Tijdschrift voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte

jrg. 7 | nr. 8 | november/december 2012

ASVV 2012: handboek
volledig geactualiseerd

Stiller verkeer

Cover_nr 8.indd 1

De grens voor onderhands
aanbesteden

Spiegelprojecten: CROW kijkt
mee bij contractvorming

22-11-12 14:37

VanCampen Industries B.V.
Parlementaire Groep van vrienden van de Tsjechische Republiek en Israël binnen de Interparlementaire Unie / Tsjechisch Israëlische Kamer van Koophandel / Nationaal Geluidsobservatorium van de Tsjechische Republiek / Ministerie van Milieu van
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GOUDEN DECIBEL - Décibel d´Or, Praag 2012
De deskundige jury, gekozen uit 72 vertegenwoordigers van het parlement van de Tsjechische Republiek, 8 universiteiten,
4 ministers van de huidige en van voormalige regeringen van de Tsjechische Republiek, de Academie der Wetenschappen
van de Tsjechische Republiek, uit andere deskundigen uit 6 Europese landen en uit een aantal leden van het Nationale
Geluidsobservatorium van de Tsjechische Republiek, heeft besloten de titel

“Laureaat van het concours GOUDEN DECIBEL - Décibel d´Or, Praag 2012”
voor de belangrijkste daad in de strijd tegen gezondheidsbedreigende geluidshinder in het jaar 2012, in de categorie:
Producten en nieuwe technologieën voor het product: Geluidsbeperkende buizenscherm van Van Campen te Eindhoven,
Nederland toe te kennen aan de producent:

Van CAMPEN INDUSTRIES B.V., Nederland
vertegenwoordigd door dhr. Joop van Campen, algemeen directeur van de onderneming
dhr. Tomáš Chalupa
Minister van Milieu van de Tsjechische Republiek

mevr. Hana Orgoníková
Lid van het parlement van de Tsjechische Republiek

dhr. Ladislav Kunert
Voorzitter van het Nationale Geluidsobservatorium van
de Tsjechische Republiek

dhr. Pascal Valentin
Minister van Ecologie, Duurzame Ontwikkelingen,
Energie, Transporten Zeevaart, Frankrijk
dhr. Ivo Vaněk
Voorzitter van het internationale concours
GOUDENDECIBEL - Décibel d´Or, Praag 2012
dhr. Josef Novák
Voorzitter van de burgergroepering
Kolínsko o.s.

Te Praag, 27 september 2012

Golden Decibel Award Praag 2012

Geluidsscherm Eindhoven - ca. 21.000 m2
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Gemeenten kiezen steeds vaker voor een regiefunctie en besteden werk
in de openbare ruimte uit. Hoe houden ze toch greep en zicht op de gang
van zaken?

Milieu
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Stiller verkeer voor veel gezondere leefomgeving
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Wegverkeerslawaai is buitengewoon ongezond en leidt alleen al in ons
land jaarlijks tot tientallen of misschien zelfs honderden doden. Hoogste
tijd om het verschijnsel eens flink aan te pakken.
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.

Verkeer & Vervoer
Nieuwe ASVV 2012 online van start

CROW traint mobiliteitsambassadeurs
Werkgroep Motorveiligheid en ontwerprichtlijnen
Richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte en openbaar vervoer
in de maak
Ruim baan voor ouderen en fietsers
Het staat het met de bereikbaarheid?

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.
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.

22

Aanbesteden & Contracteren
Emmen besteedt onderhands aan tot twee miljoen euro

24

Onderhands aanbesteden gebeurt overal, maar meestal tot een vrij laag
bedrag. De gemeeente Emmen heeft de grens onlangs opgehoogd tot
twee miljoen euro.

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

De RAW-helpdesk
Meekijken, meedenken en dienstverlening verbeteren
Is de volledige Standaard altijd van toepassing op resultaatsverplichtingen?

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.
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.

25
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32

Bouwprocesmanagement
Het grootste risico is de mens

34

Risicomanagement maakt een gestage ontwikkeling door. Maar zonder
steun vanuit de top en het goede voorbeeld vanuit diezelfde top, wordt
het nooit wat. En hoe dan ook is de mens het grootste risico.

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

VISI wordt ISO-standaard
Van de straat geplukt: Mag ik zo het verkeer regelen?

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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Een CROW/KpVV-werkgroep is druk bezig een boek te schrijven over mobiliteit en ruimte. Het gaat een een actueel en samenhangend beeld schetsen
over de relatie tussen ruimtelijke structuren en verplaatsingsgedrag.

