wegvakken.”

gehanteerde parameter CV blijven
gebruiken en metingen historisch
met elkaar vergelijken.”
Fijan noemt als een van de grote
voordelen van de nieuwe lasermeetmethode dat er hogere meetsnelheden mogelijk zijn. “Waar
vroeger gemeten moest worden
met een constante snelheid van
vijftien kilometer per uur, kan
dat nu met een veel grotere bandbreedte: tussen zevenenhalf en
veertig kilometer per uur. Uiteraard met oog voor de veiligheid
van de aanwezige fietsers.”

Europees aanbestedingstraject
Het huidige contract tussen de
verschillende provincies en
KOAC•NPC is ten einde en er wordt
gewerkt aan de voorbereiding van
een nieuwe Europese aanbesteding.
“Door de ontwikkeling van de laser-

CROW publicatie
304 ‘Van langsafzetting naar
restzetting’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Hans Verwey
“De comfortwaarde
biedt een zeer goede
weergave van het
comfortgevoel dat
een fietser zittend
op zijn of haar zadel
ondervindt”
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techniek is voor steeds meer
onderzoeksbureaus het opstellen
van een goed profiel van een fietspad binnen handbereik gekomen”,
stelt Fijan vast. “Meerdere Europese bedrijven hebben inmiddels
een eigen standaard ontwikkeld
op basis van lasertechniek. Ik verwacht dan ook diverse inschrijvers. Wij zijn blij met de medewerking van KOAC•NPC, mede omdat
we het belangrijk vinden dat de
lijn vanuit het verleden in stand
blijft. We willen dat de CROW-systematiek en de fietspadcomfortmetingen uniform blijven. Hiermee stel je alle bedrijven met
laserapparatuur en kennis op dit
gebied in staat om metingen uit te
voeren en tot resultaten te komen
die passen binnen de CROWsystematiek. Dat is ook de reden
geweest om een aantal deskundigen van andere bedrijven te laten
participeren in de werkgroep om
ons ervan te verzekeren dat het

rapport een werkbare beschrijving
oplevert om goede metingen te
kunnen uitvoeren.”

Een IRI voor fietspaden
Kunnen fietsers dankzij deze ontwikkelingen de komende jaren
vlakkere fietspaden verwachten? Ja,
meent Fijan. “Ik denk dat steeds
meer fietspadenbeheerders, zoals
provincies en gemeenten, maar ook
water- en recreatieschappen, zich
bewust zijn van de noodzaak van
goede fietspaden en ertoe zullen
overgaan op deze wijze de kwaliteit
van hun fietspaden te monitoren.
Dat kan ook, want door de ontwikkeling van gps is het binnenstedelijk gemakkelijker om metingen uit
te voeren.” Verwey voegt daaraan
toe: “Dit is waarschijnlijk een eerste
stap die mogelijk zal leiden tot een
Europese richtlijn. Bij rijbanen
kennen we al een internationale
langsvlakheidseis, de International
Roughness Index ofwel IRI, zoals

advertentie

G
A
I
M

ELDERS
D V I E S B U R E AU V O O R

beschreven in CROW-publicatie 304
‘Van langsvlakheid naar restzetting’.
Wellicht dat er een broertje voor fietspaden zal bijkomen, zoiets als een
Bicycle Path Index.”
CROW-rapport D12-01 ‘Beschrijving van het
Fietscomfortmetingmodel’ is gratis te downloaden via www.crow.nl/shop
Hans Verwey, projectmanager Infrastructuur,
verwey@crow.nl

Werkgroep
RAW-mengsels in OIA
Bij het berekenen van asfaltconstructies in RAWmengsels, worden deze constructies dikker dan in het
verleden. Een CROW-werkgroep gaat hier een oplossing voor zoeken, aangezien uit ervaring niet blijkt
dat er in het verleden structureel te dunne asfaltconstructies zijn aangelegd.
Tot een paar jaar terug werd voor de dimensionering
van asfaltverhardingen gerekend met een ‘gemiddeld’
asfaltmengsel, meestal F78/S78. Nadat de CE-certificering voor asfaltmengsels is ingevoerd, wordt steeds vaker
gerekend met de eigenschappen van het asfaltmengsel
dat werkelijk wordt toegepast. Als bekend is welk asfaltmengsel wordt toegepast, is dat geen probleem, maar in
veel gevallen is dit nog niet bekend, bijvoorbeeld bij het
maken van een ontwerp door de opdrachtgever.

NFRASTRUCTUUR &
ILIEU B.V.

CIVIELE TECHNIEK · LANDMETEN · MILIEUKUNDE

ZEKERHEID VOORAF
Kijk voor meer informatie op WWW.GAIM.NL

Mengselcategorieën
In de Standaard RAW Bepalingen 2010 zijn verschillende mengselcategorieën vastgelegd voor de toepasbaarheid op een specifiek wegtype. In OIA (Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen) zijn om met
deze categorieën te kunnen rekenen ‘RAW-mengsels’
ingevoerd met de minimale eigenschappen zoals ze
in de RAW zijn opgenomen. Doordat de ingevoerde
eigenschappen minimale eisen zijn, is het effect dat
als met deze mengsels wordt gerekend de benodigde
constructiedikte groter wordt dan als dezelfde som
wordt gemaakt met het vertrouwde F78/S78-mengsel.
De algemene indruk is dat wegen in het verleden niet
structureel zijn ondergedimensioneerd. Het is daarom
onnodig om die dikkere constructie toe te passen.

Werkbare oplossing
Het probleem bestaat al langer, maar is zichtbaar
geworden op het moment dat begonnen werd om met
RAW-mengsels in OIA te rekenen. In september is een
werkgroep begonnen die als opdracht heeft om op
korte termijn met een werkbare oplossing te komen
zonder grote aanpassingen te doen aan OIA en aan de
RAW. Het is mogelijk dat de werkgroep ook een meer
definitieve oplossing aandraagt waarbij in de toekomst
wel aanpassingen aan OIA of aan de RAW nodig zijn.
Michiel Pouwels, consulent Infrastructuur, pouwels@crow.nl
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Aanpassingen Ontwerpinstrumentarium
Asfaltverhardingen (OIA)
Auteur: Michiel Pouwels

keerde schadepercentages en berekende levensduren zien. De dikte
die werd berekend, en waar het uiteindelijk om gaat, was wel goed,
alleen bij het rekenen met een
zoab- of sma-mengsel en als er een
gebonden fundering werd toegepast, zat er een fout in de berekende dikte. Deze fouten in de
berekening en het tonen van
verkeerde levensduren en schadepercentages zijn in de nieuwe
versie opgelost.

Deze maand komt een nieuwe versie van het ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen (OIA) uit. Hierin zijn enkele
verbeteringen doorgevoerd aan de software uit 2011.

Van het Ontwerpinstrumentarium
Asfaltverhardingen
is een nieuwe versie
verschenen

Na het beschikbaar komen van het
Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen in juni 2011 hebben
gebruikers een aantal onvolkomenheden ontdekt die in de testfase niet zijn aangetroffen. In de
nieuwe versie is het grootste deel
van de gevonden onvolkomenheden opgelost. De nadruk heeft er
bij het maken van de nieuwe versie
op gelegen dat de berekeningen in
OIA goed moeten zijn. Alle fouten

Foto: Herman Stöver

Standalone

die de gebruikers in de berekeningen hebben gevonden, zijn dan
ook opgelost en daarnaast zijn
eenvoudige zaken verbeterd als
layout en een aantal eenheden die
niet goed stonden.

Een ander onderdeel dat in de
nieuwe versie is veranderd, is de
standaloneversie. OIA is zowel als
web- als als standaloneversie
beschikbaar. In de vorige versie
was onder water het ‘rekengedeelte’ van de beide versies gelijk,
maar was er voor de standaloneversie een andere layout gemaakt dan
voor de webversie. Omdat het lastig
en kostbaar was om in twee versies
aanpassingen te moeten maken, is
gezocht naar een alternatief. Het
gevonden alternatief is dat op de
computer van de standalonegebruiker een ‘miniwebserver’
wordt geïnstalleerd en dat de website die voor de webversie is ontwikkeld, lokaal op de computer
van de gebruiker wordt uitgevoerd.
De database waar OIA gebruik van
maakt, staat lokaal op de computer
en om deze ‘lokale OIA-website’
te gebruiken is ook geen internet
verbinding nodig.

Schadepercentages
De meeste ‘fouten’ in de berekeningen waren verkeerde getallen
die werden gepresenteerd. OIA
rekende wel goed, maar liet ver-

www.crow.nl/oia
Michiel Pouwels, consulent Infrastructuur,
pouwels@crow.nl
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Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012

De loodsen liggen weer vol
met strooizout
Auteur: Tim Oosten

We hebben ons lesje geleerd in de twee ‘witte winters’ van
2009/2010 en 2010/2011. Zouttekorten, waardoor strooien niet
overal meer mogelijk was, hebben ertoe geleid dat wegbeheerders
overal in het land hun loodsen tot de nok hebben gevuld met
strooizout. Zodat ook bij langdurige koude de weg er zwart bij
ligt. Grote vraag is: blijft dit zo, als we een paar milde winters
krijgen en beheerders flink moeten bezuinigen?
De voorraden strooizout zijn overal
in het land goed op peil gebracht,
zo bleek tijdens het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres, afgelopen
september in Houten, georganiseerd door NVRD en CROW. Andere
kwesties die spelen: hoe houden we
gladheidsbestrijding tegen redelijke kosten op een hoog peil en
hoe zit het met kennis, samenwerking, innovaties, nieuw materieel,
routeoptimalisatie en biologisch
zout? Een impressie van de dag.

Logistiek
Zout kan opraken. Dat wil zeggen:
op de plek waar je het nodig hebt,
want zout is een allesbehalve
schaars product. Een zouttekort is
dus een logistiek verhaal. Gooi je
loods dan vol, zou je zeggen, maar
opslag kost geld. En hoe vaak hebben we in ons land barre winters
met dikke pakken sneeuw? In
ieder geval is het de afgelopen
jaren twee keer achter elkaar voorgekomen. En dus luidt het credo:
blijf bij de les. Zorg er als wegbeheerder gewoon voor dat je in de
zomer één bulklevering krijgt.
En bij de les blijven is meer dan
een boeteclausule opstellen. Rijkswaterstaat heeft in het verleden het
risico voor de aanvoer van vol-
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doende zout eenzijdig bij de leveranciers neergelegd. Maar uiteindelijk vormen de eraan verbonden
boetes geen oplossing, want je
schiet er niets mee op als je wel
geld maar geen zout hebt. Dus
moet de voorraad gewoon op peil
zijn en mag de beheerder – zeker
onder extreme omstandigheden –
niet automatisch rekenen op
naleveringen.

Kennis
Een ander belangrijk aandachtspunt vormt kennis. En dat geldt
niet alleen voor de man of vrouw
die bij nacht en ontij de weg op
moet, maar misschien nog wel
meer voor de gladheidscoördinator.
Die functie is te belangrijk om ‘er
even bij te doen’. Van het nemen
van de strooibeslissing en het
aansturen van de strooiploeg
hangt veel af. Voor de sinds kort
bestaande opleiding van CROW
bestaat dan ook alom waardering.
Deze zorgt ervoor dat kennis en
kunde van de gladheidscoördinatoren in het land omhooggaan én dat
iedereen dezelfde opleiding krijgt.

Zoutloket
Over het zoutloket verschillen de
meningen. Het loket, opgezet om

CROW-publicatie
236 ‘Leidraad
gladheidsbestrijdingsplan’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

in tijden van langdurige sneeuw en
gladheid de schaarse dooimiddelen
zo eerlijk mogelijk te verdelen, kan
in beginsel op sympathie rekenen.
Maar het is niet gemakkelijk te verteren als wegbeheerders de eigen
zaken op orde hebben en zij geacht
worden de buurman die zonder zout
zit uit de brand te helpen, waardoor
in het eigen beheergebied minder
gestrooid kan worden. Duidelijk is
dat volstrekt transparant moet zijn
waarom het zout verdeeld wordt
zoals dat gebeurt. Eén classificatie
van wegen en één strooibeleid helpen natuurlijk ook. Rijkswaterstaat
is ook niet blij als de eigen wegen
mooi stroef zijn, maar het onderliggend wegennet een ijsbaan: we hebben nu eenmaal één samenhangend
wegennet dat in zijn geheel op orde
moet zijn om de verkeersstromen
deugdelijk te kunnen afhandelen.
Het laatste woord over het loket is
nog niet gesproken. Rijkswaterstaat
en de andere beheerders moeten in
ieder geval goede afspraken maken
over het aanleggen van strategische
voorraden en de verdeling als de
voorraad aangesproken moet
worden.

