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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.
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‘Het enige congres in Nederland waarbij het beheer
van de openbare ruimte centraal staat.’
Bezoek sessies over (burger)participatie, publieke-private samenwerking,
beeldkwaliteit, assetmanagement, contractvormen, informatiemanagement
en BGT-IMGeo-IMBOR. Met innovatieve oplossingen, inspirerende initiatieven
en concrete praktijkvoorbeelden. Vergroot uw kennis en meld u aan voor het
Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte.
Enkele highlights
• Gastheer Charlie Aptroot
burgemeester van Zoetermeer
• Hoofdspreker Mark van Hagen
senior adviseur bij Nederlandse Spoorwegen
• Dagvoorzitter Silvia de Ronde Bresser
initiatiefnemer van Kracht in NL
• Patrick van Domburg
wethouder Wijk- en buurtbeheer van Zoetermeer
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		 nieuwe loot aan de CROW-stam

Nederland selecteert, de drie genomineerde teams presenteren zich op het podium
en de congresdeelnemers kiezen de nummer één!

www.ncbor.nl
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24 Het complete programma van het
		 Nationaal Verkeerskunde Congres
27 CROW lanceert weer drie nieuwe
		 kennismodules
4 Column Iman Koster
20 Beurzen & Congressen
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28 RAW-Helpdesk
29 Service
30 Nieuwe Uitgaven

• Ruud van Rossem
programmamanager BGT bij het ministerie van
Infrastructuur en Milieu

De verkiezing van ‘Het beste beheerteam van Nederland’

CROWETCETERA
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 domeinen, een overzicht van
nieuwe CROW-publicaties, 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.

Hier kunt u informatie vragen
Op deze website is meer te vinden over dit onderwerp
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Aanbesteden & Contracteren

Aannemers krijgen rapportcijfer voor klantgerichte samenwerking

“Past Performance is
Ranking the Aannemer”

Niet somber, wel sober!
Als ik op dit moment uit een lange winterslaap zou ontwaken, dan is

het wel even schrikken. De cijfers van het Centraal Plan Bureau wijzen

op een weinig rooskleurig toekomstbeeld. Het wordt allemaal minder in
het land. In 2014 een heel kleine groei van een half procent, tegenover

Onderhandse aanbestedingen vertonen te vaak kenmerken van een

recessie duurt voort tot 2014. Je zou er moedeloos van worden.

prijzenslag. De winnende aanbieder lijkt de goedkoopste, maar het komt

ochtend ben ik weer klaarwakker op weg voor CROW. Ik ben dan ook niet

te vaak voor dat die via meerwerk alsnog probeert te compenseren wat bij

2013 een zwaar jaar gaat zijn. Bij de ingenieursbureaus treedt dit jaar

de aanbesteding verloren is gegaan. Ontevreden daarmee, zoeken steeds

dalende koopkracht, lastenverzwaringen en stijgende werkloosheid. De
Somberheid troef, dus. Maar ik ontwaak niet uit een winterslaap. Iedere
zo van dat sombere gedoe. Natuurlijk zie ik ook in onze vakgebieden dat

een flinke kaalslag op. De eerste 6 maanden zijn er al meer dan honderd

meer gemeenten daarom naar een kwaliteitsslag in de relatie met de

verwachting over heel 2013 zou maar zo boven de 200 faillissementen

opdrachtnemer. Door de samenwerking tussen aannemers en gemeenten

en efficiencyslagen, ook bij die afdelingen waar traditioneel de inhou-

te vergelijken en te waarderen, blijkt de verstandhouding nu behoorlijk

kleine ingenieursbureaus omgevallen, volgens de laatste cijfers. De

kunnen uitkomen. Bij de decentrale overheden zie ik flinke besparingen
delijke kennis aanwezig is om de slag te boven te komen. Hou die kennis

op te klaren. Om dit Past Performance systeem landelijk te uniformeren,

miljardenbezit te kunnen beheren en onderhouden. Zeker ook als je veel

is met onder meer CROW contact opgenomen.

op peil, zou ik willen roepen. Eigen kennis is een basisvoorwaarde om je
uitvoeringstaken naar de markt brengt. Regie voeren zonder eigen inge-

nieurs lijkt me net zoiets als een orkest dirigeren zonder noten te kunnen
lezen. Wat beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte

Door Haks Walburgh Schmidt

versobering. Sober, dus minder kostbaar, maar wel liefst met hetzelfde

en waar mogelijk die tot een aanvaardbaar peil teruggebracht. Om in

We moeten onnodig hoge faalkosten terugdringen, de
samenwerking professionaliseren en uit een sfeer van
onderling wantrouwen halen. Dat is het groeiende
besef bij gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Bob
Jansen, Afdelingshoofd Voorbereiding Openbare
Ruimte (Gemeente Heemstede) verduidelijkt: “De
bouwkwaliteit zelf is al in andere structuren gewaarborgd. Hier praten we over de kwaliteit van de samenwerking. Als die harmonieus verloopt, dan gaat de
kwaliteit van het werk ook omhoog.”

bemanning weet wat er van ze gevraagd wordt. We komen de stormen

Beloon het goede

betreft merkt CROW dat haar klanten een grote behoefte hebben aan

kwaliteitsniveau. Dat betekent voor ons bij CROW dat we onze kennis

in de richtlijnen hierop meer dan vroeger moeten laten aansluiten. We
gaan nog scherper dan voorheen analyseren of onze kennis up to date

is. Bij de werkplannen voor 2014 die nu worden opgesteld, houden we de
vinger strak aan de pols.

En hoe staat CROW zelf als organisatie in deze donkere tijden? We hebben onze personeelscapaciteit aangepast aan de veranderde en veran-

derende omstandigheden. We hebben goed gekeken naar onze kosten
zeiltermen te spreken: het schip CROW ligt weer goed op koers en de
wel door.

Maar hoe ziet het eruit als de storm is uitgeraasd? Ik mag toch niet

meemaken dat straks de crisis voorbij is en wij met ons allen tot de

Definitie Past Performance:

ontdekking komen dat we de kennis niet meer bezitten om de toekomstuitdagingen aan te kunnen. Hou dus je kennis op peil, want als je wilt

varen, moet je goed kunnen zeilen. Ik ben optimistisch over de toekomst
en weet één ding zeker: aan CROW zal het niet liggen!
Iman Koster,

directeur CROW
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Reageren? koster@crow.nl

Past Performance meet hoe de aannemer aan de
contractuele verplichtingen voldoet tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op
houding en gedrag.

Waar de gemeenten met een beheersbaar proces hun
burgers een goed resultaat willen bieden, hoopt de
aannemer zich met goed werk te profileren voor een
volgende opdracht. Ook naar andere gemeenten. De
kern van de Past Performance systematiek is het positief waarderen van klantgerichte prestaties van de aannemer en een relatieverbetering tussen opdrachtgevers
en opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Is bijvoorbeeld meerwerk echt onvoorzien of hadden de

taken eigenlijk al in de offerte opgenomen moeten
zijn? Werkt de aannemer veilig en netjes, signaleert hij
gebreken in het bestek voordat die tot meerwerk leiden, probeert hij overlast te beperken en is hij servicegericht? Dat zijn punten waar de opdrachtgever de
aannemer op kan beoordelen. “Vergelijk het met een
functioneringsgesprek voor samenwerking”, vat Senior
Inkoper Jacomijn de Meij van stichting Regionaal
Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) samen.

Tussenrapporten
Bij Past Performance zijn tijdens het bouwproces
beoordelingsmomenten voorzien, bijvoorbeeld aansluitend op het reguliere bouwoverleg. Dan beoordeelt de
gemeentelijke opdrachtgever de prestaties van de aannemer op het gebied van samenwerking. Daar is een
standaard beoordelingssysteem voor ontwikkeld dat de
deelnemende gemeenten (zie kader) al direct in het
bestek opnemen. De aannemer weet dus van begin af
aan waar hij op beoordeeld wordt. Doordat er verschillende beoordelingen plaatsvinden, heeft de aannemer
gelegenheid zich bij de volgende te verbeteren. Met
deze objectieve maatstaven beoordeelt de gemeente-
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Harmonieuze samenwerking levert meer kwaliteit

lijke opdrachtgever de aannemer op diens
houding en gedrag rond de uitvoering van het
werk. “De aannemer krijgt natuurlijk gelegenheid voor een weerwoord. Het doel is immers
betere samenwerking, niet het afbranden van
de opdrachtnemer”, aldus Bob Jansen
(Heemstede).

Noord-Holland

Past
Performance
In Noord-Holland:
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Enkhuizen
Heerhugowaard
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemstede
Heilo
Hoorn
Landsmeer
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Velsen
Wormerveer
Zandvoort
		
In Zuid-Holland:
		
Alphen a/d Rijn
Delft
Den Haag
Gouda
Lansingerland
Leiden
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Rotterdam
Westland
Zoetermeer
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Een aantal gemeenten in Noord-Holland heeft
het idee uitgewerkt om de beoordelingen van
aannemers te delen en die op een speciale
website bij te houden. Hierdoor worden prestaties die in de ene gemeente geleverd worden, inzichtelijk voor alle deelnemende
gemeenten. De beoordelingen worden allemaal gedurende vijf jaar bewaard in een
beveiligd deel op de site www.past-performance.nl. Zo ontstaat net als in de Tour de
France vanzelf een soort algemeen klassement van goed presterende aannemers, die
door hun goede prestaties sneller voor een
volgende opdracht uitgenodigd worden.
Het beveiligde deel is alleen toegankelijk voor
deelnemende en opdrachtgevende gemeenten. Aannemers kunnen hier niet gaan kijken,
omdat de beoordelingen vertrouwelijk moeten blijven. Uiteraard kunnen zij hun eigen
beoordeling door de gemeente wel inzien.
Indien er binnen veertien dagen geen reactie
op komt, is de beoordeling definitief en wordt
deze op de site toegevoegd. Bij een nieuwe,
onderhandse aanbesteding kunnen één of
enkele Past Performance ‘toppers’ uitgenodigd worden. Maar er is ook ruimte voor
nieuwe veelbelovende, aannemers zonder
ranking. Zo blijft het systeem open en kunnen
nieuwe, nog onbeoordeelde partijen ook
meedingen.

Aannemers zoeken onderscheid
De aannemers zelf reageren na een aanvankelijke scepsis met opmerkelijk enthousiasme.
De marktvraag zo laag mogelijk in te schrijven, dwong hen steeds verdergaande concessies te doen aan kwaliteit en samenwerking.
Eigenlijk wil iedereen daar wel van af. De
komst van de nieuwe Aanbestedingswet en
de EMVI-principes speelt daarbij een sleutelrol. Het Past Performance systeem helpt mee
die spiraal te doorbreken. Een hoge ranking
is een overtuigend argument voor extra kwa-

liteit en kan dus een hogere prijs verklaren.
“Met een goede onderbouwing kan nu zelfs
de hoogste prijs een aanbesteding winnen,”
aldus inkoper Jacomijn de Meij van RIJK. Zo
wordt een hoge ranking op Past Performance
juist een manier voor aannemers om zich te
onderscheiden. Hoe langer het systeem
draait, des te betrouwbaarder de rankings
worden. In de zomer zijn de eerste aanbestedingen met Past Performance van start
gegaan. Het systeem blijkt op veel samenwerkingen toepasbaar. Het beoordelingsmodel wil een eenvoudig, niet juridisch dichtgetimmerd systeem zijn, dat geschikt is voor de
onderhandse aanbestedingen. Bijkomend
voordeel is dat Past Performance ook de
opdrachtgevende gemeente stimuleert de
beoordelingen te objectiveren door ze vast te
leggen. De opdrachtgever wordt dus ook aangesproken door de aannemer op zijn bijdrage
aan een goede samenwerking. “Logisch en
constructief, want voor een goede samenwerking heb je minimaal twee goede prestaties nodig”, vindt Bob Jansen nuchter. De
deelnemende gemeenten in Noord Holland
hebben per 1 juli 2013 past performance verplicht gesteld. Eind 2013 zal een evaluatie
plaatsvinden.