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

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

15
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Boek Mobiliteit & Ruimte nadert voltooiing

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

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

12

In oktober is de onlineversie verschenen en eind dit jaar is ook de papieren
ASVV 2012 beschikbaar. Hoe verliep de totstandkoming en wat kan de
lezer verwachten?

Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen

36
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CROW Levende Stad

Greep op de openbare
ruimte
Auteur: Ineke Westerbroek

In de openbare ruimte gebeurt veel, heel veel. Hoe kun je hier als
gemeente voldoende grip en zicht op houden? Zeker nu steeds
meer gemeenten kiezen voor een regiefunctie en het werk uitbesteden aan externe partijen. Dit vraagt een enorme verandering
in processen, denken en aansturen. Hoeveel kennis heb je zelf
nog nodig om een goede opdracht te kunnen formuleren en hoeveel risico loop je om het eindproduct zelf te controleren?
Zomaar een paar vraagstukken waar elke gemeenten mee bezig
is. CROW ondersteunt op diverse manieren.
Dat veel gemeenten, en ook
andere partijen, bezig zijn met de
vraag hoe greep en zicht te houden op de openbare ruimte, blijkt
wel uit de vele activiteiten die
worden georganiseerd in het hele
land, het hele jaar door. Alleen al
het bijhouden van alle ontwikkelingen, activiteiten en vakbladen
is bijna een vak op zich geworden.
Prioriteren en keuzes maken
wordt geroepen, maar de praktijk
is vaak weerbarstiger. Want op
basis waarvan maak je keuzes en
wie bepaalt deze? Zeker binnen
gemeenten is er continu het spel
tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Hoe overtuig ik de ander van
mijn gelijk en hoe zorg ik voor
voldoende kennis en informatie?
CROW helpt gemeenten niet
alleen met praktische producten,
maar faciliteert ook in het
kennis(uitwisselings)proces. Hoe
kom ik snel aan informatie en wie
kan mij daarbij helpen? Het
kennis(sen)netwerk CROW
Levende Stad brengt de juiste mensen bij elkaar en met elkaar in verbinding. Niet alleen tijdens de
thema- en regiobijeenkomsten,

maar ook op beurzen en via kennisoverdracht. Maandelijks wordt
een nieuwsbrief opgesteld, met
daarin een selectie van de belangrijkste nieuwtjes uit de wereld van
de openbare ruimte. Handig toch,
als je dat zelf allemaal niet meer
hoeft op te zoeken?

Hét jaarlijks ontmoetingsmoment
Ook congressen en beurzen zijn
natuurlijk bij uitstek geschikt om
veel mensen te spreken en snel
informatie te verzamelen. In oktober is er ongetwijfeld contact
geweest tijdens de Dag van de
Openbare Ruimte. In december is
het Nationaal Openbare Ruimte
Congres een must voor iedereen die
werkzaam is in de openbare ruimte.
CROW Levende Stad besteedt hier
jaarlijks aandacht aan en helpt
haar partners bij het maken van
keuzes in het programma. Het congres biedt de partners uit alle
regio’s zo ook jaarlijks een gezamenlijk ntmoetingsmoment.
In januari 2013 vindt de tweejaarlijkse InfraTech plaats. Was dit evenement in het verleden nog geheel
gericht op de infrastructuur, tegenwoordig is ook de openbare ruimte

Thema’s
bijeenkomsten
2012
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Infra & Bomen
Procesmanagement
Eikenprocessierups
Monitoring
Duurzaam terreinbeheer
Regie- versus Uitvoeringsmodel
Oplaadpunten elektrische auto’s
Uitbesteden dagelijks beheer
Gladheidbestrijding op fietspaden
Beeldbestekken
Loop- en fietsbruggen
Aanbesteden speeltoestellen
Open data
Samenwerking ontwerp en beheer
Maatschappelijk stadsbeheer

een belangrijk thema. Niet alleen
een interessante beursvloer, maar
ook veel boeiende sessies zorgen
voor een programma waar je bij
moet zijn.

Actuele onderwerpen
De kernactiviteit van CROW Levende
Stad is het organiseren van themaen regiobijeenkomsten voor de partners. In het afgelopen jaar is een
grote diversiteit van thema’s aan bod
geweest. De onderwerpen worden
meestal aangedragen door de partners zelf. Ook voor 2013 staan er
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Column

Ik had een droom!