Amsterdamse lessen

CROW-publicatie
283 ‘Opleidingseisen Specifieke
deskundigheid
winterdienst’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Is Amsterdam winterklaar? Tijdens
de twee recente sneeuwrijke winters was de hoofdstad het in ieder
geval niet. Hoewel iedereen “zijn
stinkende best” deed, liep het allemaal niet naar wens. Wat in ieder
geval niet hielp, was dat de verschillende stadsdelen allemaal er zo hun
eigen beleid en hun eigen middelen
op na hielden. Om de komende
winters beter voorbereid te zijn, is
het nodige vastgelegd: de Dienst
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
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Strooien

Borstelen

van de centrale stad voert de regie,
er zijn afspraken gemaakt over arealen en prioriteiten, het kernnet
fiets moet ook in barre tijden
begaanbaar blijven en, lest best, er
wordt geïnvesteerd in materieel en
personeel.

Fietsers en voetgangers
Verkeer bestaat niet alleen uit
auto’s, er is ook nog zoiets als openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Hoe worden zij bediend bij
gladheidsbestrijding? Allereerst
moet de politiek prioriteiten vaststellen. Vinden we de fiets het
belangrijkst, het openbaar vervoer,
of toch de auto? Een duidelijke kijk
op mobiliteit, duurzaamheid en
economische belangen is nodig om
dit te kunnen bepalen. Verder heeft
de burger uiteraard ook zo zijn
wensen en moet de beheerder duidelijk maken dat er grenzen zijn
aan zijn zorgplicht. Natuurlijk doet
hij zijn best, maar het publiek
moet weten en begrijpen dat het
onmogelijk is om altijd en overal
stroeve wegen te garanderen.

De gemeente Nijmegen legt het
accent op fietspaden en schoolroutes. Ook hier hamert de beheerder
op het peil houden van kennis,
zeker ook bij de opdrachtgever.

Ietsje minder?
Zout, kan het ietsje minder?, is een
voor de hand liggende vraag. Het
spaart het milieu, vermindert kosten en kan uitkomst bieden bij
schaarste als je met minder zout toe
kunt. Het antwoord op de vraag
luidt: ja, met het nodige voorbehoud. In een aantal situaties is
directe besparing mogelijk. Bijvoorbeeld door bij een curatieve
actie bij sneeuwval geen 15 tot 20
gram droog zout te strooien, maar
10 tot 15 gram nat zout. Dit levert
een besparing in zout op van vijftig
procent! Geadviseerd wordt ook om
bij sneeuwval zo veel mogelijk de
sneeuw te ploegen of te borstelen.
Het alleen wegdooien van sneeuw
is niet effectief. Ook hier kan in
de praktijk dus veel zout bespaard
worden. Ook met het sproeien van
pekelwater zijn in veel situaties

Ploegen

goede resultaten mogelijk. Bijvoorbeeld bij condensatiegladheid en
bevriezing van natte weggedeelten.
Bij sneeuwval is het oppassen dat
het pekelwater niet te veel verdund
wordt en alsnog bevriest. Ook hier
wordt geadviseerd eerst de sneeuw
zo veel mogelijk te verwijderen en
geen pekelwater aan te brengen bij
heel lage temperaturen.
Winst is in de toekomst mogelijk
ook nog te behalen door de doseringen van de hoeveelheid dooimiddel afhankelijk te maken van
de temperatuur of door de verhouding tussen natte en droge component aan te passen. Hiervoor is
echter is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk.

www.nvrd.nl/website/publicaties/presentaties-bijeenkomsten voor het downloaden van
de presentaties die tijdens het congres zijn
gehouden
www.crow.nl/cursussen voor informatie over
de cursus Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders
Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl

CROW-publicatie
270 ‘Gladheid:
voorspellen, voorkomen, bestrijden’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

CROW-publicatie
296 ‘Samenwerken
bij gladheidsbestrijding’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop
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Vernieuwde methode rekent
met gemiddelde geluidreductie
Auteur: Rik de Groot

Het geluidreducerend effect van stille wegdekken, uitgedrukt in
de wegdekcorrectiefactor of Cwegdek, wordt voortaan bepaald over
de levensduur van deze wegdekken. Hierdoor wordt rekening
gehouden met de geleidelijke afname van het geluidreducerend
vermogen in de tijd. Deze en andere aanpassingen bij het berekenen van wegdekcorrectiefactoren worden toegelicht in de zopas
verschenen CROW-publicatie 316 ‘De wegdekcorrectie voor
geluid van wegverkeer 2012’.

een deel van het motor- en rijgeluid absorberen.

Geluidmeting

Op veel plaatsen weegt het voordeel van de hierdoor bereikte
geluidreductie zwaarder dan het
nadeel van de meestal wat hogere
kosten. Dat is zeker het geval als
dure maatregelen, zoals het plaatsen van geluidschermen of
woningisolatie, achterwege kunnen blijven. Het is daarom niet
vreemd dat er in de laatste 25 jaar
een breed scala van geluidreducerende wegdekken op de markt is
gekomen.

Ongewenst geluid is een van de
belangrijkste hinderfactoren in
ons bestaan en het wegverkeer is
hiervan een van de belangrijkste
oorzaken. Het grote voordeel van
zogeheten stille wegdekken is dat
hierbij de geluidproductie aan de
bron wordt beperkt. De speciale
eigenschappen zorgen ervoor dat
banden op deze wegdekken minder geluid opwekken dan op het
gebruikelijke dicht asfaltbeton.
Daarnaast kan de (open) structuur

42 | CROWetcetera nr. 7 | oktober 2012

Het precieze effect van de vele varianten laat zich niet altijd even eenvoudig bepalen. Dat komt doordat
hierbij vele factoren een rol spelen. Zo is de geluidreductie (ten
opzichte van een referentiewegdek
van dicht asfaltbeton) onder meer
afhankelijk van het type voertuig
(personenauto, vrachtwagen) en
de snelheid waarmee dit passeert.
Al snel is de behoefte ontstaan om
voor elk type geluidreducerend
wegdek (of elke groep verwante
typen) op een objectieve wijze de

akoestische eigenschappen vast te
stellen. Zodat bij het ontwikkelen
van plannen voor aanleg of reconstructie van wegen met deze waarden kan worden gerekend. De te
volgen werkwijze is vastgelegd in
de opeenvolgende edities van een
door het ministerie van VROM
(huidig ministerie van Infrastructuur en Milieu) vastgesteld Rekenen meetvoorschrift geluid.
CROW is steeds nauw betrokken
geweest bij de ontwikkelingen
rond stille wegdekken. In 1999 verscheen de eerste publicatie waarin
wordt aangegeven hoe het geluidreducerend effect van wegdekken
wordt bepaald en hoe er met de
gevonden waarden wordt gerekend. Nadat diverse regels waren
veranderd, als gevolg van toegenomen inzicht in de eigenschappen
van wegdekken en in de meet- en
analysemethoden, verscheen in
2004 een opvolger van deze uitgave. Inmiddels heeft opnieuw een
herziening plaatsgevonden. Aanleiding is de Wet SWUNG die per 1
juli 2012 in werking is getreden.
Onder de noemer ‘Samen Werken
in de Uitvoering van Nieuw

Infrastructuur

Geluidbeleid’ is de afgelopen jaren
gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder.
Het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012, maakt daar deel van
uit. Daarbij zijn ook de standaardrekenmethoden gewijzigd. De
nieuwe uitgave, met nummer 316,
vervangt haar voorganger uit 2004,
met nummer 200.
Een belangrijk nieuw element in
de methodiek is dat voortaan wordt
gerekend met het gemiddelde
akoestische effect gedurende de
levensduur van een geluidreducerend wegdek. Voorheen werd de
wegdekcorrectiefactor (Cwegdek)
gebaseerd op geluidmetingen op
kort tevoren aangelegde wegdekken. Naarmate een wegdek ouder
wordt en slijt, neemt de akoestische prestatie echter af. Daarbij
komt dat deze afname in het algemeen op geluidreducerende wegdekken sterker is dan op reguliere
wegdekken.
Om de gemiddelde geluidreductie
over de levensduur van het wegdek
te bepalen, wordt gemeten op
diverse locaties met nieuwe én

oudere wegdekken van een
bepaald type. Als die laatste niet
beschikbaar zijn, omdat het
product nog niet zo lang bestaat,
kunnen onder voorwaarden cijfers
worden verkregen door extrapolatie. De oudste wegdekken moeten
dan wel ten minste vier jaar in
gebruik zijn.
De gevonden geluidniveaus worden nog altijd gerelateerd aan die
van voertuigen op een wegdek van
dicht asfaltbeton. Deze referentiewaarden zijn in de laatste versie
van het Reken- en meetvoorschrift
echter aangepast aan de kenmerken van het inmiddels gemoderniseerde voertuigenpark. Hiertoe
zijn in 2009 en 2010 emissiemetingen uitgevoerd.
De nieuwe uitgave bestaat uit twee
hoofdstukken en twee bijlagen.
Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond, het doel en het gebruik van
de wegdekcorrectie. Van veel toegepaste wegdektypen, zoals zeer
open asfaltbeton, steenmastiekasfalt en elementenverharding, zijn
de wegdekcorrecties opgenomen,
gebaseerd op de gemiddelde akoes-

tische prestaties van bekende producten uit de betreffende groep
van overeenkomstige wegdekken
(categorie). Deze gegevens zullen
een rol spelen bij het ontwerp van
nieuwe of de reconstructie van
bestaande wegen op geluidgevoelige locaties.
Hoofdstuk 2 vormt de toelichting
op de formele versie van de
methode C
. De volledige tekst
wegdek
hiervan is opgenomen als bijlage I.
Er wordt beschreven hoe voor een
specifiek product of een nieuwe
categorie wegdekken aan de hand
van geluidmetingen de wegdekcorrectie wordt bepaald. Met de aanvullende uitleg beoogt de publicatie de akoestische kwaliteiten van
bestaande én nieuwe producten
beter in beeld te brengen en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van geluidarme wegdekken.
Bijlage II bevat een overzicht van
akoestische gegevens van categorieën wegdektypen.

Door toepassing van
geluidreducerende
wegdekken kunnen
in sommige gevallen
geluidschermen
of woningisolatie
achterwege blijven

CROW-publicatie
316 ‘De wegdekcorrectie voor
geluid van wegverkeer 2012’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

www.stillerverkeer.nl; hier worden voor
vrijwel alle wegdekken steeds de meest
actuele wegdekcorrectiefactoren gepubliceerd
Jan Knol, projectmanager Leefomgeving
en Milieu, knol@crow.nl
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CROW gaat de wijsheid van de cr
Auteur: Stefan Boerboom

Onlangs rondde CROW een groot marktonderzoek af naar de
klantbehoeften op het gebied van contracteren, zowel traditioneel
als geïntegreerd. Programmamanager Niels Meijerink vertelt wat
er met de uitkomsten van het onderzoek gebeurt. Dit is het tweede
artikel in een serie van drie over actuele ontwikkelingen bij
het domein Aanbesteden & Contracteren.

Niels Meijerink:
“Contractmanagement is vooral
verwachtingsmanagement”

In een eerder artikel lichtte marketeer Jos Kelderman de resultaten
toe van het marktonderzoek dat
CROW het afgelopen jaar hield rond
contracteren en de RAW-systematiek. De hoofdconclusie was dat de
RAW goed voldoet (rapportcijfer:
bijna een 8) en er nog mogelijkheden zijn dit product te verbeteren. Niels Meijerink is binnen het
domein Aanbesteden & Contracteren verantwoordelijk voor de
RAW-systematiek, zowel voor beheer
& onderhoud als voor doorontwik-
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keling. “We zien de opkomst van
geïntegreerd samenwerken, vooral
met het doel innovaties door
marktpartijen te stimuleren. Toch
moet je bedenken dat ook een
innovatief project voor tachtig procent uit standaardwerkzaamheden
bestaat. Waarom zou je dan voor
die tachtig procent alles overhoop
halen? Dat is waar ik met RAW
naartoe wil. In het verleden gingen
we te veel van de maakbare wereld
uit en was de hele systematiek in
beton gegoten. Maar je kunt echt

niet alles van tevoren inschatten. In
plaats van dwingend voorschrijven,
willen we opdrachtnemers faciliteren om voor de standaardwerkzaamheden aan te kunnen tonen dat
aan de gestelde specificaties wordt
voldaan. Voor de overige twintig
procent moeten zij hun eigen deskundigheid inbrengen. Daar kunnen ze zich dan ook echt op richten.
We willen dus af van een te strakke
systematiek. Niet uitsluitend verplichtingen; meer eigen keuzes.
Dat is waar het naartoe gaat.”