Zuid-Holland
Parallel aan Noord-Holland hebben ook ZuidHollandse gemeenten besloten iets aan de
vechtmarkt bij openbare aanbestedingen te
doen. Het idee van een ranking of rapportcijfer kwam ook hier op. Leiden nam het initiatief. Maar hoe is dat in een uniform systeem
te gieten? Veel Zuid-Hollandse gemeenten

hadden al iets vergelijkbaars, dus het zoeken was naar
de grootste gemene deler. Al snel bleek het belangrijk de
grens op te trekken tot wanneer een aanbesteding
onderhands mocht en nog niet openbaar (Europees)
hoefde. Dat vergroot de markt voor de aannemers en
dan werkt Past Performance pas echt. Wim Brummer,
Hoofd Civiele Techniek Voorbereiding van de gemeente
Den Haag vertelt: “Dat heeft samen met het voorstellen
van een ranking systeem, het nodige lobbywerk en uitleg binnen de betrokken gemeenten gevraagd.” In die
periode is via de gemeente Haarlem, waar al veel ervaring was opgedaan, de Rijksgebouwendienst (RGD) en
Rijkswaterstaat (RWS) het Past Performance verhaal in
beeld gekomen, dat de beste gemeenschappelijke basis
vormde voor verdere stappen.

Nieuwe Aanbestedingswet
De introductie van Past Performance viel samen met de
invoering van de nieuwe Aanbestedingswet op 1 april dit
jaar. Onderdeel hiervan is een verdeling in categorieën
voor onderhandse of openbaar aanbesteden. De aanbevolen wettelijke grens hiertussen is hierdoor flink hoger
uitgekomen dan de grens die gemeenten aanhouden.
Daardoor komt er nu een besluitvormingstrein op gang
die bij de gemeenten de aanbestedingsgrens verhoogt.
In de gemeente Den Haag zal eind dit jaar duidelijkheid
komen over deze aanbestedingsgrens. Zo kunnen er
meer opdrachten onderhands aanbesteed worden en
wordt het ranken via Past Performance steeds nuttiger
en belangrijker. Inmiddels hebben diverse gemeenten in

Zuid-Holland Past Performance ingevoerd. Den Haag
heeft gekozen voor een pilotperiode tot 2014. Aannemers
worden nu beoordeeld, maar aan de oefen rankings zitten nog geen gevolgen. Wim Brummer: “Het gaat nu om
onze eigen directievoerders en aannemers te laten wennen aan het systeem en het opvangen van eventuele kinderziekten. Bij ons staat vanaf nu Past Performance
altijd in de bestekken.”

CROW voor uniformiteit
Ook elders in het land groeit de belangstelling voor Past
Performance. Naarmate meer gemeenten het systeem
gaan gebruiken, neemt de dreiging van verwatering toe.
Ook het natuurlijk verloop op de betrokken afdelingen
werkt dat proces in de hand. Tegen deze achtergrond is
er contact opgenomen met CROW. “De positie van
CROW op het gebied van de RAW-bestekken is hier
natuurlijk ook niet vreemd aan”, aldus Wim
Brummer(Den Haag). De vraag is hoe Past Performance
te borgen en te uniformeren zodat het landelijk en in de
loop van de tijd kan uitgroeien tot een nieuwe standaard. Dat vereist een onafhankelijke en deskundige
beheerder, die door middel van congressen, cursussen en
seminars de geüniformeerde kennis bij de gemeenten en
aannemers kan verspreiden, zodat iedereen dezelfde taal
spreekt. Tegen deze achtergrond heeft de werkgroep
Noord Holland CROW benaderd. CROW is zich aan het
beraden of en zo ja dan welke rol zij kunnen spelen in
het proces. Zo kan bij gebleken belangstelling wellicht
een publicatie over Past Performance gemaakt worden.

Themabijeenkomst Past Performance
Locatie: Regardz Eenhoorn, Amersfoort
Datum: 8 oktober 2013
Kosten: €50,- (excl. 21% btw)
Meer weten over Past Performance?
De initiatieven op het gebied van Past Performance hebben de potentie om uit te
groeien tot een eenduidige, zorgvuldige en
praktische aanpak. Daarom organiseert
CROW samen met de werkgroepen Past
Performance van de Noord-Hollandse en
Zuid-Hollandse gemeenten en PIANO de
themabijeenkomst Past Performance.

Wat kunt u verwachten?
In één dagdeel wordt u bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
Past Performance en hoort u praktijkcases.
Ook kunt u uw eigen ervaringen inbrengen. Deze bijeenkomst is zowel voor
opdrachtgevers als opdrachtnemers interessant.

• Stand van zaken en ontwikkelingen Past
Performance;
• Belang van een eenduidige, zorgvuldige
en praktische systematiek;
• Het gebruik van Past Performance voor
overheden en aannemers.
Paul van Bruggen
Programmamanager

Deelnemers krijgen inzicht in :
• Waarom en hoe Past Performance een
plek te geven in het werk- en aanbestedingsproces;

Aanbesteden & Contracteren
vanbruggen@crow.nl
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Toegankelijkheid openbare ruimte en openbaar vervoer:

Niets doen is geen optie meer
In het najaar van 2012 is de CROW-werkgroep Toegankelijkheid gestart met een ambitieuze
opgave: het opstellen van een integrale richtlijn voor een toegankelijke openbare ruimte en
toegankelijk openbaar vervoer. De gedachte hierachter was dat mensen - met en zonder
beperkingen – zich zonder belemmeringen en naar behoefte moeten kunnen verplaatsen.
Dit klinkt heel mooi en bijna idealistisch, maar dat is het niet helemaal: de onderstroom is
een terugtredende overheid die zich beperkt tot haar kerntaken en veel verwacht van de
zelfredzaamheid van burgers. De huidige financiële druk op de middelen heeft er toe geleid
dat het gebruik van algemene voorzieningen, zoals openbaar vervoer, de voorkeur geniet
boven het gebruik van specifieke voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer.

Door Frans Heijnis
Gemeenten hebben behoefte aan eenduidige en gedragen toegankelijkheidsrichtlijnen. In het recente verleden hebben de betrokken partijen vaak eigen richtlijnen gemaakt – soms aanvullend op de
CROW-richtlijnen en deze uitgegeven. Daardoor zijn de
bestaande CROW-richtlijnen versnipperd geraakt en
soms ook verouderd. Afstemming en samenhang brengen tussen de verschillende producten op het gebied
van de toegankelijkheid door de CROW-werkgroep is
daarom nodig.

Randvoorwaarden
Toegankelijk ov en een toegankelijke openbare ruimte
zijn randvoorwaarden voor de zelfstandige, zelfredzame burger. De beleidslijn om een deel van de gebruikers van het doelgroepenvervoer te laten overstappen
naar het reguliere openbaar vervoer onderstreept dit.
Doelgroepenvervoer is een specifieke vorm van collectief vervoer en omvat o.m. het Wmo-vervoer, AWBZvervoer, Valys, en Regiotaxi. Mensen met een beperking kunnen gebruik maken van een aantal wettelijke
regelingen op basis waarvan zij voor verschillende
doeleinden, zoals onderwijs en dagbesteding, vervoer
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kunnen krijgen. In Nederland hebben meer dan 1,3 miljoen een indicatie om één (of meerdere) van deze vervoersvormen te gebruiken. Een deel van deze mensen
kan op termijn reizen met toegankelijk openbaar vervoer. Een randvoorwaarde voor deze overstap naar
‘zelfredzaamheid’ is de noodzaak van gedegen toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Denk aan infrastructurele maatregelen, zoals het op orde brengen van
de bushaltes (basismaatregelen zijn het verhogen en
verbreden van de bushaltes en het aanbrengen van een
geleide lijn op de perrons). Mogelijke extra maatregelen kunnen worden gevonden in de sfeer van het regelen van de reisinformatie en het verbeteren van de parkeergelegenheid voor mensen die slecht ter been zijn.
Zonder het regelen van de algehele toegankelijkheid
zal er geen sprake zijn van zelfredzaamheid. Met de
nieuwe CROW-handleiding kunnen gemeenten meteen
beginnen met het verbeteren van de routegeleiding,
b.v. op de drukke voorpleinen van stationsgebieden, of
op plekken waar veel mensen met een beperking verblijven of samenkomen.
Niets doen aan toegankelijkheid is geen optie meer.
Het onderwerp staat stevig op de agenda en dient –
meer dan nu het geval is - een integraal onderdeel te
zijn in alle fasen van het ruimtelijk planproces. Decentrale overheden kunnen bij de planontwikkeling al aan

de slag gaan met het goed op elkaar laten aansluiten
van de bushalte op de directe omgeving. Immers, de
bushalte is geen eindbestemming maar een (belangrijke) tussenschakel in de hele verplaatsingsketen van
de reiziger. Door in het ontwerp-, het inrichtings- en
het beheerplan rekening te houden met toegankelijkheid zijn gemeenten uiteindelijk ook goedkoper uit. Ze
besparen zich kostbare reparaties achteraf! Daarnaast
kan het gebruik van algemene voorzieningen financiële
voordelen opleveren ten aanzien van het gebruik van
bijzondere voorzieningen.

Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld uit de praktijk met betrekking tot een
integrale visie. Om toegankelijkheid een volwaardige
plek te geven heeft de gemeente Vught een werkgroep
toegankelijkheid in het leven geroepen. De gemeente
kent een groot aantal zorginstellingen. De werkgroep
bestaat uit belangenverenigingen, ervaringsdeskundigen, en medewerkers van de gemeente Vught die
betrokken zijn bij de planvorming en het beheer van de
openbare ruimte. De werkgroep is actief betrokken bij
het onderwerp en wordt periodiek op de hoogte gesteld
van de planning van (her)inrichtingsprojecten in de
openbare ruimte. De gemeente neemt intussen veel

acties om de bewustwording van nut en noodzaak van
een toegankelijke openbare ruimte te vergroten. Medewerkers volgen een cursus en toegankelijkheid is een
standaardonderdeel van de bouwvergaderingen. Meldingen over toegankelijkheid krijgen voorrang. Dit
heeft geleid tot een toegankelijke gemeente Vught
waar rekening is gehouden met de behoefte van burgers om zich zelfstandig te verplaatsten. De grote winst
is een veel groter bewustzijn bij de gemeentelijke
opdrachtgever en uitvoerende aannemers en diensten
voor het inrichten van de openbare ruimte voor mensen
met een beperking. Bovendien neemt de efficiency toe,
want het beroep op speciale, kostbare voorzieningen,
zoals doelgroepenvervoer kan worden verkleind.
Immers, de zelfredzaamheid van de burgers in een ‘toegankelijke’ openbare ruimte neemt toe.