Foto: Herman Stöver

We hebben onlangs met alle medewerkers en hun partners in Cultura,
het stadstheater van Ede, met een theaterfestival gevierd dat CROW
al 25 jaar bestaat. De optredende artiesten waren net zo divers als
de clusters en afdelingen waaruit CROW is opgebouwd: van een
Theaterwerkplaats voor mensen met een beperking, via een Antilliaanse
steelband naar een Brabantse cabaretier. En dan waren er ook nog vier
(!) muzikale optredens van eigen medewerkers. De creativiteit en de
saamhorigheid spatten ervan af. CROW is echt een onderneming om
trots op te zijn

alweer boeiende thema’s op het programma. Natuurlijk spelen we ook zo
veel mogelijk in op actuele onderwerpen. Naast het inhoudelijke onderwerp, is er vooral ook ruimte voor kennismaking en bijpraten over lopende
zaken. Zo wordt kennis slim gekoppeld
aan kennissen. Handig toch?

CROW Levende Stad

Ideeën voor een
bijeenkomst?
CROW Levende Stad organiseert met grote regelmaat bijeenkomsten waarin overheidsprofessionals kennis en ervaringen uitwisselen over de openbare ruimte. Uiteraard wil de organisatie graag
weten wat er speelt binnen gemeenten en voor welke onderwerpen behoefte bestaat aan het delen van ervaringen met andere
gemeenten.
Dienen deze onderwerpen zich aan? Laat het weten aan het coördinatieteam.
www.levende-stad.nl
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85

U leest het goed: ik schrijf onderneming, en niet iets neutraals als ‘organisatie’. CROW is in de loop der jaren namelijk steeds ondernemender
geworden. Niet per se in de zin dat we proberen om zo veel mogelijk
geld te verdienen, we zijn en blijven namelijk een ideële stichting zonder
winstoogmerk. Wat ik bedoel met het ondernemende CROW is dat we
niet meer afwachten wat ons overkomt, maar zelf actief bezig zijn ons lot
in eigen handen te nemen en te houden. Dat doen we door actief met
de gebruikers van onze kennisproducten in contact te zijn, zodat we weten waaraan op de werkvloer behoefte is. Reacties van gebruikers laten
zien dat we goed bezig zijn. Neem nou de jonge verkeerskundige die in
onze stand op het Nationaal verkeerskundecongres bij het uitproberen
van de ASVV-online verzuchtte dat hij nu zijn werk tien keer sneller en
nog foutloos ook zou kunnen doen, of de inkoper van een middelgrote
gemeente die ons welhaast smeekt om met Aanbestedingskalender in
de lucht te blijven omdat hij daarmee veel meer en kwalitatief betere
respons krijgt dan bij TenderNed.
Wat dat laatste betreft, heb ik trouwens goed nieuws: we zijn druk
bezig om een nieuwe release van de vertrouwde Aanbestedingskalender te bouwen waarmee het aankondigen nog beter gaat en waarmee
ook het inschrijvingsproces gefaciliteerd kan worden. Daarbij kunnen
we door een toezegging van een rechtstreekse koppeling door de
toenmalige minister Verhagen ook garanderen dat met een aankondiging op Aanbestedingskalender zal worden voldaan aan de wettelijke
verplichting om te publiceren op TenderNed. Dit is te vergelijken met
de doorplaatsing naar de Europese site TED die we al sinds vele jaren
verzorgen.
Ooit had ik een droom, dat iedere pizzabezorger in Ede zou weten
waar het CROW-kantoor staat. Dat zie ik namelijk als het ultieme
symbool van een bruisende organisatie. Er wordt sinds de zomer zo
hard gewerkt door onze mensen, regelmatig tot in de avond aan toe,
om alle nieuwe productideeën uit te werken, dat mijn droom begint uit
te komen.
De Infratech, van 15 tot 18 januari 2013 in Ahoy te Rotterdam is daarbij
een prachtig ijkpunt: daar zullen we een staalkaart van ons kunnen laten
zien. Ik nodig u nu alvast van harte uit om het zelf te komen bekijken.
Als u een trouwe Infratech-bezoeker bent, herinnert u zich wellicht het
RAW-theater van de vorige editie. We zijn van plan met ons CROW
College dit ruimschoots te gaan overtreffen. Onze mensen staan voor u
klaar, ik zal zelf uw gastheer zijn, u bent van harte welkom!
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Dag van de Openbare Ruimte 2012

Bomen, infra, beeldkwaliteit
en baten

Foto: Herman Stöver

Auteur: Ceciel van Iperen

De Dag van de Openbare Ruimte, afgelopen oktober in Houten,
kent dit jaar weer een recordaantal bezoekers. CROW verzorgt
twee drukbezochte lezingen: ‘Een boom hoeft geen obstakel te
zijn’ en ‘Beeldkwaliteit – kun je dat wel meten?’ Daarnaast is
het gastspreker tijdens de lezing van Stadswerk, over de ‘Baten
van de openbare ruimte’.