Aanbesteden & Contracteren

Foto: Herman Stöver

e crowd inzetten

Toezicht of toetsing en acceptatie
Een term die in dit kader vaak valt,
is ‘hybride contract’. Dat betekent
dat binnen één contract twee contractvormen vertegenwoordigd
zijn: traditioneel en geïntegreerd.
Dat kan problemen opleveren, weet
Meijerink. De RAW is geënt op de
UAV, Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering
van werken. De UAV (voor RAW nu
nog 1989, maar binnenkort UAV
2012) worden van toepassing verklaard en zijn ook als bijlage in de

Standaard opgenomen. “Maar binnen de UAV wordt gevraagd om
directievoering. En directievoering
conflicteert met geïntegreerd contracteren, waarbij de opdrachtgever
op een grotere afstand staat en met
behulp van instrumenten als toetsing en acceptatie zijn belangen
borgt. Hoe ga je daar dan mee om?”
Een van de discussiepunten tijdens
het actualiseren van de UAV 1989
naar de UAV 2012 had te maken met
de frase ‘ondanks nauwlettend toezicht’. Meijerink: “Een project dat op

‘On the job’
ontwikkeling in
samenwerking met
de markt

dit moment loopt, is de ontvlechting van RAW en UAV. De lijn die
we daarin volgen, is dat we dit soort
ontwikkelingen niet meer intern
doen, maar gezamenlijk met de
markt. We hebben een goed product: RAW. Dat is geschikt voor traditioneel samenwerken; er zitten
bovendien voldoende elementen in
die geschikt zijn voor geïntegreerd
samenwerken. We zijn druk bezig
om dit op projectbasis ook in de
praktijk te bewijzen. Als blijkt dat
het functioneert, verwerken we dat
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in onze systematiek. Dat is de werkwijze die ik voorsta. ‘On the job’
ontwikkeling in gezamenlijkheid
met de markt.”

Proefproject met hybride contract

Foto: Herman Stöver

Geïntegreerd
samenwerken is in
opkomst

Een van de proefprojecten waar
CROW momenteel bij is betrokken,
is een project waarbij RAW binnen
een hybride contract wordt
gebruikt om de leveringsomvang
te beschrijven. “De opdrachtgever
heeft bepaalde parameters traditioneel vastgelegd zoals de diameter
van de nieuwe rioolbuizen”, legt
Meijerink uit. “Die moeten uiteraard aansluiten op de oude buizen.
Maar voor een te reconstrueren
kademuur is geen strikte constructie voorgeschreven. De belangrijkste voorwaarde is dat deze niet mag
gaan schuiven. Men laat daarbij

Gezocht: praktijkprojecten
Niels Meijerink is in het kader van ‘on the job’ doorontwikkeling van de RAW-systematiek actief op zoek naar praktijkprojecten waarbij opdrachtgevers RAW onder andere
willen toepassen binnen een geïntegreerde samenwerkingsvorm. Andere thema’s waar hij en zijn collega’s graag mee in
de praktijk aan de slag willen, zijn modern toezicht (onder
andere de vertaalslag van de principes van systeemgerichte
contractbeheersing, afgekort SCB, naar de werkwijze van
de decentrale overheid), meer keuzevrijheid in risicoverdeling en dergelijke. “CROW zou graag in dergelijke projecten
participeren”, zegt Meijerink, “zonder daarbij overigens op
de stoel van een ingenieurs- of adviesbureau te gaan zitten.
CROW is en blijft een onafhankelijk kennisinstituut en kan
vanuit die rol spiegelen of reflecteren op het project. Ons
doel is om vanuit de praktijk waar te nemen wat er speelt en
te helpen daar concrete oplossingen voor te vinden. Praktische kennis direct toepasbaar.”
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veel ruimte aan de opdrachtnemer
om met eigen of geoptimaliseerde
oplossingen te komen. Wij gaan de
structuur in de RAW-systematiek
herschikken, zodat deze in de toekomst in combinatie met de UAV
2012 of de UAV-GC 2005 kan worden
toegepast.”

Samenwerken met de crowd
Uit het onderzoek blijkt dat RAWgebruikers graag willen dat technische innovaties eerder beschikbaar
zijn. Het hebben van een standaard
houdt per definitie in dat de nieuwste ontwikkelingen er niet direct in
verwerkt zijn. Met behulp van de
zogenaamde ‘eigen teksten’ kan
een gebruiker ze echter wel in een
RAW-bestek toepassen. “De inhoud
van RAW wordt bepaald en gedragen door paritair samengestelde
werkgroepen, vertegenwoordigers
van de markt. Een dergelijke werkwijze heeft veel voordelen, maar
kost wel veel doorlooptijd. Daar iets
aan veranderen, grijpt in onze corebusiness in”, constateert Meijerink.
RAW is en blijft een belangrijke
pijler voor bouwend Nederland en
CROW zal deze systematiek blijven
faciliteren, benadrukt hij. “Wel
willen we er graag een niveau aan
toevoegen: die van een degelijke
beta-versie, zodat het gebruik van
innovaties eerder kan worden gefaciliteerd. Door dit te combineren
met de huidige mogelijkheden van
multimedia zoals crowdsourcing,
zou tegelijk de werkwijze met werkgroepen kunnen worden gemoderniseerd. Ook hier wordt intern over
nagedacht.”

EMVI binnen RAW
Een andere grote wens die RAWgebruikers hebben, is een combinatie van het gebruik van de
Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI) en de RAWsystematiek. EMVI houdt in dat een
opdrachtgever bij de gunning van
een opdracht niet alleen naar de
prijs kijkt, maar ook naar kwalitatieve criteria. Bijvoorbeeld duurzaamheid, of publieksgerichtheid.
“EMVI toepassen in combinatie
met RAW kan al. Dat vraagt niet om

aanpassing van ons product, maar
zit in de sfeer van communicatie en
begeleiding”, zegt Meijerink. Om te
laten zien dat de combinatie van
RAW en EMVI gewoon mogelijk is,
zijn er binnen CROW EMVI-teams
beschikbaar om toepassing hiervan
op projectniveau te ondersteunen.
“Bij de aanbestedingsprocedure
staat de selectie van de opdrachtnemer los van het soort contract dat je
kiest. Wel kan het nodig zijn om als
gevolg van de EMVI-beoordeling
aanpassingen in het contract door
te voeren. Zo kan het gebeuren dat
een van de inschrijvende aannemers een passage opneemt over
social return on investment, of eerder
opleveren, terwijl daarover niets in
de uitvraag stond, maar de aanbieding desondanks goed aansluit bij
wat de opdrachtgever voor ogen
stond. Dan moet je een en ander wel
contractueel vastleggen. Dat aanvullende afspraken goed moeten worden gemonitord zodat hetgeen wordt
toegezegd ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd is nog een uitdaging, zij
het geen grote.”
Contractmanagement gaat volgens
Meijerink vooral over de vraag wat
een opdracht inhoudt en hoe
opdrachtgever en opdrachtnemer
ervoor zorgen dat ze elkaar daarin
goed begrijpen. Dat vraagt om uniforme eenduidigheid. “Contractmanagement is vooral verwachtingsmanagement. Voor de toekomst
denken we eraan RAW door te ontwikkelen en geschikt te maken voor
verschillende contractvormen: een
soort contractenbuffet. Afhankelijk
van de wijze waarop je je organisatie
hebt ingericht – conform het bouwproces, principes van het integraal
procesmanagement en dergelijke –
kun je de benodigde documenten
en/of inhoud selecteren. Een deel
daarvan bestaat uit vaste teksten,
een ander deel uit invulteksten. Het
buffet is een samenstel van al deze
documenten en/of inhoud. Aan de
klant de keuze welke hij vanuit de
behoefte van het project wenst te
gebruiken.”
Niels Meijerink, programmamanager Aanbesteden & Contracteren, meijerink@crow.nl

Aanbesteden & Contracteren

Vlaardingen besteedt duurzaam
aan met de CO2-prestatieladder
Auteur: Tim Oosten

Veel overheden streven ernaar duurzaam aan te
besteden. Het is een belangrijk onderdeel van de verwezenlijking van hun duurzaamheidsdoelstellingen.
Maar hoe pak je het aan? Zeker voor lagere overheden is
duurzaam aanbesteden nieuw. Vlaardingen steekt zijn
nek uit en zet de eerste stappen bij het laten opknappen
van een kademuur. De CO2-prestatieladder helpt de
gemeente hierbij op weg.
En om maar meteen de belangrijkste misverstanden uit de
weg te ruimen: de ladder is niet duurder en leidt niet tot faillissementen bij aannemers.

De CO2-prestatieladder is een
instrument om
duurzaamheid te
bevorderen bij aanbestedingen en richt
zich op overheden
en bedrijven

Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam, zeventigduizend inwoners
en in omvang de vijfde binnenhaven
van het land, moet een kademuur
herstellen. Tot zover niets bijzonders. Maar het aardige in dit geval is
dat tegelijkertijd het college – wethouder Jan Robberegt van onder

meer milieu en duurzaamheid
voorop – duurzaam bouwen hoog
op de agenda heeft staan. En dan
vallen ineens twee dingen samen.

Duidelijke wens
“Er is een duidelijke wens om te
beginnen met duurzaam aanbe-

steden”, legt Peter de Block, sectiehoofd Openbare Werken van de
gemeente, uit. “We waren al een
tijdje op zoek naar een geschikt
project en dit wordt het. Het is van
voldoende omvang, maar ook
weer niet heel erg groot, en aannemers kunnen laten zien wat ze
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in huis hebben: duurzaam, innovatief en creatief. Het besluit is
genomen, mooi, maar dan is
natuurlijk de vraag: hoe pakken
we dit aan? Het wordt voor ons de
eerste keer dat we de CO2-prestatieladder toepassen; het is dus
nieuw voor ons en dat moeten
we allemaal goed uitzoeken.
We hebben ons laten adviseren
door SKAO en CROW.”

Doorontwikkeling
De eerstgenoemde afkorting staat
voor Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen.
Gijs Termeer, projectmanager,
over zijn rol: “Wij als SKAO zijn
verantwoordelijk voor de CO2prestatieladder zelf. Dat houdt in:
beheer van het certificeringsschema, doorontwikkeling en
verbreding van deelnemende
sectoren. In maart 2011 hebben
wij de CO2-prestatieladder overgedragen gekregen van ProRail, dat
hem ontwikkeld heeft. We hebben
de ladder doorontwikkeld tot de
huidige versie 2.1, die onder meer
aansluit bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). We richten ons
nu eerst op de gww-sector, waarvoor we CROW als partner hebben
gevonden om de toepassing in de
markt te bevorderen bij decentrale overheden. Later willen we
ons ook gaan richten op de ICT
en de installatiebranche, waarvoor we op zoek gaan naar andere
samenwerkingspartners.”

Stimuleren
De rol van CROW licht Roy
Voorend toe, projectmanager
Aanbesteden & Contracteren bij
dit kennisplatform: “Wij zetten
ons in om het gebruik van de CO2prestatieladder onder decentrale
overheden te stimuleren. Als
kennispartner organiseren wij
trainingen voor het gebruik van
de ladder, zijn we beschikbaar
voor de begeleiding van gebruikersgroepen en werkgroepen en
ondersteunen met onze helpdesk
de sector bij eventuele vragen.”
“De ladder geeft ruimte aan een
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bedrijf om zelf doelen en ambities vast te leggen. Je roept dat
je iets toepast en dat wordt gecontroleerd. De certificerende instelling kijkt dus ook naar ambitie.
Zo bevorderen we innovatieve
processen en daarmee duurzaamheid.”

De ladder
De CO2-prestatieladder is een
instrument om duurzaamheid
te bevorderen bij aanbestedingen
en richt zich op overheden en
bedrijven. CO2-bewust handelen
staat centraal, in de eigen
bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit uit
zich in energiebesparing, het
efficiënt gebruikmaken van
materialen en het gebruik van
duurzame energie.
Uitgangspunt is dat inspanningen worden beloond. De ladder
kent vijf treden of niveaus. Hoe
hoger de trede die een bedrijf
behaalt, hoe meer voordeel het
krijgt bij de gunning. De aanbestedende partij bepaalt het gunningvoordeel per trede. De trede
op de ladder die een bedrijf
behaald heeft, is te lezen op een
certificaat, dat door een certificerende instelling wordt afgegeven.
Een certificaat is drie jaar geldig;
elk jaar is er een ‘audit’.

Uitdagen
“De gemeente Vlaardingen wil
duurzaamheid stimuleren, maar
we beseffen dat we dat niet aleen
kunnen en daarom stimuleren
we bedrijven om zelf keuzes te
maken”, legt Peter de Block uit.
“Extra geld is er niet, maar kennis
in de markt wel. En om die markt
uit te dagen, gaan we korting
geven op de aanneemsom, die
oploopt naarmate het bedrijf
hoger presteert op de CO2-ladder.
We willen ook onze eigen ambitie
voor de komende jaren vaststellen, zodat aannemers zich hierop
kunnen voorbereiden en de
tijd hebben om met de CO2prestatieladder aan de slag te
gaan. Dit wordt voor hen gewoon
noodzakelijk.”