Denkbeeldige reiziger
De CROW-werkgroep – die werd begeleid door adviesbureau Keypoint – heeft een creatieve aanpak gevolgd.
Zij ging uit van een denkbeeldige reiziger op weg van
huis naar een bestemming buitenshuis, inclusief het
gebruik van verschillende modaliteiten zoals het openbaar vervoer. Onderweg heeft de werkgroep geanalyseerd welke obstakels de reiziger tegenkomt en hoe
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Om het instappen te vergemakkelijken verhogen wegbeheerders de bushaltes. Daarnaast wordt ook veel verwacht van de techniek van bussen om te ‘knielen’ tijdens het halteren. De werkgroep gaat er vanuit dat er
voorlopig sprake zal zijn van het voortbestaan van een
zekere hellingshoek tussen het perron en het ov-voertuig op een bushalte. Vandaar dat de werkgroep praktisch toepasbare richtlijnen heeft gemaakt voor de
breedte en de hellingshoek van de aanlooproute, het
hoogteverschil tussen perron en directe omgeving, en
de geleide lijn op het perron.
De publicatie begint met de afbakening van het onderwerp: richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de
openbare ruimte, zijnde looproutes, bushaltes en parkeerplaatsen. Vervolgens gaat het over looproutes. Per
onderdeel van de looproute worden telkens eerst de uitgangspunten beschreven door middel van een kwalitatieve beschrijving van de toegankelijkheid. Daarna
volgt een overzicht met kwantitatieve gegevens (breedtes, lengtes, hoeken). Er zijn gebiedstypen onderscheiden zodat waar mogelijk maatwerk kan worden geleverd. Op een gelijke wijze worden ook de richtlijnen
voor bushaltes, reis- en route informatie en parkeerplaatsen behandeld.

deze zijn te overwinnen. De werkgroep heeft er op gelet
niet met een ‘roze toegankelijkheidsbril’ naar de problematiek te kijken. Dit zou tot een op papier maximale
toegankelijkheidsrichtlijn hebben geleid, maar in de
praktijk zou deze richtlijn blijven steken in goede
bedoelingen.

Voortschrijdend inzicht
De werkgroep is er in geslaagd praktische richtlijnen te
bedenken die zijn gebaseerd op de kennis uit het verleden, gecombineerd met het voortschrijdend inzicht uit
de vele praktijkvoorbeelden die door de leden van de
werkgroep zijn aangedragen. Zij zijn ‘ervaringsdeskun-

De noodzaak te komen tot een praktisch toepasbare richtlijn
was altijd al aanwezig
Door de samenstelling van de werkgroep was de noodzaak om te komen tot een praktisch toepasbare richtlijn altijd wel aanwezig. De belangentegenstellingen
waren soms groot: mensen die slecht ter been zijn, stellen andere eisen aan een toegankelijke openbare
ruimte dan blinden en slechtzienden. De laatsten hebben belang bij voelbare overgangen, bijvoorbeeld van
trottoir naar rijbaan bij een oversteekplaats. Mensen
die gebruik maken van een rolstoel hebben juist belang
bij vlakke overgangen, kleine hellingshoeken. De werkgroep heeft slim geopereerd en geadviseerd om te werken met zogenaamde waarschuwingsmarkeringen en
attentievlakken. Hiervoor zijn richtlijnen en tekeningen gemaakt die in de publicatie zullen worden opgenomen.
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dig.’ Het is onmogelijk om het alle gebruikersgroepen
naar de zin te maken. Daarvoor lopen de belangen
teveel uiteen. Het is wel mogelijk voor de gebruiker om
kennis te nemen van de nieuwste inzichten op het
gebied van de toegankelijkheid en er zijn voordeel mee
te doen. Afspraken die in de werkgroep zijn gemaakt
zijn bedoeldom decentrale overheden te overtuigen van
het belang van een goede inpassing van bus infrastructuur in de openbare ruimte, van het belang van geleide
lijnen op plekken waar dat echt nodig is, en het slimmer omgaan met langs halteren waar dat mogelijk is.
Vast staat dat deze richtlijn niet af is en onderhouden
zal moeten worden. In de digitale beheeromgeving van
CROW is het mogelijk om de handleiding regelmatig te
actualiseren.

Mobiliteitsscan:

lering trekken uit
ontwikkelervaringen
Ook al wordt de Mobiliteitsscan nu bij Milieudienst IJmond vooral
gebruikt om informatie uit de Regionale Verkeers Milieukaart te
ontsluiten, toch is Reinier van Gent, milieuadvies medewerker
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, positief kritisch in zijn oordeel
over de scan.

“Vanaf de start in 2008 was ik al bij de ontwikkeling
van dit instrument betrokken. Er was bij ons in
die jaren vooral behoefte aan een instrument
om ideeën en scenario’s door te rekenen. Die
doorrekening kostte enorm veel tijd. Daarom hebben
we geparticipeerd in het project en daar heb ik
zoveel van geleerd. Het platform van bedrijfsleven
en overheid, door CROW voor de ontwikkeling van
een pilotversie samengebracht, heeft vanaf de start
van het project op het gebied van bereikbaarheidsen milieuproblematiek veel nieuwe ervaring
opgebouwd. Niet alleen geleerd van fouten, maar
ook en vooral van elkaars, soms tegengestelde,
ervaringen. “
De eerste pilotversie kende natuurlijk nog een flink
aantal bugs. “Dan ga je twijfelen en verder zoeken.
Komen die bugs door fouten in het programma
of zijn de ingevoerde gegevens niet correct? Is de
berekening fout of is de input niet goed? Het is wel
de manier om uiteindelijk een Mobiliteitsscan op de
markt te brengen in een sterk verbeterde versie.
In het kader van de nieuwe Mobiliteitsvisie IJmond
van dit jaar gebruiken we de scan nu als analyse
instrument en nauwelijks voor de doorrekening van
ideeën en scenario’s op het gebied van mobiliteit,
bereikbaarheid en milieu. Wil ik dergelijke ideeën
en mogelijke scenario’s aan een beoordeling
onderwerpen, dan vind ik voor ons werk andere
instrumenten, zoals de Verkeers Milieukaart, beter
geschikt. In dat laatste opzicht is de Mobiliteitsscan
nog niet gedetailleerd genoeg. Maar voor de
analyse van verkeersstromen, het doorberekenen

van varianten en de bijbehorende effecten, is de
scan wel bijzonder geschikt.“ Verbetering van het
instrument is zeker nog mogelijk, vindt Van Gent.
“Het gebruikersgemak kan zeker nog een paar punten
omhoog in de waarderingscijfers.”
Daarop is door CROW al geanticipeerd door in de
nieuwe versie de menustructuur te verbeteren,
waardoor de gebruiker sneller en eenvoudiger kan
navigeren. Praktische toepasbaarheid is daarmee
weer een stapje toegenomen.

nieuwe versie mobiliteitsscan
De ontwikkeling van Mobiliteitsscan is een continu proces. Zo zijn
nieuwe functies aan gebruikers voorgelegd op de gebruikers dag van
donderdag 13 juni dit jaar in Utrecht. De belangrijkste wijzigingen
zijn:
• Direct meerdere mobiliteitsscenario’s op het scherm met elkaar
vergelijken
• Plus LMS en NRM-scenario’s voor toepassing
bereikbaarheidsindicator (in opdracht van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu)
• Eenvoudiger en sneller navigeren door verbetering menustructuur
Website adres: www.crow.nl/mobiliteitsscan
Twitter: #mobiliteitsscan
Meer info en vrijblijvende demonstratie:
Robert-Jan van den Berg, CROW-relatiemanager, vandenberg@crow.nl

nr. 6 | september 2013 CROWetcetera | 11

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

Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 
geactualiseerd en uitgebreid met 
kostenkengetallen en meetinstructies
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte heeft zijn
waarde de afgelopen jaren ruim bewezen: de meerderheid van de beheerders in het land gebruikt deze
landelijke standaard om ambitieniveaus vast te
stellen voor het onderhoud van de openbare
ruimte. Een groot deel past de catalogus ook toe
voor beeldbestekken. Met de komst nu van de derde
versie zal naar verwachting het beeldgericht werken verder toenemen. Zeker als binnenkort in RAW
ook de beeldbestekposten worden opgenomen.

vervolgens kopiëren naar Word om zo zijn persoonlijke
kwaliteitscatalogus samen te stellen.
Voorts zijn, apart, onlinekostenkengetallen beschikbaar. Deze zijn er per schaalbalk, per kwaliteitsniveau.
De kengetallen zijn er in twee soorten, namelijk richtprijzen en inschrijfstaten. Richtprijzen zijn theoretische cijfers berekend op basis van CROW-publicatie 145
(Beheerkosten openbare ruimte). De inschrijfstaten
bevatten praktijkcijfers van aannemers die een prijs
hebben ingediend voor een beeldbestek van een
gemeente.

Door Tim Oosten

Geen harde cijfers

De kersverse Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013
is niet alleen een actualisatie, maar vooral ook een
doorontwikkeling van zijn voorganger uit 2010. De
tweehonderd schaalbalken zijn onder de loep genomen.
Dit zijn stuk voor stuk kwaliteitsbeschrijvingen in categorieën van A+ (zeer hoog) tot D (zeer laag), ondersteund door beelden, van te onderhouden objecten,
zoals groen, kunstwerken, meubilair en verharding.

Gemeenten kunnen met de onlinekostenkengetallen
inschatten welke prijs zij mogen verwachten en kunnen bijvoorbeeld berekenen hoeveel besparing een
lager niveau van onderhoud kan opleveren. Gemeenten
die nog niet beeldgericht werken, kunnen kijken wat
het kost om over te stappen. Overigens is hier geen
sprake van ‘harde’ cijfers, maar van indicatieve bedragen. CROW is voornemens om beheerders in de toekomst de mogelijkheid te bieden om eigen inschrijfstaten te uploaden, waardoor de kostenkengetallen
actueel blijven.
Leveranciers die software ontwikkelen voor bijvoorbeeld PDA’s die ingezet worden bij de inspectie van
beeldkwaliteit, kunnen onder voorwaarden de schaalbalken bij CROW kopen.

Prestatie-eisen, beschrijvingen en foto’s
Het resultaat: van tientallen veelgebruikte schaalbalken
zijn prestatie-eisen, beschrijvingen en foto’s verbeterd.
In veel gevallen is ook een meetinstructie beschreven,
die uitsluitsel geeft bij discussie over de gemeten
beeldkwaliteit. Verder is een rekenmethode ontwikkeld
om de beeldkwaliteit van een totaal gebied of over een
periode te berekenen.Daarnaast biedt de catalogus een
toelichting op werken met beeldkwaliteit, op (vernieuwde) schaalbalken, en een uitleg over de relatie
met wegbeheer. Tegelijkertijd is hard gewerkt aan de
vertaling van de kwaliteitscatalogus naar de resultaatsbeschrijvingen en deficodes in RAW. De resultaten worden nog dit jaar ter visie gelegd, maar zijn al verwerkt
in de nieuwe catalogus. Daarmee zijn prestatie-eisen
nog beter meetbaar.

Online
De schaalbalken in dit lijvige boekwerk zijn ook online
beschikbaar. Met de onlinekwaliteitscatalogus kan de
gebruiker een selectie maken van schaalbalken en deze

CROW-publicatie 323
‘Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte
– Standaardkwaliteitsniveaus voor
onderhoud’
Bestellen kan via
www.crow.nl/
shop, dit geldt voor
zowel het boek als de
online-uitgave, als de
kostenkengetallen.

H
 arro Verhoeven
projectmanager Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur
verhoeven@crow.nl

praktijkmiddag beeldkwaliteit
Eind juni vond in Ede de jaarlijkse Praktijkmiddag Beeldkwaliteit plaats,
waar een tipje van de sluier werd gelicht van de nieuwe kwaliteitscatalogus en waar eens te meer duidelijk werd dat werken met beeldkwaliteit
niet meer is weg te denken bij het beheer van de openbare ruimte. Ook
kwam naar voren dat beeldkwaliteit zich goed laat combineren met
andere ontwikkelingen zoals burgerparticipatie, open posten en prestatiebestekken. Kortom, van beeldkwaliteit gaan we nog veel horen.
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Zeven vragen aan een afstudeerder bij CROW, Rowan van de Weerd

Lokale experimenten met
elektrisch vervoer

1

Je scriptie ziet er indrukwekkend uit, wat heb je
precies onderzocht?

Om een uitrol van elektrisch vervoer mogelijk te maken, zijn
bepaalde veranderingen in de samenleving nodig (bijvoorbeeld
ten aanzien van regulering, technologiestandaards, gedrag). Mijn
scriptie gaat over hoe lokale experimenten met elektrisch vervoer
deze veranderingen kunnen stimuleren. Om hier uitspraken over
te kunnen doen heb ik literatuuronderzoek gedaan en zes lokale
experimenten met elektrische auto’s bestudeerd, op basis van
zeventien interviews bij decentrale overheden, netbeheerders en
andere betrokkenen. Deze scriptie is mijn afstudeeronderzoek
voor de opleiding ‘Science and Innovation Management’ aan de
Universiteit Utrecht.

2

	Dat klinkt interessant, maar waarom is het

belangrijk om hier meer van te weten?

Elektrisch vervoer is één van de belangrijke oplossingen waarmee
de opgave van duurzame mobiliteit kan worden gerealiseerd. De
uitrol van elektrisch vervoer verloopt echter heel moeizaam.
Doelstellingen van de overheid van het aantal elektrische voertuigen in 2020 en 2025 worden zo goed als zeker niet gehaald.

3

Wat zijn de belangrijkste conclusies van je
onderzoek?

De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is dat de uitrol
van elektrisch vervoer daadwerkelijk gestimuleerd kan worden
met lokale experimenten. Ik heb acht soorten veranderingen (ten
aanzien van technologie, beleid en gebruikers) gevonden die met
lokale experimenten kunnen worden beïnvloed, en dus gestimuleerd. Voor elke verandering heb ik vervolgens een onderliggende
set van activiteiten gevonden, die binnen een lokaal experiment
uitgevoerd kunnen worden. Om bijvoorbeeld de voorkeuren van
(potentiële) gebruikers te beïnvloeden, kan een gemeente elektrisch vervoer promoten door als ‘launching customer’ op te treden. Hiermee heb ik zowel nieuwe theoretische als praktische
inzichten gevormd.

4

	Wat zijn de aanbevelingen die je aan een projectleider

elektrische voertuigen mee kan geven?

Een projectleider moet eerst het doel van het project vaststellen:
Wil je als projectleider de technologie laten ontwikkelen, de basis
vormen voor beleid, of zoveel mogelijk mensen overhalen over te
stappen op elektrisch vervoer? Afhankelijk van het doel kan de projectleider inzetten op de uitvoering van bepaalde activiteiten. Een
belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten en initiatiefnemers
van projecten.

5

 ijn er verder nog beren op de weg voor grootschaZ
lige implementatie van elektrisch vervoer?

6

Wat vind je van CROW (cluster verkeer en
vervoer) als afstudeerplek?

De technologie zelf moet zich nog verder ontwikkelen. Dit wordt
in elk interview, dat ik heb afgenomen, genoemd. Denk hierbij
aan de accu in de voertuigen zelf, maar ook de laadinfrastructuur.
Als de technologie zich genoeg ontwikkeld heeft, zal de aanschaf
van voertuigen goedkoper worden en het rijden wordt gebruiksvriendelijker. Dan zal een markt, die momenteel eigenlijk nog
ontbreekt, zich vanzelf ontwikkelen.

CROW heeft als nationaal kennisplatform een enorm netwerk,
waar ik gebruik van heb kunnen maken. Hiernaast biedt CROW
afstudeerbegeleiding, waar ik dagelijks met mijn vragen terecht
kon. Ik heb op de afdeling Verkeer & Vervoer altijd met plezier aan
mijn scriptie gewerkt. Ik heb me er, mede dankzij de collega’s op
de afdeling, snel thuis gevoeld. Ik heb het als zeer prettig ervaren
om in een werkomgeving mijn scriptie te schrijven. Ook ben ik
CROW dankbaar dat ik een aantal vervolgactiviteiten heb mogen
uitvoeren.

7

Je bent nu afgestudeerd. Wat wil je nu gaan doen?

Ik ga eerst vijf weken backpacken in Azië. Ik heb vorig jaar
namens mijn opleiding een studiereis georganiseerd naar Hongkong en ben geïnteresseerd geraakt in de cultuur en natuur van
Azië. Als ik terug ben wil ik snel gaan solliciteren, het liefst in de
regio Utrecht, Ede, Arnhem. Het werken op projectbasis lijkt me
erg leuk, net als de richting Verkeer & Vervoer. Suggesties voor
een baan zijn dan ook zeer welkom!
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Door Stefan Boerboom

Nieuwe loot aan CROW-stam:

Personenvervoer
over water

De budgetten voor infrastructuur
staan onder druk. Gezien de economische baisse is momenteel het devies:
geen nieuwe infra, maar de bestaande
infra beter benutten. Dat geldt ook
voor natte infra, en daarbinnen voor
veerdiensten. Johan Hania, voorzitter
van het Landelijk Veren Platform (LVP)
en bedrijfsleider Veerdiensten, Havens
en Markten in Gorinchem, merkt duidelijk dat de laatste twee jaar een toenemende belangstelling voor personenvervoer over water is bij decentrale
overheden en wegbeheerders. Een logische ontwikkeling ook, is zijn mening:
“Op het water is nog voldoende plek,
de capaciteit is nog lang niet overschreden. Waar infrastructuur als
nieuw spoor of asfalt dure oplossingen
zijn, is water gratis. Die rivieren liggen
er gewoon.” Maar wil je daar als wegbeheerder, provincie of waterschap
iets mee, dan is het moeilijk als je
beginner bent. “Vergunningen, businessmodel, welk varend materieel is
geschikt?”, somt Hania diverse aanloopkwesties op. “Er komen de nodige
vragen bij ons binnen, en die willen wij
graag op de juiste manier kunnen
beantwoorden. CROW leek ons de aangewezen partij om dit verder te gaan
uitwerken.”

“Niet alleen last, ook lust”

Als het aan CROW en het Landelijk Veren Platform ligt, is er eind dit jaar een
onlinekennisplatform voor personenvervoer over water. Bedoeling is een
website vol informatie over bijvoorbeeld kencijfers, vergunningen of
verdienmodellen, die professionals met elkaar gaat verbinden. In juni is de
begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van regionale
overheden, belangenorganisaties, vervoerders en adviseurs, aan de slag
gegaan. CROW et cetera sprak met twee belangrijke deskundigen/
commissieleden. “Aan de randen van een veerdienst zit verdiencapaciteit.”
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Overigens is personenvervoer over
water niets nieuws. Rond 1840 bijvoorbeeld vond het meeste interlokale vervoer plaats via de trekschuit: reizen per
diligence was drie keer zo duur als vervoer per trekschuit. Anno 2013 is er een
divers beeld te zien van passagiersvervoer over water: van kleine gierpontjes
tot razendsnelle lichtgewicht catamarans die relatief grote langsscheepse
afstanden kunnen overbruggen. “Een
veerdienst is niet alleen last, maar ook
lust”, zegt Hania. “Een veer spaart tijd,
geld en milieu. Neem onze lijn Gorinchem-Woudrichem-Loevestein-Vuren.
Die trekt op jaarbasis vierhonderdduizend passagiers. Als die allemaal een
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tientje besteden in en rond Gorinchem, haal je als
gemeente zomaar vier miljoen euro binnen.” Veren zijn
van economisch en maatschappelijk belang, betoogt
Hania. “Ze bevorderen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van gebieden. Toch worden veren door de overheid
stiefmoederlijk behandeld. Uit de evaluatie van subsidiegelden blijkt bijvoorbeeld dat de verschillende provincies
bij het toekennen van gelden aan veren ieder een eigen
norm hanteren. Neem ons buurland België: daar zijn alle
veren kosteloos voor passagiers. Dat geeft aan dat de
overheid veren daar op een andere wijze waardeert.”

“Slim alternatief”
Veren bedienen zeker niet alleen toeristen. Vooral voor
forensen en scholieren kunnen veerdiensten een aantrekkelijk alternatief zijn. Daarover kan Gerbrand

veren in cijfers
• 243 veerdiensten in Nederland
• 32 miljoen passagiers per jaar
• 333 miljoen bespaarde omrijkilometers per jaar
Bron: brochure ‘Verdiensten van veerdiensten’ (www.landelijkverenplatform.nl)
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Gerbrand Schutten: “Ik krijg wekelijks telefoontjes van geïnteresseerden
die plannen hebben voor nieuwe veerdiensten”

Schutten meepraten. Hij is directeur van Aquabus
(waar de bedrijven Aqualiner en Waterbus onder vallen), het grootste openbaarvervoernetwerk over water
in Nederland, actief in de regio Rotterdam-Drechtsteden. Zijn twaalf schepen vervoeren op jaarbasis 1,7 miljoen passagiers. “Ik krijg wekelijks telefoontjes van
geïnteresseerden die plannen hebben voor nieuwe veerdiensten”, is ook zijn constatering. “Uit Flevoland,
Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Cuijk, Heumen, de
Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland: overal is belangstelling. Soms is het een gerichte nautische kwestie, soms
ook een heel praktische of brede vraag: ‘Hoe ontwikkel
en realiseer je een veerverbinding?’, ‘Welke schepen zijn
geschikt?’ of ‘Hoe werkt het aan de financiële kant?’. Er
is veel kennis, maar die is vaak specialistisch en verspreid over allerlei partijen. Ik merk overigens dat stakeholders vooral gericht zijn op de Randstad, omdat
daar de meeste mensen wonen en daar de congestieproblemen het grootst zijn, maar ik vind dat zij daarbij
te veel focussen op een alternatief bieden voor het
hoofd- en onderliggend wegennet. Op zichzelf begint
het daarmee, maar passagiersvervoer over water is een
slim alternatief dat juist op veel meer terreinen, zoals
ruimtelijke ordening en toerisme, enorm veel kan opleveren.” Schutten weet waar hij het over heeft: hij kan

terugblikken op bijna vijftien jaar ervaring en stond als
onderzoeker vanuit het ministerie aan de basis van OV
over Water als nieuwe vorm van openbaar vervoer, eind
jaren negentig. “In 2000 zijn we begonnen met een
viertal snelle veerexperimenten, waarbij ik verantwoordelijk werd voor het opzetten van het traject AlmereHaven–Huizen. De invaart van de haven van Huizen
was in die tijd smal en vervuild. De bestuurders wilden
het hele gebied graag saneren en opwaarderen, maar
zochten naar een argument voor herontwikkeling. Die
kwam er in de vorm van de genoemde veerverbinding
Huizen–Almere en de daarvoor beschikbaar gestelde
middelen. Aan de randen van een dergelijke veerdienst
zit dus verdiencapaciteit en als je het als gemeente of
projectontwikkelaar slim aanpakt, zit daar echt muziek
in. Het resulteerde in Huizen in ieder geval in een substantiële bijdrage vanuit Noord-Holland voor het verleggen van de havenpier en sanering van het gebied,
wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een spectaculair
‘nautisch kwartier’ met horeca, woningen, bedrijven en
een VVV. En hoewel de veerverbinding zelf nu niet meer
bestaat, is de herontwikkeling van het havengebied
blijvend.”
Een ander project waar Schutten met plezier op terug
kijkt, is de ontwikkeling van de oude RDM-werf in Heijplaat, midden in de Rotterdamse Stadshavens. “Dat
gebied is helemaal op de schop gegaan en heet nu RDM
Campus. Het heeft een belangrijke onderwijsfunctie

met twaalfhonderd studenten en ruim veertig jonge
bedrijven in de innovatieve sector. De bereikbaarheid
moet dan wel goed zijn en de Aqualiner heeft daar een
niet te verwaarlozen aandeel in gehad, iets waar ik
trots op ben.” De reizigers ondersteunen overigens zijn
verhaal: in de OV-Klantenbarometer 2012 (KpVV, maart
2013) scoort Aquabus een keurige 8,3 voor de veerdienst
Rotterdam–Dordrecht en eindigt daarmee op een
gedeelde eerste plaats. Ter vergelijking: het landelijke
OV-gemiddelde is 7,4.