De gemeente
Vlaardingen zet de
eerste stappen met
duurzaam aanbesteden bij het laten
opknappen van
deze kademuur

Niet duurder
Volgens programmamanager
Duurzaamheid Frank van Zelst van
de gemeente Vlaardingen is het
gebruik van de ladder niet duurder: “Wij moeten aan de voorkant
wel investeren – in manuren en
misschien ook in duurdere materialen – maar dat verdienen we later
weer terug. Bijvoorbeeld doordat
een duurzaam project lagere
beheer- en onderhoudskosten
heeft.” Collega Paul de Haas,
projectleider Openbare Werken:
“Er gebeurt al het nodige in de
markt op het gebied van duurzaamheid en dat willen wij als
gemeente stimuleren. De CO2prestatieladder helpt ons op weg.
Zonder de ladder waren we er
niet aan begonnen.”
“Het is extra spannend voor ons”,
vervolgt Peter de Block. “Aangezien
we nog niet veel ervaring hebben
met nieuwe contractvormen. Maar
we zullen bij deze aanbesteding
ook met EMVI, economisch meest
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De RAW-helpdesk
Deze CROW-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, goedemorgen.
Hallo. Ik ben bezig met het opstellen van een
berekening voor de Risicoregeling, maar het is mij niet
allemaal even duidelijk. Kunt u mij helpen?
Gaat het over de tijdfactor?
Ja, inderdaad, kunt u gedachten lezen?
Nee, nee, dat niet, maar veel vragen gaan daar over.
De definitie leidt nog wel tot wat vraagjes.
Kunt u mij dan eens uitleggen wat er precies mee
wordt bedoeld?
Kijk. Het zit zo.
Als we de definitie in artikel 01.04.01 lid 01 sub i in
beschouwing nemen, staat er eigenlijk het volgende: de tijd
factor betreft het aantal dagen van de termijn vallend in een
zelfde kalendermaand, gedeeld door het totaal aantal dagen
van de termijn.

voordelige inschrijving, moeten
werken om de korting te kunnen
vaststellen voor de trede die de
aanbestedende partij op de CO2prestatieladder heeft bereikt.”

Uitvraag
Op dit moment, we schrijven
tweede helft september, is de
gemeente Vlaardingen druk bezig
met het opstellen van de uitvraag.
Onderdeel is in ieder geval het
vaststellen van het kortingspercentage dat de bouwer kan verdienen
op de aanneemsom. De gemeente
kiest ervoor om bij dit eerste project niet hoger te gaan dan trede
3 van de CO2-prestatie ladder. De
kademuur moet er net zo uit
komen te zien als de muur even
verderop. En hoe de aannemer dit
aanpakt, mag hij zelf weten. De
verwachting is dat deze vrijheid,
in combinatie met de duurzaamheidsdoelstellingen, tot creativiteit
en innovatie leidt bij de aannemer.
En dat levert hem en de gemeente

uiteindelijk voordeel op. Verder
wordt er op dit moment binnen
de gemeente gewerkt aan beleid
dat het mogelijk maakt om in de
toekomst de CO2-prestatieladder
structureel te gaan inzetten bij
aanbesteding van gww-projecten
en andere aanbestedingen.

Niet vrijblijvend
Het meedoen met de CO2-prestatieladder is nu nog niet verplicht,
maar die vrijblijvendheid zal
naar verwachting niet lang meer
duren, aangezien meer en meer
opdrachtgevers van hun aannemer verwachten dat deze volop
meedoet met het verwezenlijken
van duurzaamheidsdoelen van
overheden.

De termijnen die u opstelt, vallen over het algemeen over
twee kalendermaanden verspreid. Een standaardtermijn
duurt 28 kalenderdagen en met uitzonering van februari zijn
er geen maanden met 28 dagen. Daarom valt meestal een
deel van de termijn in de ene en een deel van de termijn in
de daaropvolgende kalendermaand. Omdat de bedragen die
u mag indexeren deel uitmaken van het termijnbedrag, moet
u het ene deel van dit bedrag indexeren met de index van de
ene kalendermaand, en het andere deel van het bedrag met
de index van de daaropvolgende kalendermaand. De
indexen worden immers per kalendermaand vastgesteld.
De tijdfactor regelt de verhouding tussen de index van de
ene en de index van de daaropvolgende maand.
Ik zal u een voorbeeld geven:
Stel, een termijn van 28 dagen loopt van 24 augustus tot en
met 20 september.
Van deze termijn vallen 8 dagen in augustus, dus de tijd
factor Tf = 8/28.
Er resteren nog 20 dagen in september, dus de tijdfactor
Tf = 20/28.
Van het bedrag dat in aanmerking komt voor indexatie
verrekent u 8/28 deel met de index van de maand augustus
en 20/28 deel met de index van de maand september.
Klinkt goed! Kan ik dit ook nog ergens nalezen?
In de handleiding van de RAWsystematiek die u kunt vinden
op RAWonline staat een uitgebreid rekenvoorbeeld. Daar
moet u mee geholpen zijn.

www. crow.nl > Online kennis & tools >
Aanbesteden
Roy Voorend, projectmanager Aanbesteden
& Contracteren, voorend@crow.nl

Ik zal eens kijken. In ieder geval is me nu duidelijk
wat ermee bedoeld wordt. Alvast bedankt.
Geen dank, en succes met uw berekening.
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RAWeetjes

Wat is het verschil in de taak- en verantw
tussen een UAV 2012- en een UAV-GC 20
Auteur: Rob Luiten

De letters GC in UAV-GC staan voor geïntegreerde contracten.
Geïntegreerde contracten zijn contracten waarbij de
opdrachtnemer zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht, zoals in Turnkey- en Design & Constructcontracten. Bij een geïntegreerd contract verschuift een
(substantieel) deel van de ontwerpbeslissingen naar de
opdrachtnemer. Deze verschuiving heeft consequenties voor
de inhoud van het contract en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De glijdende schaal:
de aard van de
opdrachten afgezet
tegen juridische
kaders

De verschuiving van ontwerpbeslissingen naar de opdrachtnemer
is niet absoluut, maar verloopt via
een ‘glijdende schaal’. Het traditionele contract van de UAV 2012 (en
UAV 1989) bevindt zich aan het
ene uiterste waarbij de opdrachtge-

ver aan de hand van het definitief
ontwerp zijn uitvoeringsontwerp
opstelt (bijvoorbeeld een RAWbestek). Aan het andere uiterste
bevinden zich de Turnkeyprojecten, waarbij de opdrachtgever zich
beperkt tot een Programma van

Traditioneel samenwerkingsconcept

Bouwfasen
Initiatief
Onderzoek
Definitie
Progr. van Eisen
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Uitvoeringsontwerp
Werkvoorbereiding
Uitvoering
Onderhoud

Regie

Bouwteam

Verschuiving van taken en
verantwoordelijkheden
Een integrale opdracht leidt logischerwijs ook tot een integrale verantwoordelijkheid. Een belangrijk
uitgangspunt hierin is dat degene
die een keuze maakt in beginsel
ook de vermogensrechtelijke
consequenties daarvan draagt.
Met andere woorden: wie invloed
uitoefent, trekt verantwoordelijkheid naar zich toe. De verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer
wordt slechts beperkt door de keuzes
die de opdrachtgever heeft gemaakt
op het moment dat hij zijn basale
behoeften en eisen aan de opdrachtnemer duidelijk maakt (in de
vraagspecificatie). Dit leidt tot een
belangrijk ander denkpatroon bij

(meerjaren)
Onderhoudsconcept
Raamcontract

Geïntegreerd
samenwerkingsconcept
Design &
Construct

Turnkey

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Verantwoordelijkheid aannemer

Toepassingsgebied UAVgc

Kaders
Aanbesteding
Uitvoering

UAV/RAW

Eisen met functionele specificaties
van het werk. Tussen deze twee
uitersten zijn tal van variaties
denkbaar.

Aanbestedingsprocedure volgens vigerend aanbestedingsreglement/-richtlijn
UAVgc
RVOI/UAV
UAV
UAV
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UAVgc

UAVgc
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antwoordelijkheidsverdeling
2005-contract?

Veelgestelde vragen
over RAW
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 >
raweetjes.
Een deel van de RAWeetjes is aan herziening toe. Deze rubriek behandelt de

Foto: Herman Stöver

herziene teksten.

het specificeren van de opdracht en
het opstellen van het contract.
De opdrachtgever zal zich goed
moeten bezinnen op de vraag
welke (ontwerp)werkzaamheden
hij zelf wil verrichten en welke hij
aan de opdrachtnemer wil opdragen. Met deze keuze is de plaats
van het contract op de glijdende
schaal bepaald en ligt de contractvorm vast: geïntegreerd of traditi-

oneel. Zie ter toelichting het
figuur ‘De glijdende schaal: de
aard van de opdrachten afgezet
tegen juridische kaders’

opdrachtgever – dat is de betrokkenheid tijdens de uitvoering van
het contract – bieden de UAV-GC
2005 variabele mogelijkheden.

Betrokkenheid van de opdrachtgever bij de uitvoering

De opdrachtgever bepaalt zelf op
welke wijze en in welke mate hij
betrokken wil blijven bij het
werk. In de UAV-GC 2005 hebben
(traditionele) termen als directievoering, toezichthouder, keuring
en dergelijke plaatsgemaakt voor

De actieve betrokkenheid van de
opdrachtgever bij de totstandkoming van het project brengt hij tot
uiting in de vraagspecificatie. Voor
de passieve betrokkenheid van de
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de termen: toetsen en accepteren.
De UAV-GC 2005 regelen dat de
kwaliteitsbeheersing de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer.
Het toetsen is een activiteit die
de opdrachtgever voor zichzelf
verricht om vast te stellen of de
opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. De opdrachtnemer
moet zorgen dat deze toetsing
kan worden uitgevoerd.
Het accepteren is eveneens een
activiteit die de opdrachtgever
voor zichzelf verricht om vast te
stellen of de opdrachtnemer zijn
verplichtingen nakomt. Echter,
bij de acceptatieprocedure is er
sprake van een procesonderbrekende ‘go-’ of ‘no-gobeslissing’.
Door middel van toetsen en accepteren geeft de opdrachtgever
invulling aan zijn passieve betrok-
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kenheid tijdens de uitvoering
van de overeenkomst. Toetsen en
accepteren kunnen worden toegepast in de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en tijdens de meerjarige onderhoudsperiode (indien
opgedragen). De opdrachtgever
mag hiervan gebruikmaken, maar
hoeft dat niet te doen. Ook regelen de UAV-GC 2005 dat deze
passieve betrokkenheid van de
opdrachtgever geen wijziging
brengt in de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Vergeleken met traditionele
UAV 2012-contracten is dit een
duidelijk andere verdeling van
verantwoordelijkheden.

Vergunningen
Een ander punt van verschil met
traditionele contracten betreft de
verantwoordelijkheid voor het
verkrijgen van de noodzakelijke
publiekrechtelijke en privaat-

rechtelijke toestemmingen. In
de UAV-GC worden deze omschreven als vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen.
Bij een geïntegreerd contract
kan het verkrijgen van vergunningen die nodig zijn voor de
opzet van het werk of voor het
gebruik daarvan, eveneens aan
de opdrachtnemer worden opgedragen. De UAV-GC regelen dat de
opdrachtnemer een inspanningsverplichting heeft voor het verkrijgen van deze vergunningen,
voor zover deze niet door de
opdrachtgever worden verzorgd.
In een bij de overeenkomst behorende annex geeft de opdrachtgever aan welke vergunningen
wanneer door hem zullen zijn
verkregen. In de toelichting op de
UAV-GC staat een waarschuwing
voor (gemakzuchtige) opdracht-

Aanbesteden & Contracteren

Annex
Een annex is een aanhangsel bij
de vraagspecificatie en wordt door
de partijen geparafeerd. Er worden elf vaste annexen onderscheiden, zoals voor vergunningen,
verrekening van wijzigingen
in kosten en het toetsingsplan
ontwerpwerkzaamheden. In een
annex geven partijen invulling
aan een nadere regeling, afgestemd op de aanbieding van de
opdrachtnemer.
Vaak is het efficiënter om een
vergunning te laten verzorgen

door de (overheids)opdrachtgever
in zijn rol als vergunningverlener.
Deze kent de procedures, heeft
daarop meer invloed en waarschijnlijk verkort dit bovendien
de aanvraagperiode. Wanneer
echter de ontwerpwerkzaamheden van de opdrachtnemer van
invloed zijn op het verkrijgen van
die vergunning, ligt het voor
de hand de vergunning door de
opdrachtnemer te laten verzorgen. Op deze wijze geven de
UAV-GC invulling aan de risicoverdeling die samenhangt met
het verkrijgen van vergunningen.