Onconventionele verbindingen
“Misschien moeten we als maatschappij duidelijker
keuzes maken”, filosofeert Hania. “Niet en-en, maar
of-of. Dus of een weg, of een spoorverbinding, of een
veerdienst. Dat kan passagiersvervoer over water extra
momentum geven. Een interessante innovatie vind ik
de ontwikkeling van windturbines op veren die elektriciteit genereren, of LNG – vloeibaar aardgas – als brandstof. Dat is nog in onderzoek, maar kan in potentie
enorme brandstofbesparingen en CO2-reductie opleveren. Belangrijk als je bedenkt dat voor veerdiensten
brandstof naast personeel de belangrijkste kostenpost
is. Denk ook aan onconventionele verbindingen: een
veerverbinding tussen twee wegen waar het in de spits
vastloopt. Vanuit de historie varen veren tussen twee
steden. Maar dat is geen wet.” Schutten is het daarmee
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Verkeer & Vervoer

bEZOEK DE CROW-sTAND
organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Tijdens de laatste maanden van 2013 is CROW regelmatig op
vakbeurzen te vinden met een stand. Bent u op een van die
beurzen? Kom gerust langs om vragen te stellen aan CROWprojectmanagers of -consulenten.

Dag van de openbare Ruimte
De tiende editie van de Dag van de Openbare Ruimte vindt
plaats in Houten op 9 en 10 oktober. CROW zal presentaties
geven over de Kwaliteitscatalogus, beeldkwaliteit en beheer van
de openbare ruimte. U vindt de CROW-stand in hal 3, standnummer 3.038.

infra Relatiedagen

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

Dag van verkeer & mobiliteit
Tijdens de Dag van Verkeer & Mobiliteit in Houten op 28
november, vindt u de CROW-stand in hal 2 (standnummer
2.050).

cRow-congressen
CROW organiseert over diverse thema’s congressen. Onze
stand treft u uiteraard ook aan tijdens deze evenementen.
Ga voor een overzicht van de CROW-congressen naar
www.crow.nl/congressen.

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

De Infra Relatiedagen zijn een belangrijke ontmoetingsplek
voor leveranciers, aannemers en opdrachtgevers in de gww.
CROW zal het kennisprogramma invullen met verschillende
presentaties. Bezoek de CROW-stand tijdens de Infra Relatiedagen in Gorinchem en Venray.

09-02-12 09:43

bIjEENKOMsTEN CROW
lEvENDE sTAD OKTObER
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
1 oktober Kennisdelen binnen de beheerorganisatie; Balans tussen
kennisbehoud en kennisvernieuwing! – Provincie Zuid Holland
9 oktober Monitoring – gemeente Helmond
17 oktober Openbare ruimte en de gemeenteraadsverkiezingen –
de beheerder als politiek adviseur – gemeente Rijswijk
Heeft u zelf ideeën waarover u graag een bijeenkomst georganiseerd wil hebben? Laat het ons weten via (0318) 69 53 85 of per
email levendestad@crow.nl
Tijdens de themabijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals
kennis en ervaringen uit over de openbare ruimte. Kijk voor meer
informatie over de CROW Levende Stad bijeenkomsten op
WWW-LEVENDE-STAD.NL
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wijkschouw

Johan Hania: “Een veer spaart tijd, geld en milieu”

Een veer rendabel exploiteren gaat gemakkelijker door vervoer van
forensen en toeristen met elkaar te combineren.

eens. “Wegenaanleg is lang niet altijd de oplossing”,
meent hij. “Ik maak graag de vergelijking tussen Los
Angeles en New York. In New York hebben de bestuurders besloten te stoppen met asfalteren en zich meer te
richten op alternatieven. Ze stimuleren het fietsen,
maar ook passagiersvervoer over water. In New York
beweegt het verkeer nog steeds. Terwijl in LA, waar
soms tot tweemaal tien rijstroken liggen, het verkeer
nog steeds vast staat.”

“Volop kansen”
Een veerexploitant die zitting neemt in een begeleidingscommissie die kennis over personenvervoer toegankelijk gaat maken, is dat geen paradox? Waarom zou
je je kennis gratis weggeven? “Ik heb daar lang over
nagedacht en gedeeltelijk is het ook waar”, zegt Schutten. “Maar wij zijn toch een branche die door de overheid wordt ondersteund en ik beschouw het als een
morele plicht onze kennis te delen met anderen, het
algemeen belang te dienen. En mijn baat bestaat eruit
dat als we kennis delen, daar ook wel weer wat uit komt.
Ik draag de hele sector een warm hart toe, een sector

bovendien waar nog volop kansen liggen. Ook wat marketing en commercie betreft. Nu doet elke veerdienst dat
nog voor zichzelf. Ik geloof er echt in. Ik zie vooral de
platformfunctie van de website: kennis delen en geschikt
maken voor de praktijk. Dat lijkt sterk op de pay-off van
CROW, ‘praktische kennis, direct toepasbaar’. En ik wil
graag meehelpen vragen te beantwoorden en kennis van
elders te halen. Wat mij betreft ook internationaal. Van
de gemeenteambtenaar in de kleine gemeente x, tot de
havenmanager van Hong Kong.”
Naar verwachting heeft Nederland binnen afzienbare
tijd de beschikking over een website waarvan zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen profiteren
en waar ze elkaar kunnen vinden. Wegbeheerders bijvoorbeeld, die weten waar verkeersknelpunten liggen
en daar een passende vervoer-over-water-oplossing bij
zoeken. Of exploitanten, die kennis hebben van kosten/
baten van een veerdienst en hun business case, maar
op zoek zijn naar nieuwe markten. Het gaat een site
worden waar professionals met vragen terechtkunnen.
Koen Bekking, senior consulent Verkeer en Vervoer, bekking@crow.nl

www.zichtopbeheer.nl
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KpVV/Fietsberaad

KpVV/Fietsberaad

NIEuWE KENNIsDOCuMENTEN KPvv
EN fIETsbERAAD

volg ons of discussieer mee
onze discussiegroepen en
weblogs zijn te vinden op
www.kpvv.nl/discussiegroepen
Discussiegroepen

Publicatie 23 is één van de maatregelen
ter verbetering van fietsveiligheid uit de
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. De
publicatie is opgesteld om informatie te
delen over fietsveiligheidsmaatregelen
die gemeenten nemen. Het doel van de
publicatie is dat gemeenten van elkaar
leren en elkaar stimuleren. De 34 best
practices zijn naast de publicatie ook
ontsloten via Web tool Veilig Fietsen met
de mogelijkheid om daar als gemeente
best practices aan te dragen.
meer informatie over publicatie:
www.ﬁetsberaad.nl/?lang=nl&section=
publicaties

Milieuprestatie ov-bussen 2013
stand voorjaar 2013

6

Euro II

Euro V

elektrisch

32

Aantal bussen

Euro III

EEV conventioneel

overig

32

Concessiegebied/lijnconcessie

Euro IV

EEV hybride

4

2

4

9

5

3

Het weergegeven aantal bussen is exclusief achtpersoonsbussen,
zoals buurtbussen en lijntaxi’s, lesbussen en reservematerieel.

2

2

A

5
34
35
36
37
38
39
40/41
42/43
44
45
46

Groningen Drenthe-concessie
Vlieland
Terschelling
Ameland
Schiermonnikoog,
Noord- en Zuidwest-Fryslân
6
Zuidoost-Fryslân
7
Midden-Overijssel
8
Twente
9
Zutphen-Hengelo-Oldenzaal
10
IJsselmond (Ov. en Fl.)
11
Stadsvervoer Lelystad
12/13 Stadsdienst Almere en
Almere Streek
14
Veluwe
15
Achterhoek en Rivierenland
16
Concessie Arnhem Nijmegen
17
Concessie Provincie Utrecht bus
18
Stadsvervoer Utrecht
19/20 Regiovervoer Utrecht
incl. sneltram en spitsvervoer
21
Gooi en Vechtstreek
22
Noord-Holland Noord
23
Haarlem / IJmond
24
Waterland
25
Zaanstreek
26
Concessie Amsterdam 2012
27
Amstelland Meerlanden
en Zuidtangent
28
Zuid-Holland Noord
29
Hoeksche Waard /
Goeree Overflakkee
30
Drechtsteden, Alblasserwaard,
Vijfheerenlanden
31
Busvervoer Haaglanden Stad
32
Agglomeratie Den Haag /
Zoetermeer Rail
33
Regionaal busvervoer
Haaglanden
1
2
3
4
5

Rail Rotterdam
Concessie Bus Rotterdam e.o.
Voorne-Putten en Rozenburg
Noord-Zeeland
Midden-Zeeland
Zeeuws-Vlaanderen
West- en Midden-Brabant
Oost-Brabant en Meijerij
Concessie SRE
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg

5
7

6
17 44

1

A
22

55

39

14

10

GD HOV-concessie
Breda-Oosterhout-Utrecht
(buslijnen 400 en 401)

B
15
10 211

25
2

23
8

85

5

13

44

3

20
106

14

24

62

7

11

10
8

12/13

40 149 2

7

26

27

110

123

2

9

14

21

4 228

20

12 50

1

147

180

33

206 24

31/32
7

22

39

1

1

59

19/20
15

142

9

34/35
27

218 39

15

25

96

5

B

43

4

42

Met name elektrische bussen hebben de aandacht.
Nu kennen we al vele jaren trolleybussen in Arnhem,
maar de nieuwe technieken zijn gericht op batterijbussen en waterstofbussen. In een tussenperiode
zullen hybridebussen van belang zijn. Op 26 april
2013 werden voor het eerst in Nederland elektrische
batterijbussen van 12 meter in gebruik genomen in
een concessie. Dat gebeurde op Schiermonnikoog,
met zes voertuigen. Volgens de plannen blijven zij
daar 15 jaar rijden.

245

41

47
171

6

45

44

2

Hoe leest u deze kaart?
Op deze kaart staan per concessie in de gekleurde
cirkels de aantallen bussen vermeld. Elke kleur staat
voor een emissienorm. In 1992 voerde de Europese
Gemeenschap de Euro I-norm in. De EU scherpte
deze Euronormering geregeld aan. Vanaf begin 2014
moeten nieuw verkochte bussen aan de Euro VI-norm
voldoen (zie kader). Eind 2013 komen in Nederland
de eerste Euro VI-bussen in gebruik, in en rond de
stad Utrecht. De al langer bestaande EEV-norm

26

2

gorieën hybride en elektrisch opgenomen.
In concessies waar het wagenpark uit verschillende
categorieën bussen bestaat, bijvoorbeeld Euro III en
EEV, staan er even zoveel cirkels. Om cartografische
redenen is per concessiegebied als hoofdkleur de
kleur gekozen van de meest voorkomende categorie.
De kaart geeft de stand weer van voorjaar 2013.
Achtpersoonsbussen zijn niet meegeteld. Lesbussen,
bussen voor leerlingenvervoer en reservematerieel
evenmin.
De gegevens zijn afkomstig van de ov-autoriteiten.

Euro VI

Stand van zaken

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle nieuw verkochte
bussen voldoen aan de nieuwe emissie-eisen zoals
omschreven in de EU-verordening nr. 582/2011 van
25 mei 2011.
Als de Euro VI-norm wordt vergeleken met Euro V,
dan liggen de grenswaarden voor fijnstof op
eenderde daarvan en voor stikstofoxides op een
kwart. Nieuw is dat de verordening voorschrijft dat
de uitlaatgassen permanent gemonitord worden
met een analysesysteem waarmee vervolgens de
finetuning in de motor wordt aangepast om te garanderen dat de emissienorm gedurende ten minste 700.000 kilometer niet wordt overschreden.
Zo wordt bereikt dat Euro VI-bussen gedurende de
levensduur beter aan de norm blijven voldoen dan
bussen van oudere categorieën (door bijv. slijtage).