Risico’s
Ook voor andere aspecten legt
het juridische en administratieve
kader voor geïntegreerde contracten, de UAV-GC, vast bij wie in
welke situatie het risico behoort te
liggen. Anders dan bij traditionele contracten, zal bij een geïn-

Foto: Herman Stöver

gevers die de neiging hebben
om alles over te laten aan de
opdrachtnemer en deze annex
daarom niet invullen. Wie de
vergunningen het beste kan verzorgen, hangt af van de aard van
het werk en het stadium waarin
het project wordt opgedragen.

tegreerd contract op de relevante
aspecten gekeken moeten worden
naar de optimale risicotoedeling.
Dit wordt in sterke mate bepaald
door de ontwerpwerkzaamheden
die de opdrachtnemer voor zijn
rekening neemt en de aard van
het werk. Een groot aantal risico’s
zal impliciet binnen de invloedssfeer van een opdrachtnemer
liggen; door bijvoorbeeld ontwerpmethoden of uitvoeringstechnieken aan te passen, kan
die partij het risico verkleinen of
elimineren. Bij het toedelen van
risico’s is dit een belangrijk uitgangspunt. Met betrekking tot
het toedelen van risico’s kan een
nadere regeling binnen het contract worden vastgelegd, de annex
risicotoedeling.

Samenhang ontwerp en onderhoud
Ontwerpkeuzes blijken in de
praktijk veelal bepalend te zijn
voor efficiënt onderhoud. Vaak
leidt een iets grotere investering
in de aanleg van het werk tot
kostenbeperking tijdens de
onderhoudsperiode.
Door dit zogenoemde levenscyclusdenken kan op de totale kosten van
een bouwwerk worden bespaard.
Door ook het meerjarig onderhoud integraal op te dragen aan
de opdrachtnemer (optioneel in
de UAV-GC) wordt dit verband
benadrukt. De opdrachtgever
dient dan wel duidelijke eisen te
stellen aan het in stand te houden
werk gedurende de meerjarige
onderhoudsperiode. De opdrachtnemer zal op basis van die eisen
zijn werkzaamheden uitvoeren,
zodat het werk, ook tijdens de
meerjarige onderhoudsperiode,
blijft voldoen aan de gestelde
eisen.

www.crow.nl/cursussen , voor informatie over
onder meer de UAV-GC-cursus
rawhelpdesk@crow.nl, voor alle vragen rond
UAV-GC
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Bouwprocesmanagement
www.crow.nl/bouwprocesmanagement

Vier ecoducten Noord-Brabant

Zoeken naar financiële
en technische meerwaarde
Auteur: Team ECO.02, provincie Noord-Brabant, in samenwerking met Oranjewoud

De provincie Noord-Brabant realiseert vier ecoducten vanuit
haar Nota Ontsnippering. Twee daarvan zijn provinciaal en twee
worden voor het Rijk gerealiseerd.
Bijzonder zijn de keuze voor een ontwerpvrij Design & Constructcontract en de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Aan de
ene kant betekent dit zoeken naar meerwaarde vanuit de markt,
tegelijkertijd is het zaak voldoende aandacht te besteden aan de
functionele randvoorwaarden van stakeholders en vervolgens
ook de eigen organisatie verder te bekwamen in dit type contract.
Samen met stakeholders en advies- en ingenieursbureau
Oranjewoud doorliep de provincie een interactief proces
waarbij learning on the job een belangrijk element vormde.

De provincie Noord-Brabant
bracht in 2001 de ‘Nota Ontsnippering’ in uitvoering. Doel: grote
natuurgebieden met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat
dieren veilig van het ene naar het
andere gebied kunnen migreren.
De afgelopen jaren is hard
gewerkt aan de oplossing van 216
knelpunten. Van wildrasters tot
looprichels en ecoduikers: verspreid over de provincie Brabant
zijn er inmiddels 350 kleine
faunavoorzieningen aangelegd.
Projectleider Aschwin Groep:
“Er bleef een aantal locaties
over waar kleinere faunavoorzieningen niet afdoende zijn.
In 2008 zijn we daarom met een
planstudie gestart naar de mogelijke aanleg van grotere faunapassages. Deze studie vormde de
basis voor de realisatie van vier
ecoducten. De werken brengen
we in één contract op de markt:
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twee ecoducten over de A50 en
de N324 bij Oss Landerd en een
koppel over de N396 en de A2 bij
Leende.”

Meerwaarde uit de markt
Aan de hand van deze planstudie
rees de vraag hoe de werken op de
markt werden gezet. “We zijn van
mening dat de kennis van de
markt op verschillende punten
voor meerwaarde kan zorgen.
Financieel, qua bouw- en omgevingsproces, maar ook technisch.
Vraag is bijvoorbeeld, hoe kan je
dit werk zo realiseren dat zowel
het verkeer als de natuur zo weinig mogelijk hinder ondervindt?
Daarnaast willen we, door een
functionele vraagstelling, de
markt uitdagen een efficiënt en
effectief ontwerp neer te leggen
voor de ecoducten. De technische
invulling laten we grotendeels
aan de markt over.”

Ook is een optimale integratie
van ontwerp-, vergunnings- en
bouwproces nodig om zowel binnen de financiën, als binnen de
beschikbare tijd te blijven. Denk
hierbij aan de ontwerpvrijheid in
relatie tot een aan te vragen
omgevingsvergunning; dat
matcht niet als je die vooraf al
hebt aangevraagd en verkregen.
Ondanks deze insteek, is er geen
sprake van een ‘carte blanche’
voor de aannemer. Er is gewerkt
met omgekeerd aanbesteden, een
plafondbedrag, waarbinnen aan
de eisen en wensen van stakeholders moet zijn voldaan. Hierbij
zijn en blijven de natuurbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Brabants Landschap
nadrukkelijk betrokken. Die moeten de werken straks niet alleen
beheren, ze hebben ook de deskundigheid in huis voor de functionele eisen aan de ecologische
inrichting.
Op de achtergrond speelt ook
Rijkswaterstaat uiteraard een
opdrachtgevende én wegbeherende rol bij de aanleg van de ecoducten over de rijkswegen.

Bouwprocesmanagement

Systems Engineering
Aan de hand van een interactief
proces met Systems Engineering
brachten de stakeholders samen
met advies- en ingenieursbureau
Oranjewoud de functionele eisen
van de werken in kaart. Adviseur
Joris Vergouwen: “Dit vormt een
cruciale stap om samen in beeld
te brengen waar de eindproducten
aan moeten voldoen. Welke functies krijgen de ecoducten, welke
onderliggende eisen stellen we
hieraan? Met Systems Engineering kun je deze vragen heel systematisch invullen. Je komt
ondanks de oplossingsvrijheid die
je biedt, tot een goed afgebakende
projectscope. Tegelijkertijd kun je
het plafondbedrag ook nog eens
heel goed onderbouwen.”
Een voorbeeld. De ecoducten
moeten hemelwater af kunnen
voeren, maar wel op een manier
dat er natte zones op de constructies ontstaan. Functie van deze
zones is dat doelsoorten als amfibieën over het ecoduct migreren.
Vergouwen: “Omdat de gemiddelde opdrachtnemer in de gww
beperkte kennis heeft van laatst-

Ecoducten helpen
bij ontsnippering

genoemde functie – en de toekomstig beheerders wel – is er in dit
geval voor gekozen deze in eisen
uit te werken. De hemelwaterafvoer echter blijft enkel functioneel omschreven.”
Deze stap om tot contractvorming
te komen, was aftasten. Vergouwen: “Niet iedereen was gewend
aan deze benadering. Vanouds
zijn we geneigd om wensen meteen in oplossingen/objecteisen te
vertalen. Het is juist de kunst om
dit zo veel mogelijk los te laten, je
wensen abstracter in te steken en
daarmee die ontwerpvrijheid te
genereren. De technische inkleuring is daarmee uiteindelijk aan
de aannemer.”
Het resultaat? “Ik denk en ik hoop
dat we een contract hebben
waarin alle partijen zich kunnen
vinden, waar ook de aannemer
mee uit de voeten kan en dat ontwerpvrijheid biedt die het proces
en de kosten ten goede komt.”

Learning on the job
Het hele proces om van planstudie tot contract te komen, kreeg
ook een lerende component. Door

de keuze om het contract te laten
schrijven bij de provincie, kreeg
het team van de provincie de kans
om tijdens het project kennis op
te doen van moderne contractvorming. Vergouwen: “De manier
waarop dit project tot stand komt,
heeft impact op de manier van
werken. Als provincie is het interessant om aan de hand van projecten ook zelf kennis op te doen,
om zelf te ervaren en te ontdekken wat wel en niet werkt.”
Dit is ook voor de provincie
een aanrader. Groep: “Door de
gekozen werkwijze zijn we als
provincie nauw betrokken bij de
contractvorming. Vaak besteed
je dit soort trajecten helemaal uit
en heb je achterstand als het gaat
om de inhoud van het contract.
Via dit traject weet je wel wat er
speelt en wat de ‘ins and outs’
zijn. Daarnaast kun je de kennis
en de ervaring die je nu op doet,
meenemen voor een volgende
keer. Ook geeft dit onze organisatie de kans stappen te zetten
naar de in de sector spelende
cultuuromslag naar een meer
methodische benadering.”
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Handboek
specificeren

actueel

Samenwerking
in de keten

In deze reeks worden actuele onderwerpen en
bouwprocesproblemen belicht waarvoor in het
‘Handboek specificeren’ (CROW-publicatie
289) oplossingen worden aangereikt.

Auteur: Arjan Visser

Ketensamenwerking is een veelge
hoord thema in de bouwsector de
afgelopen jaren. Waarom? Is dit
nodig? Ja! Met name bij faseover
gangen in de keten zijn meerdere
schakels aan te wijzen waar in de
keten niet goed wordt samenge
werkt. Hieronder een aantal waar
nemingen in diverse stadia van de
het werkproces in de bouwketen
die beter kunnen.

Het belang van ketensamenwer
king kan niet genoeg worden bena
drukt. Er gaat namelijk nog wel
eens iets mis.

• Planvoorbereiders dragen hun
plannen, motivatie van keuzes
en gemaakte afspraken vaak niet
optimaal over aan projectteams
die een contract moeten opstel
len. Zij kunnen bijvoorbeeld
zomaar geconfronteerd worden
met een conflicterende eis in
rapporten van verschillende
(beleids)afdelingen.
• Er is in aanbestedingstrajecten
veelal sprake van overdrachtsver
lies tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer van bijvoorbeeld
de kennis over de projectdoel
stellingen en de al gemaakte ont
werpkeuzes door de opdrachtge
ver. Hierbij is ook het ontbreken
van een goede dialoog een soms
lastig, maar te verbeteren, aan
dachtspunt.
• Opdrachtnemers ‘kloppen’
vraagspecificaties uit de UAVgc
handmatig over in eigen infor

technische processen

conceptfase

ontwikkelfase

sloopfase

gebruiksfase

realisatiefase

focus handboek

project- en
bedrijfsprocessen

planvorming

omgevingsmanagement

risicomanagement

kostenmanagement

investeringsmanagement
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configuratiemanagement

kwaliteitsmanagement

communicatie

e.a.

informatie(document)management

afspraakprocessen

projectmanagement

acquisitie

inkoop/levering

matiesystemen omdat de data
overdracht niet lukt, of omdat de
aanbesteder de specificatie niet
digitaal en gestructureerd aanle
vert. Dit kost tijd en geld en er is
een grote kans op overdrachtsfou
ten.
• Beheerders krijgen veelal pas een
rol als de meeste ontwerpkeuzes
die invloed hebben op beheer
(kosten) al gemaakt zijn. Op dit
punt worden in de praktijk echter
al veel verbeteringen waargeno
men.
• Na gunning van een werk wordt
het werk niet altijd even goed
overgedragen van een tenderteam
naar een projectteam van een
opdrachtnemer en zo verder naar
onderaannemers.
En zo verder. De verspillingen door
een slechte ketensamenwerking,
met name bij faseovergangen, zijn
dus zowel kwalitatief als kwantita
tief van aard. Zonder te beweren dat
Systems Engineering alles kan
oplossen in onze publieke bouwsec
tor, ondersteunt de transparante en
procesgerichte aanpak wel degelijk
de nodige verbeteringen in de
samenwerking en afstemming tus

Bouwprocesmanagement

bijeenkomsten
Risicomanagement
RISNET, hét kennisnetwerk voor risicomanagement in de
bouwsector, organiseert diverse themabijeenkomsten en
masterclasses over risicomanagement. Deelnemers kunnen kosteloos hun kennis bijspijkeren en ervaring uitwisselen met branchegenoten en ketenpartners.

Eerstvolgende themabijeenkomsten:

7 november Value- en risicomanagement in
de initiatieffase, Utrecht,
Kromhoutkazerne

4 december Risicobeheersing tijdens de
Foto: Herman Stöver

aanbesteding, Deventer, Tauw

sen mensen en organisaties (onder
delen), mits goed uitgevoerd
natuurlijk.

Processen in het Handboek
specificeren
Centraal in het handboek is de pro
cesmatige aanpak, belicht vanuit
het technische proces in samen
hang met andere processen. Het
technische proces is het uitgangs
punt waarbij de focus ligt op het
beoogde gebruik, de gewenste func
tionaliteiten en aspecten zoals
onderhoudbaarheid en veiligheid.
Op de functionaliteiten worden alle
activiteiten van ontwerp en realisa
tie gericht en zijn ook alle onder
steunende processen, bijvoorbeeld
inkoop, gefocust. Het procesfiguur
is een ‘levenslijn’ van een systeem
(de keten van het product), zie het
figuur op de vorige pagina.

Samenwerking
Iedereen heeft een rol in één of meer
processen. Voorbeeld: de één is risi
comanager, de ander kostenmana
ger. Ze werken samen door de risi
co’s uit te drukken in financiële
consequenties, waarna de risicoma
nager ervoor kiest een risico te

nemen of niet en dit doorgeeft aan
de inhoudelijke betrokkenen, zoals
de ontwerpleider. Deze past bijvoor
beeld zijn ontwerp aan, waarna de
risicobepaling opnieuw plaatsvindt.
De focus van allen is steeds gericht
op het creëren van een klantgericht
en waardevol eindresultaat en dus
niet enkel op het eigen belang. Deze
gedachte is ook leidend in het con
tract. De opdrachtnemer kan geld
verdienen door een waardevol sys
teem te ontwikkelen. Hij is dus
gericht op dezelfde waardecreatie
als zijn samenwerkingspartner, de
opdrachtgever.
Het begint ermee de eigen rol te
kennen in relatie tot andere rollen.
Maak gebruik van de aangeboden
processen en technieken. De samen
werking komt nog een stap verder
met de juiste vaardigheden en
bewustwording van de rol en belan

www.crow.nl/risnet voor meer informatie en aanmelden (klik op:
Aan de slag)
Jan-Pieter Eelants, projectmanager Bouwprocesmanagement,
eelants@crow.nl

gen van de ander. Initiatieven als
‘Ketenacademie’ en ‘Ketenmonitor’
(Vernieuwing Bouw) en ‘Baanbre
kers in de bouw’ zijn juist hierop
gericht.
Zo hangt het succes van keten
samenwerking af van een goede
afstemming tussen processen met
een reële resultaatgerichte focus op
het eindproduct, duidelijke rolver
delingen en transparante commu
nicatie, de juiste middelen én vaar
digheden en inzichten onder de
samenwerkingspartners.
Verbeter de keten, begin bij
uzelf!

Arjan Visser, projectmanager
Bouwprocesmanagement, visser@crow.nl

Discussieer mee en deel je ervaringen over het gebruik van de
methodiek specificeren in de praktijkgroep (www.crow.nl/
systemsengineering, praktijknetwerk). Ontmoet ook mensen op
de bijeenkomsten die twee maal per jaar worden georganiseerd.
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CROW | Educatie:
Bron van kennis

Versterk uw kennis!
CROW biedt toegevoegde
waarde aan professionals in de
vorm van praktische kennis met
een resultaatgerichte benadering. Kennis wordt ontwikkeld
in samenwerking met de sector.
Experts op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en
openbare ruimte brengen hun
praktijkervaring in. Zo ontstaat
kennis uit de bron. Het educatieprogramma 2012-2013 staat
boordevol geactualiseerde kennis. Maak uw keuze, ga naar
www.crow.nl/educatie en versterk direct uw kennis!

scan de QR code

Nieuw
educatieprogramma

Praktische kennis direct toepasbaar

2012-2013

Bouwprocesmanagement

Uitvoeringsvoorschriften
BABW en CROW-richtlijnen

Sinds 1 september 2012 geldt er een maximumsnelheid van 130 km/h op de
Nederlandse autosnelwegen. Maar niet overal en ook niet altijd. Het aangeven
van de toegestane maximumsnelheid leidt tot onduidelijkheid bij weggebruikers.
Bij werk in uitvoering wordt de verwarring nog groter.
Het is spitstijd en je rijdt over de snelweg
naar het werk. Je denkt je keurig te houden
aan de maximumsnelheid van 120 km/h.
De twijfel begint toe te slaan als een aantal
medeweggebruikers een andere snelheid
rijden. Voor je rijdt namelijk een automobilist
met 100 km/h, maar tegelijk word je ook
ingehaald door andere automobilisten. Je
raakt helemaal in de war als je een werkvak
passeert. Geeft het bord ‘einde verkeersmaatregelen’ aan dat je 130 of 120 km/h mag
rijden?

rijstrooksignalering aanwezig is). De automobilist die aan de linkerkant van de weg rijdt,
ziet dan vaak niet goed dat er een snelheidsbeperking ingesteld is. Bovendien staan aan
de linkerkant van weg nog steeds borden die
de normale verkeerssnelheid aangeven.

Door tijdelijk verkeersmaatregelen (bij werkin-uitvoeringssituaties) worden er nog meer
verkeersborden geplaatst dan er al zijn. Daarbij worden de verkeersborden nogal eens
slordig en slecht neergezet. Het aanbrengen
van de verkeersborden zelf brengt ook al
een risico met zich mee.

Is de wegwerker verplicht om deze (permanente) verkeersborden af te schermen aan
de linkerkant van de weg? En moeten deze
verkeersborden vervangen worden door de
snelheidsbeperkingen?
Wanneer de wegwerker alleen aan de rechterkant van de weg werkzaamheden verricht,
worden in de praktijk vaak ook alleen rechts
van de weg snelheidsbeperkingen ingesteld.
Dit gebeurde de afgelopen tijd veelvuldig
nu de maximumsnelheid verhoogd is naar
130 km/h op een groot deel van de Nederlandse autosnelwegen.

Meestal worden in de praktijk de tijdelijke
verkeersborden met een snelheidsbeperking
aan de rechterzijde van de autosnelweg
in de berm geplaatst (als er geen mobiele

Hoe is het nu geregeld met de snelheidsbeperkende maatregelen op snelwegen?
Wegwerkers kunnen met behulp van een
rijdende afzetting op de linkerrijstrook de

Daarnaast wordt in CROW-publicatie ‘Maatregelen
op de snelweg’ (uit de reeks Werk in Uitvoering)
richtlijnen en maatregelen
omschreven. Zo staat op
bladzijde 22 dat als er
(tijdelijk) meer dan één
rijstrook in gebruik is, de
borden die de snelheidsbeperking aangeven ook
links moeten komen te
staan.

tijdelijke verkeersborden plaatsen. Het
plaatsen van tijdelijke verkeersborden in de
linkerberm moet echter wel getoetst worden
met behulp van een risico-inventarisatie.
De tijdelijke verkeersborden mogen niet
geplaatst worden als de veiligheidsrisico’s
voor wegwerkers te hoog zijn. In die gevallen
kan er ook niet gehandhaafd worden.
Het plaatsen van de snelheidsbeperkingen
aan de linkerkant is natuurlijk een kostbare
zaak, maar het zorgt wel voor een geloofwaardige en veilige situatie op de snelweg.
Wettelijk gezien sta je ook aan de goede
kant van de wet met het uitvoeren van de
wegwerkzaamheden. Kortom, de situatie is
dan handhaafbaar.

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

Welke snelheid
is het nou?

Foto: ANP

In het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) staat in artikel 10 en 11 dat in
situaties waar (tijdelijk) meer dan één rijstrook in
gebruik is, ook links van de rijbaan (in de middenberm) borden moeten staan die de snelheidsbeperking aangeven.
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Nieuwe uitgaven
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CROW-publicatie 218u

CROW-publicatie 218v

CROW-publicatie 302

Handreiking stedelijke tunnels
en luchtkwaliteit

Mobiliteitsmanagement van
goederen en personen bij bedrijven

ROA-bewegwijzering 2012

Nabij binnenstedelijke tunnelmonden
kunnen zich verhoogde concentraties van
verontreinigende stoffen voordoen, met
name fijn stof en stikstofdioxide. CROWpublicatie 218u, het eennalaatste deel uit
de Solve-publicatiereeks Luchtkwaliteit en
verkeer, laat zien dat er verschillende onderzoeksmethoden zijn om de luchtkwaliteit
ter plekke in beeld te brengen: reken- en
schaalmodellen en daadwerkelijk meten in
de buitenlucht. Maar ook doet de publicatie
tal van suggesties om de luchtkwaliteit rond
tunnelportalen te verbeteren.

CROW-publicatie 218v, het eenentwintigste
en laatste deel uit de Solve-publicatiereeks
Luchtkwaliteit en verkeer, gaat over de
beïnvloedingsmogelijkheden van decentrale
overheden van de mobiliteit van goederen
en personen bij bedrijven in hun vestigingsgebied.

Publicatie 218u geeft allereerst antwoord
op de vraag hoe luchtonderzoek voor
binnenstedelijke wegtunnels moet worden
uitgevoerd. In de publicatie is sprake van een
tunnel als het gesloten gedeelte ten minste
een lengte van 100 meter heeft. Eerst wordt
uitgelegd hoe verhoogde concentraties bij
binnenstedelijke wegtunnels ontstaan en
welke gezondheidsrisico’s dat met zich
meebrengt. Er is bijzondere aandacht voor
het effect van jetwerking waardoor relatief
hogere concentraties op grotere afstand van
het tunnelportaal optreden. Een belangrijk deel van de publicatie is gewijd aan de
standaardrekenmethoden zoals die zijn
opgenomen in de ‘Regeling beoordeling
luchtkwaliteit 2007’, met name aan vragen die
ontstaan bij de praktische toepassing ervan.
Ook komen diverse onderzoeksmethoden
aan bod: CAR II, Urbis III, Stacks+, ADMSUrban, windtunnelonderzoek, CFD-modellering en metingen in de buitenlucht. Ook
komen daadwerkelijke maatregelen aan
de orde, met
aandacht voor
uitvoeringstermijnen, mogelijk
optredende
verrassingen in
de uitvoering,
monitoring en
communicatie.

artikelnummer: 218u
prijs: € 41,-
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Mobiliteitsmanagement past binnen een
generieke aanpak die decentrale overheden
kunnen inzetten om bedrijven aan te sporen
tot beleid dat bijdraagt aan een reductie van
het aantal verplaatsingen.
De maatregelen richten zich op vier terreinen: woon-werkverkeer, zakelijk verkeer,
bezoekersverkeer en goederenverkeer. Ook
worden de rol en de verantwoordelijkheid
van de overheid beschreven, met name welke
mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om
invloed uit te oefenen op mobiliteit van en
naar bedrijven.
In de publicatie worden de mogelijkheden
geïllustreerd aan de hand van vier inspirerende voorbeeldprojecten: Goederenvervoermanagement Nijmegen-West en Weurt,
Controle Wet milieubeheer en vergunningverlening Wabo door de gemeente Amsterdam, vervoermanagement bij dertig bedrijven
in de regio Rijnmond, en de aanpak van het
doorgaand vrachtverkeer op het dijklint
Nieuw-Lekkerland – Alblasserdam.
artikelnummer: 218v
prijs: € 41,-

In CROW-publicatie 302, ‘ROA-bewegwijzering 2012’ zijn de eisen en richtlijnen
opgenomen waaraan de bewegwijzering
op autosnelwegen moet voldoen. Aan bod
komen: het aanduidingenbeleid, de bewegwijzeringssystematiek, de basisprincipes
van bewegwijzering, het bordontwerp en
de configuratie van de bewegwijzering.
Met figuren wordt duidelijk gemaakt waar
en hoe de verschillende borden geplaatst
moeten worden.
Bewegwijzering informeert weggebruikers
zodat zij hun weg vinden op het wegennet
en de plaats kunnen bepalen waar zij zich
op dat moment bevinden, zodat zij zo vlot
en veilig mogelijk naar hun bestemmingen
kunnen rijden. Er zijn enkele eisen aan
bewegwijzering: uniformiteit, continuïteit,
leesbaarheid en begrijpelijkheid.
Uniformiteit betekent dat overal in soortgelijke
situaties op eenzelfde wijze wordt verwezen.
Continuïteit houdt in dat verwijzing naar een
eenmaal in de bewegwijzering opgenomen
doel wordt voortgezet totdat het desbetreffende doel is bereikt of niet meer noodzakelijk
is. Voor de leesbaarheid van de wegwijzer zijn
de letterhoogte, de spatiëring en het contrast
tussen de opschriften en de ondergrond van
de wegwijzer van belang. Voor de begrijpelijkheid moeten plaats- en objectnamen op de
wegwijzer algemeen bekend zijn.
Daarom worden vaak ook routenummers
aangegeven en worden namen van objecten
voorzien van een pictogram. Deze eisen
betekenen ook dat bewegwijzering van
alle verschillende wegbeheerders op elkaar
afgestemd moet zijn.
artikelnummer: 302
prijs: € 51,-

Een overzicht van alle CROW-uitgaven vindt u in de digitale winkel: www.crow.nl/shop. Hier kunt u ook eenvoudig
publicaties bestellen (zie ook de servicepagina achterin). Abonnementhouders krijgen de genummerde publicaties
automatisch toegezonden, afhankelijk van het abonnement. Prijzen gelden voor het jaar 2012.