In het voorjaar van 2013 rijden er in Nederland 5.028
bussen. Dat zijn er 86 minder dan in 2012. Deze
daling is vooral terug te voeren op de efficiëntere
inzet van bussen in de nieuwe concessies Bus

Milieukwaliteit ov-bussen 2009-2012 (in %)
elektrisch
EEV hybride
EEV
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro 0-II
overig

2010

2011

2012

2013

1
1
50
9
6
29
4
1

1
1
57
10
5
22
4
1

1
1
64
9
4
19
1
1

1
1
76
8
2
11
–
1

1

81

Aard- en groengasbussen
Ameland
Leeuwarden
Zuidoost-Fryslân
Veluwe
Arnhem Nijmegen
Haarlem/IJmond
Stadsdienst Den Haag
Regiovervoer Haaglanden
Midden-Zeeland

4
20
7
46
218
82
93
127
47

46
183

aardgas of virtueel, via certificaten, op groengas (zie
kader).
Eind 2013 gaan de concessies Tram en Bus Regio
Utrecht, Twente en IJsselmond in. Dan daalt het
aantal Euro III-bussen tot minder dan 300. In Regio
Utrecht gaan dan de eerste Euro VI-bussen rijden,
165 in getal. Hierdoor en door het gebruik van schone
brandstof zal de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden
door ov-bussen in de Utrechtse concessie met 90%
verminderen.

Naar emissieloos vervoer
De focus richt zich inmiddels op volgende generaties
van schone bussen: bussen zonder emissies
(elektrisch) en bussen die niet-fossiele brandstof

gebruiken, zoals groengas. TNO heeft berekend dat
ov-bussen verantwoordelijk zijn voor een kleine 2%
van de CO2-uitstoot van het totale wegverkeer. Het
gaat om circa 500.000 ton CO2. Vooralsnog gaat het
om projecten die door overheden worden
gesubsidieerd. De Europese Commissie ondersteunt
onderzoek, zoals initiatieven op het gebied van
waterstoftechnologie en het Zeeus-project dat de
UITP gaat uitvoeren met acht steden. Maar ook
verschillende landen subsidiëren schone bussen,
zoals Groot-Brittanië via het Green Bus fund en
Nederland met het Innovatieve bussen Programma.
Maar vooral ook de industrie zelf investeert vele
miljoenen euro’s in nieuwe technieken.

Emissiestandaarden diesel- en gasmotoren, ETC Test
0,16

Rotterdam e.o. (-48) en Busvervoer Haaglanden Stad
(-23) en door de aanpassing van de dienstregeling in
Groningen Drenthe (-19). De belangrijkste ‘verschoning’ van het wagenpark vond plaats in de concessies
Noord- en Zuidwest-Fryslân, Stadsvervoer Lelystad,
Gooi en Vechtstreek en Zuid-Holland Noord.
Het aantal Euro III-bussen daalde in een jaar tijd van
960 (19%) naar 572 (11%). Ook Euro IV daalde, van
219 (4%) naar 98 (2%). Driekwart van alle ov-bussen,
3.825 (76%) voldoet aan de EEV-norm. In 2012 was
dat nog 64%. Van deze EEV-bussen rijden er 644 op

0,14
0,12

fijnstof (g/kWh)

(Enhanced Environmentally friendly Vehicles) maakt
ook deel uit van de Euronormering. Dit is een
vrijwillige norm die tegelijk met de Euro III-norm van
kracht werd, om recht te doen aan de milieuvoordelen van bussen op gasvormige brandstoffen. Later
zijn er ook dieselbussen gekomen die aan deze norm
konden voldoen.
Euronormen hebben betrekking op vervuilende
emissies, zoals stikstofoxides en fijnstof, maar niet
op het broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Om ook de
ontwikkeling op dat front, de klimaatproblematiek,
zichtbaar te maken op deze kaart zijn ook de cate-
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100

39
2

5

16
107 16

30

39

37
4

17

B

40

2

117 17

17

33

127

89 165 2

36

29
2

18

28

103

37

38

A

177

22

Lijnconcessies
A
B

251 63

A

Gebiedsconcessies

Euro III (2000)

0,1

Elders in Nederland en Europa gaat het hoofdzakelijk
om proeven. Deze zijn in te delen in verschillende
concepten:
– Batterijbus met groot batterijpakket voor actieradius van 150-250 km.
Voorbeelden: Helsinki, Frankfurt, Coventry,
Durham, Dorset, Nottingham, Brussel en
Heusden;
– Batterijbus met kleiner batterijpakket, dat tijdens
de dienst op vaste locaties inductief wordt
bijgeladen via een plaat in het wegdek.
Voorbeelden: Genua, Turijn, en proeven in Utrecht,
Den Bosch en Milton Keynes. Binnenkort ook in
Braunschweig, Mannheim, Brugge en Berlijn;
– Batterijbus met kleiner batterijpakket, dat tijdens
de dienst op vaste locaties conductief wordt
bijgeladen via een pantograaf of een laadarm op
het dak.
Voorbeelden: Umeå (Zweden), Genève en Wenen;
– Waterstofbus, waarbij elektriciteit aan boord wordt
geproduceerd door brandstofcellen; waterstof is
hier de energiedrager, die getankt wordt.
Voorbeelden: Londen, Keulen, Amsterdam, Oslo
en Aargau. Binnenkort ook in Aberdeen,
San Remo, Bolzano, Vlaanderen, Arnhem en in en
rond Rotterdam.

Het Nederlandse bussenpark voor openbaar vervoer bestaat voorjaar 2013 uit 5028
bussen. Door een efficiëntere inzet van
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met 2012 getoond. Op basis van de statistieken doet de web tool ook suggesties
voor de aanpak. Tot slot kunnen gemeenten in de web tool zelf laten zien hoe ver
zij zijn met hun aanpak.
meer informatie over Web tool veilig
fietsen: www.ﬁetsberaad.nl/veiligﬁetsen

De toepassing van innovatieve, groene busconcepten
is belangrijk, maar is uiteraard niet het enige element
waarmee de concessieverlenende overheden rekening
moeten houden. Er is ook een relatie met het aanbod
aan openbaarvervoerdiensten, de dienstregelingmogelijkheden, de capaciteit van de voertuigen en
niet in de laatste plaats de klantwaardering.
De verwachting is dat er een breed palet aan
technieken op de weg komt die lokaal gezien
geoptimaliseerd zijn. Voor een bredere inzetbaarheid
is het echter wenselijk dat er afspraken komen over
standaardisaties per techniek, zo luidde een van de
conclusies op het UITP-wereldcongres eind mei 2013
in Genève.

Euro VI (2013)
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Update
Het KpVV brengt jaarlijks een nieuwe versie van deze
kaart uit, op basis van gegevens afkomstig van de
19 ov-autoriteiten. Wij staan open voor suggesties en
verbeteringen. E-mail: info@kpvv.nl.

Dashboard duurzame en
slimme mobiliteit:
schoolmobiliteit
89,7% van de basisschoolleerlingen woont
op loopafstand (1 km) van school en 97%
op fietsafstand (2 km). Toch komt slechts
twee derde te voet of per fiets. Slechts 17%
van de basisschoolkinderen gaat zelfstan-

kant vrezen sommigen dat de e-fiets kan
leiden tot meer verkeersonveiligheid en
minder lichaamsbeweging. Hoe het precies zit weten we eigenlijk niet, want de
huidige statistieken maken nog geen
onderscheid tussen e-fietsen en ‘gewone’
fietsen. Daarom heeft het Fietsberaad op
basis van het wel beschikbare materiaal
onderzocht wat we nu wel weten over het
vervoermiddel, het bezit van de e-fiets, het
gebruik, de verkeersveiligheid en de
meningen van de gebruikers en maatregelen die overheden nemen.
meer informatie over publicatie:
www.ﬁetsberaad.nl/?lang= nl&section=
publicaties

Web tool Veilig Fietsen
CROW-Fietsberaad heeft samen met de
VNG en het ministerie van Infrastructuur
en Milieu een web tool ontwikkeld om
gemeenten te helpen bij het maken van
een lokale aanpak veilig fietsen. De web
tool geeft met een paar klikken allerlei
relevante statistieken van uw gemeente:
vergrijzing, fietsgebruik, kenmerken van
de fietsslachtoffers. In een kaart worden
de geregistreerde fietsongevallen in uw
gemeente over de periode 2008 tot en

Het aantal elektrische fietsen neemt snel
toe. Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de bijdrage die de e-fiets kan
leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Aan de andere

www.allinx.eu/
internationale discussiegroep
over mobiliteitsmanagement

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

Het KpVV en het Fietsberaad organiseren bijeenkomsten en zijn 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

Het KpVV brengt vier keer per jaar de
nieuwsbrief ‘Over Verkeersveiligheid’ uit.
De nieuwsbrief biedt u informatie over
ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid die relevant zijn voor
decentrale overheden in Nederland.
Enkele voorbeelden zijn: de nationale verkeersveiligheidstrategie, ongevalregistratie, Shared Space, nieuwe wetgeving, projecten en de laatste nationale en Europese
publicaties.
nieuwsbrief nummer 17: www.kpvv.nl/
over-verkeersveiligheid-nr-17

Fietsberaadpublicatie 24:
Feiten over de elektrische ﬁets

www.linkedin.com/
groups?home=&gid=2768996
Discussiegroep ‘Kennisplatform
Verkeer en Vervoer (KpVV)’

bijeenkomsten en congressen
kpvv en fietsberaad

Nieuwsbrief
Over Verkeersveiligheid

0,08
0,06

bussen in enkele grote steden zijn dat er
86 minder dan in 2012. Maar liefst 86 procent van de bussen valt in de schoonste
categorieën wat betreft emissies. Euro IIen Euro III- bussen zijn er binnenkort nauwelijks meer. Euro VI en elektrische bussen zullen steeds meer te zien zijn in het
staatbeeld. Meer over de huidige en toekomstige ov-vloot is te lezen op de poster
milieuprestatie ov-bussen 2013.
meer informatie: www.kpvv.nl/Postermilieuprestatie-ov-bussen,-editie-2013

Poster Milieuprestatie
ov-bussen, editie 2013

dig naar school. Dit blijkt uit het nieuwe
dashboard van het KpVV. Uit deze editie
blijkt onder meer:
• De beleving van ouders van de verkeersonveiligheid is een belangrijke verklaring voor het halen en brengen van de
kinderen.
• Kinderen doen steeds minder verkeerservaring op. Dat vormt een risico wanneer ze (zelfstandig) naar de middelbare
school gaan, die vaak verder weg ligt.
• Kinderen hebben een veel realistischer
kijk op de weg van huis naar school dan
hun ouders. De visie van de ouders
beperkt zich vaak tot de parkeersituatie
bij de school.
meer informatie: www.kpvv.nl/
dashboard-duurzame-en-slimmemobiliteit-schoolmobiliteit

Beeld: SOAB

Fietsberaadpublicatie 23:
Best practices Nederlandse
gemeenten in 2012

highlights

kpvv flits

6 november 2013
Nationaal verkeerskundecongres 2013
- ‘s-Hertogenbosch
21 november 2013
Workshop lokale aanpak veilig fietsen
– Helmond
27 november 2013
Landelijke bijeenkomst: Naar goed en
betaalbaar collectief vervoer - Utrecht

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

Naast bijeenkomsten vindt u ook
terugblikken van diverse bijeenkomsten op de website. Bekijk de terugblikken op www.kpvv.nl/terugblikken

Terugblikken
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TRENDS, VAKKENNIS, IN TERACTIE OP HET NVC
Maak alvast uw eigen paperselectie:
Verkeersregelinstallaties

• Win-win voor auto, fiets en milieu: Martin Kroon, Het Nieuwe Rijden
• Wachttijdvoorspellers met beleid: Marcel Kant, DTV Consultants

Actueel
verkeersjournaal

Veilige bermen

• Modelonderzoek naar bermongevallen: Jan Hendrik van Petegem, SWOV
• Vergevingsgezind Fietspad: Peter Morsink, Royal HaskoningDHV
• Platform vergevingsgezinde bermen: Frans Heijnis, CROW

Participatie

• 6 gouden tips voor participatieprocessen: Natalie Veenkamp, DTV Consultants
• Collectief vervoer en particulier initiatief: Frans Gommers, XTNT
• Participatie bij verkeersplannen: Eli Schapendonck, gemeente Wageningen

Extra:
Verrassingssessies
Zie programma op www.nationaalverkeerskundecongres.nl

Wat beweegt de
generatie Z?