Nieuwe uitgaven
www.crow.nl./shop

CROW-publicatie 315

CROW-publicatie 316

CROW-publicatie 317

Basiskenmerken wegontwerp –
Categorisering en inrichting van
wegen

De wegdekcorrectie voor geluid
van wegverkeer 2012

Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie

Bij snelheden vanaf
circa 40 km/h levert
het contactgeluid tussen band en wegdek
de grootste bijdrage
aan de totale hoeveelheid wegverkeersgeluid. Dit contactgeluid
wordt op zijn beurt
voor een belangrijk
deel bepaald door de
aard van het wegdek.

CROW-publicatie 317, ‘Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’ gaat in op parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie voor
ongeveer honderd bestemmingen. Deze
zijn onderverdeeld in de groepen wonen;
werken; winkelen en boodschappen; sport,
cultuur en ontspanning; horeca en (verblijfs)
recreatie; gezondheidszorg en (sociale)
voorzieningen; en onderwijs.

CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken
wegontwerp – Categorisering en inrichting
van wegen’ vormt een nieuwe kapstok voor
verkeerskundig ontwerp van de Nederlandse
wegen. De basiskenmerken wegontwerp
vormen de verbindende schakel tussen de
wegcategorisering en de vormgeving zelf.
De basiskenmerken wegontwerp zijn elementen
die altijd aanwezig of juist afwezig moeten zijn in
het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig
ontwerp te maken. Een verkeersveilig wegont
werp is herkenbaar voor de weggebruiker en
ondersteunt het veilig functioneren van de weg.
De categorisering van wegen en de basisken
merken van wegontwerp zijn zo nauw met
elkaar verbonden, dat de resultaten van beide
activiteiten zijn gebundeld in een publicatie.
De basiskenmerken wegontwerp vormen de
verbindende schakel tussen de wegcategorisering
en de vormgeving zelf. De inhoud van deze
publicatie wordt daarom eenopeen overge
nomen in het nieuwe ‘Handboek wegontwerp’
(HWO) en in de nieuwe ‘ASVV’. De kennis uit
deze publicatie is op deze manier ook geborgd in
de twee overkoepelende ontwerphandboeken.
Met het verschijnen van deze publicatie vervallen
CROWpublicatie 116 ‘Handboek categorisering
wegen op duurzaam veilige basis’ en CROW
publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaar
heidkenmerken van weginfrastructuur’.
De bestaande categorisering van wegen in
Nederland is beschreven in CROWpublicatie
116. Deze publicatie is van april 1997 en was
aan actualisering toe. Dit omdat er veel wegen
zijn die niet volgens de gewenste indeling zijn
ingericht; dit zijn de ‘grijze’ wegen.
CROWpublicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële
Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur’
beschrijft hoe een bepaald wegtype er minimaal
uit dient te zien.
De markering van as en kantstrepen is hierbij
in grote mate
bepalend voor
het herkennen en
onderscheiden van
wegtypen.

artikelnummer: 315
prijs: € 51,-

Sinds 1999 is een methode beschikbaar om het
effect van het wegdek op de geluidsproductie
door passerende voertuigen vast te stellen en
met de gevonden waarden te rekenen. Door
de ontwikkeling van nieuwe wegdekken en
vanwege voortschrijdend inzicht in zowel de
eigenschappen van wegdekken als de meet
en analysemethoden, is er met enige regelmaat
behoefte om de methode aan te passen.
In 2004 is dit voor het eerst gebeurd.
De herziening van het ministeriële Reken en
meetvoorschrift geluid 2012 is de voornaamste
aanleiding geweest om in laatstgenoemd jaar
ook de methode opnieuw aan te passen.
Voorheen werd de wegdekcorrectiefactor
(Cwegdek) gebaseerd op geluidsmetingen op
kort tevoren aangelegde wegdekken. Naarmate
een wegdek ouder wordt en slijt, neemt de
akoestische prestatie echter af. Daarbij komt dat
deze afname in het algemeen op geluidsredu
cerende wegdekken sterker is dan op minder
stille wegdekken. Daarom vormt in de nieuwste
versie van de methode Cwegdek de gemiddelde
geluidsreductie over de levensduur van het
wegdek het uitgangspunt voor de bepaling van
de akoestische waarden. Hiertoe wordt bij voor
keur gemeten op nieuwe én oudere wegdekken;
onder voorwaarden kunnen waarden worden
verkregen door extrapolatie. De gevonden
geluidsniveaus worden gerelateerd aan die van
voertuigen op een wegdek van dicht asfaltbeton.
Deze referentiewaarden zijn met de herziening
aangepast aan het huidige voertuigenpark.
Er zijn wegdekcorrecties voor groepen van
bekende typen wegdekken, zoals zeer open
asfaltbeton of steenmastiekasfalt, en voor
specifieke producten. Op de website
www.stillerverkeer.nl zijn voor vrijwel alle
wegdekken de meest actuele correctiefactoren
te vinden.

Het benodigde of
gewenste aantal
parkeerplaatsen
bij nieuwbouwlo
caties kan worden
bepaald op basis
van parkeerkencij
fers of op basis van
parkeernormen.
Parkeerkencijfers
zijn op de praktijk
gebaseerde cijfers van de verwachte parkeer
behoefte. Parkeernormen staan voor het aantal
vereiste parkeerplaatsen per type bestemming.
Deze normen worden bepaald door gemeen
ten en maken deel uit van hun parkeerbeleid.
Parkeerkencijfers
kunnen hiervoor input leveren.
Voor het maken van een inschatting van de
hoeveelheid autoverkeer dat wordt gegene
reerd bij nieuwe ontwikkelingen, zijn kencijfers
verkeersgeneratie ontwikkeld. Onder ver
keersgeneratie wordt hierbij verstaan de totale
hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (exclusief
openbaar vervoer) die gedurende een gekozen
tijdsperiode naar de desbetreffende voor
ziening toe rijdt en hiervan wegrijdt.
Bij het gebruik van parkeerkencijfers en
kencijfers verkeersgeneratie moet rekening
worden gehouden met bereikbaarheids
kenmerken van de locatie; specifieke kenmer
ken van de functie; mobiliteitskenmerken van
de gebruikers/bezoekers van de functie; en het
gemeentelijk parkeerbeleid.
Het hoofdstuk met fietsparkeerkencijfers
geeft aan dat voldoende en goede fietsparkeer
voorzieningen kunnen leiden tot minder
autogebruik en dus tot een geringere behoefte
aan parkeerplaatsen bij diverse bestemmingen.
artikelnummer: 317
prijs: € 51,-

artikelnummer: 316
prijs: € 33,-

nr. 7 | oktober 2012 CROWetcetera | 61

Cursussen & Opleidingen
www.crow.nl./cursussen

Incompanycursussen
bieden rendabele
kennisinvestering
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Specialisten in infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare
ruimte moeten uit een veelheid aan regels, wetten en publicaties
relevante informatie selecteren om hun werk te kunnen doen.
Dat tijdrovende zoek- en selectieproces blijft zich herhalen,
omdat omstandigheden, organisaties en regelgeving zich
ontwikkelen. Bijblijven is dus voor hen belangrijk. CROW
biedt maatwerk in de vorm van incompanycursussen zodat
organisaties tijd kunnen besparen door kennis te vergaren
op elke gewenste locatie.
De cursussen worden ontwikkeld in
samenwerking met de sector. Zo
kan CROW het educatieprogramma
jaarlijks actualiseren met relevante
praktijkkennis. De versie voor 20122013 is voor de zomervakantie
gepubliceerd. De incompanycursussen zijn resultaatgericht en bieden praktisch toepasbare kennis
doordat ze toegesneden zijn op de
wensen van de individuele klant.
Deze cursusvariant is vaak een
gespecialiseerde versie van de algemene cursussen. In hoeverre zij
ook inderdaad van toegevoegde
waarde zijn, blijkt uit de reactie van
drie deskundigen die als cursist of
als organisator vanuit het bedrijf of
de instantie bij een CROW-incompanycursus betrokken zijn.

Súdwest Fryslân
Neeltsje de Jong, cultuurtechnisch Medewerkster op het ingenieursbureau van fusiegemeente
Súdwest Fryslân: “Ik heb de incompanycursus RAW en UAV eind 2011
gevolgd, op het gemeentehuis in
Workum. Dat was voor mij noodzakelijk, omdat ik voor het eerst
met deze materie ging werken.
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Hier heb ik geleerd om bestekken
te lezen, de echt belangrijke regelgeving in beeld gekregen en hebben termen als meer/minder werk,
toezichtsaspecten en eindafrekening een duidelijke betekenis
gekregen. De incompanycursus
duurde een dag per onderdeel. Ik
heb er nu vijf gehad. Dat was alleen
voldoende voor een grondige introductie, omdat je RAW en UAV pas
goed leert hanteren door er veel
mee te werken en er met meer
ervaren collega’s over te praten. In
het begin met de boeken er naast.
In mijn geval was dat rond de contractering en aanleg van een kunstgrasveld. Daarom was het nuttig
om met alle nieuwe collega’s van
onze fusieafdeling samen de cursus
te volgen. Bijkomend voordeel was
dat we elkaar zo als vanzelf beter
leerden kennen en makkelijker
vinden bij vragen. Het is mij, en
mij niet alleen, heel goed bevallen.” Afkomstig uit de gemeentelijke organisaties van Bolsward,
Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en
Wymbritseradeel, voelden de
medewerkers de behoefte om de
kennis en werkmethodes binnen

de afdeling te synchroniseren.
Incompanycursussen hebben op
deze terreinen veel vooruitgang
kunnen boeken. Herkenbaar en
aansprekend was het bespreken
van concrete cases die in de eigen
gemeente voorkomen. Het contact
tussen CROW en de gemeente werd
onderhouden door Erwin Bauer,
Beleidsadviseur werkvoorbereiding
en aanbesteding.

Movares
Als teamleider en senior adviseur
bij Bouwbegeleiding en Advies van
Movares (Divisie Rail) is Gerard
Wientjes betrokken bij incompanycursussen op het gebied van UAV
’89 en UAV-GC. CROW heeft hier
met de incompanycursussen de status van preferred supplier verworven. Jaarlijks bespreekt Wientjes,
samen met Opleiding & Ontwikkeling van Movares en CROW de
mogelijkheden en wensen voor het
komende jaar. Tegelijk ook worden
de afgelopen cursussen geëvalueerd en verbeterd waar wenselijk.
De afgelopen jaren zijn de incompanycursus UAV-GC 2005 en de
basiscursus Werken met de UAV
1989 verschillende keren gehouden. Deze werkvorm blijkt aanzienlijk goedkoper te zijn dan de
‘open’ inschrijvingen. Vooral door
de grotere aantallen deelnemers.

5

vragen
aan….

Naam

Ludolf Schouten, projectmanager
CROW | Bouwprocesmanagement
Linkedin Ja, connect gerust met mij voor meer
informatie
Over
De nieuwe cursus Werken rond kabels
en leidingen

Goede spoor

Eigen praktijksituaties

Wientjes: “Ongeveer vier jaar
geleden zijn we begonnen met een
incompanycursus van CROW in
Utrecht. De veranderingen op de
markt bij de contracten rond railinfrastructuur, bovenleidingen,
ondergrondse infra en beveiliging
maken een goede kennis van de
RAW en UAV onmisbaar. Specifiek
geldt dat voor onze projectleiders
Uitvoering, bouwmanagers, toezichthouders en bouwbegeleiders.
De civiele dimensie speelt bij ons
in een specifieke omgeving een
andere rol, dus daar besteden we op
een andere wijze aandacht aan. Een
incompanycursus is een goed antwoord op onze vraag naar noodzakelijke kennis voor ‘inburgering’
en opfrissing zonder ballast voor
maximaal vijftien mensen per cursus op onze eigen plek. Dat is efficient. Wel vraagt een incompanycursus meer voorbereiding. Dat kan
een nadeel zijn, maar is voor ons
een investering. Er zijn, waar noodzakelijk, twee docenten per groep,
zodat ze elkaar feedback kunnen
geven. Samen met de evaluaties
door de cursisten krijgen we een
beeld over eventuele verbeterpunten. Die bespreken we dan weer
met CROW accountmanager Henk
Deenik. We zitten met deze aanpak
duidelijk op het goede spoor.”