Stedelijk verkeersmanagement

• GNV in de praktijk; Willem Mak, Vialis
• Doorontwikkeling VM vanuit Haags perspectief: Arjen Reijneveld, gemeente Den Haag
• DVM, co-creatie publiek en privaat: Frank Ottenhof, TrafficLink BV

Veilige wegen

• Nieuwe dwarsprofielen op 80km-wegen: Govert Schermers, SWOV
• Het virus rondweg: Christiaan Kwantes, Goudappel Coffeng
• Evaluatie verkeers- en sociale veiligheid op wegen: Ruben Loendersloot, Loendersloot
Advies

Gedragsbeïnvloeding

• Goederenpsychologie: Jasper de Vries, XTNT
• Onbewust de helm op!: Marco van der Linden, NHTV/SWOV
• Experimentele gedragsmaatregelen in De Bilt: Richard van der Westen, gemeente De Bilt

Modellen

Woensdag 6 november 2013
Programma:
07.30 uur

09.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

koffie voor vroegkomers

ontvangst op het kennisplein
plenair programma

paper sessies ronde 1

12.30 uur

lunch op het kennisplein

16.00 uur

plenaire afsluiting

13.30 uur

17.00 uur

paper sessies ronde 2 + 3
netwerkborrel op het

kennisplein

• Voorspelling over modellen: Victor Knoop, TU Delft
• VRI’s en grafentheorie: Carl Stolz, DTV Consultants
• De nieuwe regionale verkeersmodellen: Wim van der Hoeven, Royal HaskoningDHV

Wegontwerp

• Aanbeveling Actieve Markering: Erik Jongenotter, Witteveen+Bos
• Het ontwerp van horizontale bogen: Patrick Broeren, ARCADIS
• Wegontwerp voor GOW: Geertje Hegeman, Royal HaskoningDHV

Weggebruiker

• Wat beweegt de (vaar)weggebruiker?: Marieke Honer, Rijkswaterstaat
• Weggebruikers over meerstrooks autosnelwegen: Ton Hendriks, ANWB
• Weggebruikers over fietsdiefstal: Jeanette van ’t Zelfde, ANWB

De e-fiets en snelfietsroutes
•
•
•
•

Toekomstagenda voor snelfietsroutes, Wim Bot, Fietsersbond
Upgrade fietsbeleid voor e-fiets: Jolanda van Oijen, XTNT
Opgeleverd: de eerste electric freeway: Ruben van den Hamsvoort, DTV Consultants
Onderzoek naar stimuleringsmaatregelen, Lisette Hoeke, Maastricht Bereikbaar

Big data

• Big Data, definitieve verandering of hype?: Peter van der Mede, Goudappel Coffeng
• Actuele informatie over WIU: Wim Smittenaar, NDW

Het werkveld

6 november 2013
’s-Hertogenbosch
Hoe benut u
Beter Benutten
in de regio en
gemeente?
Keynote speaker Jan-Bert Dijkstra

• Visie op verkeerskunde en mobiliteitsonderwijs, Mike Bérénos, AVB Onderwijs
• Wervelend werkveld: Adriaan Walraad, Windesheim Flevoland
• Analogieën met het vakgebied verkeersmanagement: Henk Taale, TrafficQuest

Wat weet u
van mobiliteit?

Autodelen

• Onstuimige verwachtingen: Friso Metz, KpVV
• Rol en voordelen voor gemeenten: Martien Das, Rijkswaterstaat
• Tussenevaluatie car2go Amsterdam: Stephan Suiker, gemeente Amsterdam

Werk in Uitvoering

Lancering van:

13:
MOBILITEITSMONITOR 20
S?
ON
WE
N
HOE VERPLAATSE
ANWB/CROW/KpVV

www.
nationaal
verkeerskunde
congres.nl

• Verkeersmanagement vanuit de aannemer (A12): Johan Borsje, Royal HaskoningDHV
• Bereikbare Randstad tijdens SAA: Ilkel Taner, Rijkswaterstaat
• Werkzaamheden in de Amsterdamse openbare ruimte: Aafke den Hollander,
Ingenieursbureau Amsterdam

Stedelijke mobiliteit

• Hoe word ik een energieke overheid?: Sander van der Eijk, Goudappel Coffeng
• Eindhoven op Weg: Erik van Hal, gemeente Eindhoven
• Uitvoeringsagenda van Leiden: Wieger Savenije, Studio Bereikbaar/gemeente Leiden

Meer info over
tijden, prijzen en
locatie

Parkeren en stallen

• Onbewaakt fiets stallen: Roeland de Korte, gemeente Alphen aan den Rijn
• Park en Bike, wordt het wat?: Hans Voerknecht, KpVV
• Financiële raming rond parkeren kan beter: Rob Jeuring, Ecorys

Beter Benutten

• Beter Benutten in de onderwijssector: Ed Graumans, Met Graumans
• Spitsmijden: van proef naar gewoontegedrag: Yvonne van Velthoven-Aarts, SRE
• Training voor wegverkeersleiders: Jos Vrieling, Royal HaskoningDHV

Voetgangers

• Hoe (schijn)veilig is de zebra?: Liesbeth Boerwinkel, ANBO
• Voetsporen rond het station: Kirsten Knol, VVN
• De voetganger in stedelijke planning: Erik van Hal, gemeente Eindhoven

Wilt u deelnemen
met een stand aan
de Verkeersexpo?

Zie www.nationaalverkeerskundecongres.nl/
exposeren

Het Nationaal verkeerskundecongres wordt georganiseerd door:

Cursusagenda

Educatie

30 okTobeR EDE
woRkshoP Nieuwe aaNbesTeDiNgsweT

13 NovembeR WAGENINGEN
oPleiDiNg glaDheiDmelDsYsTeem (gms)

In de workshop komen de belangrijkste inhoudelijke zaken uit
de Aanbestedingswet en regelgeving aan de orde.

Het gladheidmeldsysteem is een belangrijke tool om te
komen tot een besluit over een gladheidsbestrijdingsactie.
Deze opleiding is gericht op het GMS dat door o.a. Rijkswaterstaat wordt gebruikt.

31 okTobeR ARNHEM
uavgc vooR gRoeN eN blauw:
TheoRie eN PRakTijk
In deze tweedaagse cursus leert u alle juridische en praktische
consequenties van Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor Geïntegreerde Contracten

5 NovembeR EDE
fuNcTioNeel sPecificeReN
iN De gww-secToR
In deze cursus leert u alles over functioneel speciﬁceren en
hoe dit kan worden toegepast in uw sector.

6 NovembeR EDE
Risico’s & aaNbesTeDeN iN De bouw
eN iNfRa
Leer hoe u de risico’s in het aanbestedingstraject zo optimaal
en transparant mogelijk verdeelt.

6 NovembeR ARNHEM
aaNbesTeDeN iN ÉÉN Dag!
Leren hoe u zorgvuldig, transparant en objectief het aanbestedingsproces uitvoert? Deze cursus geeft praktische invulling.

12 NovembeR EDE
haNDboek wegoNTweRP - basiscRiTeRia
Leer hoe u de kennis uit het Handboek Wegontwerp toepast
bij het ontwerp van wegen buiten de bebouwde kom.

13 NovembeR ZWOLLE
oPleiDiNg coÖRDiNaToR
glaDheiDsbesTRijDiNg vooR
wegbeheeRDeRs
In deze meerdaagse opleiding maakt u kennis met alle aspecten rond gladheidsbestrijding. Opleiding inclusief examen.

21 NovembeR ZOETERMEER
weRkeN RoND kabels eN leiDiNgeN
Veiligheid en gezondheid en het voorkomen van graafschade
zijn belangrijke onderwerpen voor het werken rond en aan
kabels en leidingen. Maak kennis met de richtlijnen en leer ze
toe te passen in de praktijk.

10 DecembeR EDE
asfalT iN Raw:
coNTRacT- eN kwaliTeiTsmaNagemeNT
In de praktijk gaat er bij asfalt nog al eens wat mis. Wilt u
praktijkproblemen leren voorkomen en adequaat oplossen?
www.crow.nl/educatie voor meer informatie over data,
prijzen en locaties

Kennis over gladheidsbestrijding,
goederenvervoer en contracten
nu ook online beschikbaar
In het begin van het jaar hebben we u kennis laten maken
met de CROW Online Kennismodules. Wellicht bent u ondertussen al geabonneerd op een of meerdere kennismodules.
Dan bent u al bekend met de goed te gebruiken online kennis
in de kennismodules en de handige functionaliteiten in de
kennisbank. Of u heeft nog geen kennismodule gevonden,
passend bij uw dagelijks werk. Is een van de nieuwe kennismodules iets voor u?
De Online Kennismodules bevatten bestaande en nieuwe CROWpublicaties over een bepaald onderwerp binnen een specifiek vakgebied. Met de kennismodules heeft u alle belangrijke vakinformatie compleet doorzoekbaar op uw eigen computer, laptop of
tablet. Een groot voordeel voor u is dat de kennis in de kennismodules regelmatig wordt geactualiseerd en aangevuld. U beschikt
als abonnee dus altijd over de meest actuele kennis.

3 nieuwe kennismodules
In augustus heeft CROW drie nieuwe Online Kennismodules geïntroduceerd:
• kennismodule gladheidsbestrijding
Juist nu moet u al denken aan gladheidsbestrijding van wegen
de komende winter. Voor de verkeersveiligheid is het van uiterst
belang dat u altijd en overal de meest recente kennis paraat
heeft. Deze nieuwe kennismodule biedt alle kennis die u nodig

heeft over gladheidsbestrijding. Hoe voorspelt u gladheid? Wat
zijn de juridische aspecten? Hoe maakt u een gladheidsbestrijdingsplan? En hoe kunt u tijdens een strenge winter effectiever
omgaan met de beschikbare hoeveelheid zout? Deze kennismodule beantwoordt al uw vragen over gladheidsbestrijding.
• kennismodule goederenvervoer
Goederenvervoer is ook een onderwerp waarvoor specifieke kennis nodig is. De kennismodule Goederenvervoer voorziet hierin
en biedt u online kennis over: het planproces en de routering
van vrachtverkeer, langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV’s), en de toepassing van kengetallen goederenvervoer.
• kennismodule uavgc
Deze kennismodule vervangt de website www.uavgc.nl van
CROW. Alle beschikbare kennis hebben we voor u gebundeld in
de kennismodule , en is door u als abonnee makkelijk te gebruiken, bewerken en kopiëren. In deze kennismodule vindt u kennis
over het model Basisovereenkomst en UAV-GC.

Meer informatie
Alle informatie rond de nieuwe en overige kennismodules vindt u
op www.crow.nl/kennismodules. Ook vindt u daar meer informatie over de voordelen van de kennismodules in uw dagelijkse
werkzaamheden.

beschikbaRe keNNismoDules
Zaterdag 31 augustus 2013

RuN fOR KIKA IN EDE
Aanbestedingskalender.nl (ABK) liep mee met een team
van klanten en medewerkers. Het team bracht meer dan
€ 1.100,- bijeen. Het totaalbedrag voor de Stichting KiKa
bedroeg € 83.000,-. Topprestaties voor het goede doel.
Dit jaar deden aan de Run for KiKa bijna duizend
deelnemers mee. De hardloopafstanden waren één
kilometer (‘run’ voor kinderen) en de vijf en tien kilometer. Alle deelnemers leverden een topprestatie voor
het goede doel. Namens het ABK-team dank aan alle
sponsoren, hardlopers en de KiKa-organisatie voor het
organiseren van deze dag. En de spirit en sfeer? Top!
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Alle beschikbare kennismodules zijn onderverdeeld in vier vakgebieden:

modules contracteren
• UAVgc

modules infrastructuur
• Gladheidsbestrijding
• Infra en bomen
• Kabels en leidingen
• Verantwoord aanbrengen
elementverharding

modules verkeer & vervoer
• Fiets
• Goederenvervoer
• Meubilair en installaties
• Parkeren
• Verkeersmanagement
• Verkeersveiligheid en toegankelijkheid
• Wegontwerp Bibeko met
ASVV
• Wegontwerp Bubeko met
HWO
• Wegontwerp openbaar
vervoer

modules werk & veiligheid
• Werk in uitvoering
• Werken in verontreinigde
grond
• Infra en bomen
• Kabels en leidingen
• Verantwoord aanbrengen
elementverhardingen
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Velocoat®
ﬁetspadcoating
Sneller, ﬂexibeler, duurzamer
en vooral goedkoper

de rawhelpdesk
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, goedemiddag.
	Dag, meneer Teunissen, ik heb een vraagje over
RAW. Ik zie op de website van CROW ter visie liggende RAW-teksten staan. Kan ik deze al gebruiken
in mijn bestek?
Jazeker kan dat!
Maar hoe doe ik dat dan?
U krijgt te maken met 2 dingen. Als eerste de resultaatsbeschrijvingen waarmee u besteksposten samenstelt. Als tweede de bepalingen die u van toepassing wilt verklaren.

www.velocoat.nl
G
A
I
M

ELDERS
D V I E S B U R E AU V O O R
NFRASTRUCTUUR &
ILIEU B.V.

CIVIELE TECHNIEK · LANDMETEN · MILIEUKUNDE

De resultaatsbeschrijvingen van een ter visie liggende tekst zijn
nog niet opgenomen in de bestekmaakprogrammatuur. U zult de
teksten van de beschrijvingen dus zelf over moeten nemen in het
bestek. Dit is natuurlijk wat extra werk, maar het voordeel is dat u
gebruik maakt van teksten waarover al goed is nagedacht en die
aansluiten bij de actualiteit.
De bepalingen kunt u overnemen in Deel 3 van het bestek, maar ik
raad u aan om in het bestek te verwijzen naar de tervisielegging en
de bepalingen uit deze tervisielegging van toepassing te verklaren..
Dit bespaart u tijd en het voorkomt mogelijke fouten. Elke gegadigde voor de opdracht heeft de mogelijkheid om de tekst gratis van
de CROW-website te downloaden. Indien u dit wenst kunt u de
tekst ook als bijlage aan het bestek toevoegen.
	Geldt dit ook voor vastgestelde RAW-teksten?
Ja, op exact dezelfde manier. .
	Wat is dan precies het verschil tussen beide teksten?

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

Op een ter visie liggende tekst kan door een ieder die dit wenst commentaar worden gegeven binnen een vastgestelde periode. Dit
commentaar wordt na de sluiting van deze periode door de betreffende werkgroep behandeld en zal mogelijk leiden tot aanpassing
van de tekst. Na verwerking van het commentaar zal een tekst
worden vastgesteld. Na sluiting van de commentaarperiode spreken we overigens niet meer van een ter visie liggende tekst maar
van een ter visie gelegde tekst.
	Ben ik verplicht om deze teksten te gebruiken of mag ik
dit zelf weten?
De teksten zijn pas verplicht wanneer deze zijn opgenomen in de
jaarversie van de RAW-systematiek die om de 5 jaar verschijnt.
Teksten in de RAW jaarversie 2010 zijn derhalve verplicht, al het
andere zoals de ter visie liggende teksten en de vastgestelde teksten
zijn facultatief. Uiteraard adviseren wij deze wel te gebruiken.
	Hartstikke bedankt voor het antwoord, ik ga eens
kijken wat we hiermee gaan doen..
Succes daarmee. Bij vragen nog even bellen hoor!

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.

Vakgebieden
Aanbesteden
Hier vindt u alles over o.a. EMVI: Gunnen op
waarde, de CO2-Prestatieladder en duurzaam
inkopen.
Openbare Ruimte
Hier vindt u alles over beheer en onderhoud,
ontwerp en inrichting, en CROW Levende Stad.
Contracteren
Hier vindt u alles over o.a. RAW,
risicomanagement, SSK, en VISI.
Verkeer en Vervoer
Hier vindt u alles over o.a. collectief vervoer, KpVV,
parkeren en fietsen.
Infrastructuur
Hier vindt u alles over wegaanleg, wegbeheer en
gladheidsbestrijding.
Werk en Veiligheid
Hier vindt u alles over kabels en leidingen,
mechanisch straatwerk, werken in verontreinigde
grond, en werk in uitvoering

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.
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Nieuwe uitgaven

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)

CROW-publicatie 334
CROW-publicatie 332
Agendering van geluid:
de succesfactoren
‘Agendering van geluid: de succesfactoren’ (CROW-publicatie 332) geeft beleidsmakers de instrumenten in handen om
geluid hoger op de agenda te krijgen.
Belangrijk hierbij is dat wegverkeerslawaai niet als op zichzelf staand vraagstuk wordt gezien, maar als onderdeel
van gezondheid en leefomgevingskwaliteit.
Wegverkeerslawaai op de agenda krijgen
is lastig. Maar wel hard nodig: na luchtkwaliteit is lawaai de belangrijkste milieufactor die de gezondheid van mensen
negatief beïnvloedt. En daarmee betekent
de vermindering van geluidsoverlast een
enorme winst voor de kwaliteit van de
leefomgeving van mensen. Probleem bij
het verkrijgen van aandacht voor verkeerslawaai is dat het vaak over techniek
gaat. Ontwerpen voor bouwplannen zijn
dikwijls al gereed, voordat een milieuadviseur of een geluidsspecialist de kans
heeft gekregen ernaar te kijken. Tel daarbij
op dat menig bestuurder niet denkt te
‘scoren’ op het thema geluid, en het is duidelijk dat de aanpak van geluidsoverlast
al meteen met een achterstand begint
bij de ontwikkeling van bouwplannen..
Samenwerking met andere beleidsvelden
kan helpen de geluidshinder door wegverkeer beter aan te pakken. De publicatie
helpt beleidsadviseurs milieu en geluid bij
gemeenten en provincies met sprekende
voorbeelden op weg.
www.crow.nl./shop > art.nr 332, € 40,-
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verschijnt begin oktober

www.trafficsupport.nl

Gladheidsbestrijding
voor fietsers en 
voetgangers
De afgelopen winters met veel en
langdurige sneeuwval hebben duidelijk gemaakt dat er op het gebied van
gladheidsbestrijding op fietspaden en
trottoirs veel te verbeteren valt. CROWpublicatie 334 ‘Gladheidsbestrijding
voor fietsers en voetgangers’ gaat in op
beleid, organisatie en uitvoering. Daarmee biedt de richtlijn de wegbeheerder
een belangrijk hulpmiddel om deze
kwetsbare verkeersdeelnemers zich ook
in de winter veilig te laten verplaatsen.
De fiets speelt een steeds grotere rol in
de mobiliteit in ons land. Zonder dit oerHollandse vervoermiddel, zou het verkeer
in de grote steden aanmerkelijk moeizamer verlopen. Daarmee is het belang van
veilige, sneeuwvrije voet- en fietspaden
voldoende benadrukt. De afgelopen winters is veel ervaring opgedaan met het
sneeuwvrij maken van voet- en fietspaden.
Daar is onder meer uit naar voren gekomen dat er een verschil in temperatuurgedrag is tussen rijbanen en fietspaden.
En daarmee is een apart besluit nodig
om wintergladheid op fietspaden al dan
niet te bestrijden. De publicatie beschrijft
onder meer de kenmerken van de fietser
die van belang zijn voor wintergladheid,
net als de kenmerken van de wintergladheid op fietspaden. Verder gaat de publicatie in op beleidsplan, uitvoeringsplan en
de gladheidsbestrijding voor voetgangers.
www.crow.nl./shop > art.nr 334, € 50,-

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995

CROW-publicatie 724
Stromen en verblijven 
Een goed verkeersontwerp resulteert in
een efficiënte en op een veilige doorstroming gerichte buitenruimte, terwijl
een goed ingerichte openbare ruimte
prettig is om in te verblijven. Verkeerskundigen en stedenbouwkundigen
kennen verschillende uitgangspunten
die soms loodrecht op elkaar lijken te
staan. Een goede samenwerking tussen
beide is noodzakelijk voor een optimale
inrichting van de openbare ruimte.

DUURZAAM EN ECOLOGISCH
ONDERGRONDS BOUWEN
… ZÓNDER BOUWKUIP

Deze publicatie brengt beide vakdisciplines bij elkaar en onderzoekt hoe verkeerskundige ontwerpeisen samen kunnen
gaan met een hoogwaardig ingerichte
openbare ruimte. In een aantal essays
gaan deskundigen in op de verschillen
tussen beide disciplines, tien voorbeeldprojecten laten de praktijk zien en een
uitgebreid glossarium achterin het boek
geeft een aanzet voor een gemeenschappelijke taal. De publicatie Stromen en
verblijven wordt uitgegeven samen met
nai010 uitgevers.
www.crow.nl./shop > art.nr 724, € 34,50,
ISBN 978 90 6450 791 5

U wilt écht milieuverantwoord en duurzaam ondergronds bouwen? Zónder risico voor scheuren dan
wel verzakkingen bij omliggende bebouwingen?
Zónder chemische bodeminjectie en oxiderende
damwanden? En minder grondwateronttrekking
(dus minder leges, heffingen, langdurige provinciale onttrekkings- en lozingsvergunningen, etc.)?

AFZINKKELDERS ®
1

2

De kelderbak wordt zonder
vloer op het maaiveld geplaatst
(eventueel zelfs strak tegen een
bestaande bebouwing).

Tijdens het uitgraven van de
kelderbak en het afzinken ontstaat er geen omgevingsschade.
Dus werken zónder risico’s en
faalkosten.

3

Nadat de kelder op het gewenste
peil is gezakt, wordt de kelder- en
dekvloer gestort en 100%
waterdicht afgewerkt.

DÉ OPLOSSING IN
DICHTBEBOUWDE GEBIEDEN

Postadres:
Postbus 115
3760 AC Soest

Bezoekadres:
Energieweg 2
3762 ET Soest

T. +31 (0)35 - 588 18 88
info@kelderbouw.nl
afzinkkelder.nl

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

kpd.nl

IBIS-MAIN
voor de GWW
IBIS-MAIN is het instrument om uw beschikbare middelen
voor het onderhoud aan uw infrastructurele werken
optimaal te benutten. Door het combineren van verschillende
onderhoudsprogramma’s maakt u uw strategische keuzes
inzichtelijk, middels het vergelijken en simuleren van de
verschillende planningsscenario’s.

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

Postbus 177
2260 AD Leidschendam
Telefoon (071) 519 49 49

• NEN 2767-4 objectief meten van conditie van
infrastructurele werken
• Genereren kengetallen
• Aansluiting op alle administratieve systemen
• Financiële- / Managementrapportages
• Eigen referentiebestand ten behoeve van onderhoud
• Bewezen in de vastgoedsector, nu ook beschikbaar voor
de GWW!
Kijk op www.kpd.nl voor meer informatie.