Wim Borghols, senior Voorbereiding en Uitvoering bij gemeente
Wijchen, heeft een weloverwogen
keuze voor de incompanyaanpak
gemaakt. “Wij hebben een aantal
incompanycursussen georganiseerd. Opfrissen en uitdiepen UAV
en RAW en beschrijven en bepalen
met RAW in 2010. In april van dit
jaar hebben we een dagdeel geïnvesteerd in de opfrismodule RAW.
Telkens met ongeveer vijftien
medewerkers. Het is een uitstekende manier om met de hele
afdeling tegelijk dezelfde kennis
bij te tanken. Het is minder kostbaar en efficiënter dan druppelsgewijs iedereen op een externe cursus te sturen. Vaak zijn die dan ook
nog algemener van aard. Bij de
incompanycursus kunnen we onze
eigen praktijksituaties in brengen.
Wel moeten we opletten dat het
kennisniveau voorafgaand aan de
cursus, niet te veel uiteenloopt.
Dat kan saai worden voor de gevorderde of te veeleisend voor de nieuweling. Wij vinden het een uitermate plezierige en rendabele vorm
van kennisoverdracht op voor ons
erg belangrijke vakgebieden.”

1 De cursus Werken rond Kabels en Leidingen is
nieuw in het CROW-educatieprogramma. Wat is de
achtergrond om deze cursus te ontwikkelen?
CROW heeft samen met branchepartners een drietal
publicaties ontwikkeld over het werken met en rond
kabels en leidingen. Deze publicaties gaan over graafschade, kabels en leidingen in waterwegen en kabels
en leidingen in verontreinigde bodem. Bij de afronding
van de publicaties is opgemerkt dat het nu op toepassen in de praktijk aankomt. Een cursus is dan een
prima vorm en methode.
2 Voor welke branchepartners heeft CROW deze
cursus ontwikkeld?
Aan de publicaties is meegewerkt door het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), de nutskoepels VEWIN en Netbeheer Nederland, het Kabelen Leidingenoverleg (KLO) en Bouwend Nederland.
3 Wat is het grootste voordeel als deelnemers
deze cursus volgen?
Uitgangspunt voor deze cursus was om de veiligheid
en zorgvuldigheid centraal te zetten. Het blijkt dat een
veilig werkproces kwaliteit oplevert over het hele werk.
Uit de pilotcursus leid ik af dat dit goed gelukt is.
4 Wat voor cursusmateriaal zit er bij deze cursus
inbegrepen?
Bij het cursusmateriaal zitten de drie publicaties inbegrepen: Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (artikel 250), Kabels en leidingen rond wateren
en waterkeringen (artikel 308) en Kabels en leidingen
in verontreinigde bodem (artikel 307). Ook de praktische extra ‘tools’ in deze uitgaven, zoals checklists en
stroomschema’s worden tijdens de cursus besproken.
5 Komen er naast dinsdag 27 november 2012 nog
meer cursusdata aan?
De cursus is nieuw. Ik kijk uit naar de reacties van de
eerste deelnemers. Als er brede belangstelling is (wat
ik verwacht) en de cursus goed aansluit komen er
meer cursusdata. Maar… eerst stap 1.
Ik ben benieuwd!

Henk Deenik, accountmanager,
deenik@crow.nl
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15 t/m 18 januari 2013
in Ahoy Rotterdam

Jagen naar beren op de weg in de Flora- en
Faunawet? Of uw asfaltkennis flink verbreden?
Dan mag u InfraTech 2013 zeker niet missen.
Van 15 t/m 18 januari 2013 bent u daar welkom
op CROW College. Een spraakmakend vierdaags
kennisprogramma vol onderwerpen die nú in
uw sector spelen.
CROW College verrast en inspireert met spraakmakende bijeenkomsten.
U krijgt alle ruimte uw kennis aan te scherpen,
mee te debatteren en te netwerken.
Ga naar: www.crow.nl/crowcollege
en meld u aan.

Meetweeten met CROW College?
Gebruik deze hashtag:
#crowcollege

1

1

1

1

1

Dinsdag 15 januari

Donderdag 17 januari

10.00 – 12.00 uur Vers van de pers: 2 nieuwe
handboeken over de beschikbaarheid van de weg

07.30 – 08.30 uur Asfaltontwikkelingen
Wees er vroeg bij en kom naar deze ontbijtsessie over:
automatisering asfaltverwerking, hergebruik en toepassingen in
praktijk. Presentatie van “De beste asfaltploeg van Nederland”.

Laatste ontwikkelingen van wegfundering en van lichte
ophoogmaterialen. Een sessie voor iedereen die betrokken
is bij de wegenbouw.
€ 85,-

13.00 – 16.30 uur SE en BIM: twee cruciale onderdelen
van een succesvolle ketensamenwerking
Kansen en knelpunten in toepassing van SE met BIM. Een
interactief college georganiseerd door CROW en INCOSE-NL.

€ 85,-

Woensdag 16 januari
09.00 – 11.00 uur Veilig betaalt zich uit
‘Veilig thuiskomen willen we allemaal.’ Een interactieve sessie
met voorbeelden uit de praktijk en de nieuwe richtlijnen voor de
weg en bodem.
€ 85,11.30 – 12.30 uur Aanbestedingskalender.nl
Nu completer, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker dan welke
aanbestedingstool dan ook. Kom langs en maak de lancering van
de nieuwste generatie tools live mee.

Gratis

13.00 – 14.15 uur Een boom hoeft geen obstakel te zijn
Nieuwe technieken bieden nieuwe mogelijkheden. Een sessie
met een overzicht van succesfactoren, randvoorwaarden en
projectvoorbeelden.
€ 85,14.30 – 15.45 uur Beren op de weg
Maakt de Flora- en faunawet werken in de openbare ruimte
inderdaad veel lastiger? In deze sessie hoort u wat de
toepassingen en ervaringen tot nu toe zijn.
Gratis
16.00 – 17.00 uur Ligt u op schema voor BGT-IMGeo
(Basisregistratie Grootschalige Topografie)?

CROW ondersteunt de beheerder openbare ruimte en is gestart
met de ontwikkeling van een Informatiemodel Beheer Openbare
Ruimte (IMBOR) dat naadloos aansluit op BGT-IMGeo.

Gratis

16.30 – 17.30 uur Provinciaalcontractenbuffet
Toelichting op de stand van zaken en een blik werpen in de
toekomst. In samenwerking met de provincies Noord-Brabant,
Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Gratis

€ 50,-

09.00 – 11.00 uur Laatste ontwikkelingen op het gebied
van aanbesteden.

Hoe gaan opdrachtgevers om met actuele ontwikkelingen en
hoe reageren opdrachtnemers daarop? Aan de hand van actuele
informatie-uitwisseling polsen we waar beide partijen winst
kunnen halen.
€ 85,11.30 – 12.30 uur Aanbestedingskalender.nl
Nu completer, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker dan welke
aanbestedingstool ook. Kom langs en maak de lancering van de
nieuwste generatie tools live mee.

Gratis

13.00 – 14.00 uur Nieuwe richtlijn bewegwijzering
Presentatie van de nieuwste ontwikkelingen rond bewegwijzering
in Nederland.
Gratis
16.30 – 18.30 uur Young Professionals Netwerkborrel in
samenwerking met De Nieuwbouw
Waarom er meer geluisterd moet worden naar Young
Professionals. Kom netwerken, discussiëren en wissel tips uit
om je weg te vinden in de infrastructuur. Leeftijd t/m 35 jaar.

Gratis

Vrijdag 18 januari
09.30 – 12.00 uur Inspiratie voor de openbare ruimte
Interactieve sessie met het Cement&BetonCentrum. Ook is er
een prijsuitreiking aan de winnaars van de ideeënprijsvraag
‘In de kiem gescoord; Speels Beton’.
€ 85,-
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Cursussen & Opleidingen
www.crow.nl./cursussen

Cursusagenda

Congresagenda

20 november

Basiscursus UAV

20 november

Verkeersmaatregelen en RAW

20 november

Werken met VISI - Introductie

20 november

Basiscursus Wegbeheersystematiek

22 november

Basiscursus RAW

22 november

Uitvoeren met RAW

22 november

Leidraad aanbesteden bouwopdrachten

27 november

Beschrijven met RAW

28 november

Bepalen met RAW

21 november

Rekenen met RAW en UAV

27 november

Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

27 november

Beeldbestekken

27 november

UAVgc

27 november

Werken rond kabels en leidingen Nieuw

27/28 november Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW
www.crow.nl/cursussen voor meer informatie over data, prijzen en locaties

In de spotlight
Elke uitgave is er aandacht voor een specifieke cursus uit het educatie
programma van CROW | Educatie. Deze keer is dat:

Werken met VISI – Introductie
Deze introductiecursus behandelt de
VISI-systematiek: digitale communicatie in
de bouw.
Onderwerpen
Aan de orde komen onder meer: plaats,
achtergronden en implementatie van VISI,
de VISI-systematiek, de VISI-beheerorganisatie, VISI in de praktijk, werken met
VISI (praktijkvoorbeeld), kosten en baten.
Aan de hand van theorie en achtergrondinformatie gaan cursisten aan de slag met
praktijkopdrachten.
Wat komt aan bod?
- Begrippen: interactiekaart, rollen, transacties, transactieschema, berichten,
raamwerk, gebruikerssoftware
- De betekenis van VISI voor de inrichting van de communicatie onderkennen
- VISI in de praktijk gebruiken
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- De benodigde VISI-tools benoemen
om (digitaal) te werken met VISI
Praktische informatie
- Vorm: klassikale cursus
- Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
- Prijs: € 489,- per deelnemer (exclusief
btw)
- Prijs inclusief cursusmateriaal, lunch,
certificaat
- Incompany: ja, kijk op www.crow.nl/
incompany
- CROW | Bouwprocesmanagement

www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld
Cursussen zoeken… op de webcode: 4330*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15 voor meer
informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2012
’s-Hertogenbosch
31 oktober
www.crow.nl/congressen
www.verkeerskunde.nl/verkeerskunde-evenement
Dag van het Elektronisch Aanbesteden
Houten
1 november
www.dagvanhetelektronischaanbesteden.nl
Themabijeenkomst: Value- en risicomanagement in de initiatieffase
Utrecht
7 november
www.crow.nl/congressen
International Cycling Safety Conference
2012
Helmond
7 november
www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten
Seminar CO2-prestatieladder
Zwolle
www.crow.nl/congressen

15 november

Seminar CO2-prestatieladder
’s-Hertogenbosch
www.crow.nl/congressen

27 november

Themabijeenkomst: Risicobeheersing tijdens
de aanbesteding
Deventer
4 december
www.crow.nl/congressen
Nationaal Openbare Ruimte Congres 2012
Den Haag
12 december
www.nationaalopenbareruimtecongres.nl
InfraTech
Rotterdam
www.infratech.nl

15 – 18 januari 2013

www.crow.nl/congressen
congressen@crow.nl

Beurzenagenda
CROW is aanwezig met een stand op de
volgende bijeenkomsten
Infra Relatiedagen
Gorinchem
30 oktober – 1 november
www.evenementenhal.nl
Dag van Verkeer en Mobiliteit
Houten
29 november
www.verkeerenmobiliteit.nl
Asfaltdag
Amersfoort
www.asfaltnet.nl

11 december

Servicepagina
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.

Colofon
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 (eindredacteur)
tel. (0318) 69 53 08
e-mail tenbrink@crow.nl
Celine van Aalst
(Marketing & Communicatie)
Desiree Lodewijks
(vakredacteur KpVV)
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk
(vakredacteur Leefomgeving & Milieu)
Frans Heijnis
(vakredacteur Verkeer & Vervoer)
Hans Verwey
(vakredacteur Infrastructuur)
Bas Doms
(vakredacteur Aanbesteden & Contracteren)
Aan dit nummer werkten mee
Stefan Boerboom
Christine van Eeuwijk
Rik de Groot
Jurgen de Haan
Petrick de Koning
Rob Luiten
Friso Metz
Marnix Oostland
Michiel Pouwels
Wilma Slinger
Jacques Teunissen
Arjan Visser
Haks Walburgh Schmidt
Christine Witman
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.
Advertentie-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

ISSN 1872-0129
© Stichting CROW 2012

GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie
kpd.nl

samen bouwen

samen brouwen
Kom in november kennismaken
met IBIS-MAIN op het
seminar beheer en onderhoud.
Ga naar www.kpd.nl voor het programma, de locatie en
om u in te schrijven.