Bomen en infrastructuur kunnen
elkaar behoorlijk in de weg zitten.
Gelukkig hoeft deze combinatie
geen problemen op te leveren.
Ceciel van Iperen geeft een overzicht van technieken, maatregelen, succesfactoren en randvoorwaarden, inclusief projectvoorbeelden. Deze zijn ook vastgelegd in CROW-publicatie 280
‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur en bomen’.
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Samenwerking CROW en IPC Groene Ruimte
CROW en IPC Groene Ruimte, kenniscentrum voor de buitenruimte, gaan
samenwerken. De organisaties vullen
elkaar goed aan en daar kunnen professionals op het gebied van de openbare ruimte van profiteren. Het eerste
resultaat van de nauwere samenwerking zijn twee cursussen over contracten en bestekken, die CROW en IPC
Groene Ruimte samen aanbieden.

Foto: Herman Stöver

Met de samenwerking willen beide
organisaties hun klanten meer kwaliteit bieden door kennis en uitvoering
intensiever met elkaar te verbinden.
CROW is bekend van zijn publicaties,
richtlijnen en cursussen op het gebied
van infrastructuur, verkeer en openbare
ruimte. Voorbeelden zijn de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte en de aanbevelingen voor het combineren van

Chiel van den Berg bespreekt specifiek de vele mogelijkheden en
onmogelijkheden om kabels, leidingen, riolering en bomen te
combineren. Peter van Welsem
geeft een toelichting op de
nieuwe RAW-teksten over ‘Infra
en bomen’, die eind 2012 beschikbaar komen. Voor de praktische
toepassing van de beschikbare
technieken en voorzieningen zijn
nieuwe resultaatsbeschrijvingen
en technische bepalingen opgesteld. De RAW-systematiek sluit
hiermee aan op een aantal technieken die recent zijn ontwikkeld
of verbeterd, zoals de verschillende typen groeiplaatsconstructies en manieren van plantplaatsverbeteringen.

Meten van beeldkwaliteit
Veel gemeenten meten de beeldkwaliteit van hun openbare
ruimte aan de hand van foto-

infrastructuur en bomen. IPC Groene
Ruimte zet kennis om in kunde, in de
vorm van opleiding/training, advisering,
certificering en publicatie. Voorbeelden zijn de Europese certificering
Boomverzorging en het Stadsbomen
vademecum.
De twee cursussen die CROW en IPC
op korte termijn aanbieden zijn: UAVgc
voor de Groene en Blauwe sector en
Beeldbestekken voor de Groene en
Blauwe sector. Deze laatste bieden ze
aan op het niveau van beleid en voorbereiding of uitvoering en toezicht.
CROW en IPC gaan de komende tijd
de samenwerking verder invullen. Ze
kijken daarbij naar mogelijkheden om
meer cursussen te verzorgen en samen
direct toepasbare kennis te ontwikkelen.

CROW-publicatie
280 ‘Combineren
van onder- en
bovengrondse
infrastructuur en
bomen’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

CROW-publicatie
312 ‘Baten van de
openbare ruimte’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Cursussen
• UAVgc voor Groen en Blauw: theorie en praktijk
• Beeldbestekken voor Groen en Blauw: beleid en
uitvoering
• Beeldbestekken voor Groen en Blauw: uitvoering
en toezicht

Beide organisaties houden beheerders,
inrichters en andere professionals in
de openbare ruimte op de hoogte van
de verdere vorm en inhoud van de
samenwerking.
www.crow.nl/cursussen
www.ipcgroen.nl
Niels van Ommen, productmanager Cursussen
& Opleidingen, vanommen@crow.nl

schaalbalken voor beeldkwaliteit.
In Nederland worden vele tienduizenden metingen gedaan die
duidelijk moeten maken of de
aannemer aan zijn beeldbestek
heeft voldaan, of dat het gewenste
beleidsniveau in de stad is
behaald. Maar is beeldkwaliteit
wel objectief te meten? Harro
Verhoeven (CROW) laat zien hoe
meetbaar beeldkwaliteit is, en
hoe deze metingen uitgevoerd
moeten worden op basis van
RAW-hoofdstuk 70. Roland Buijs
(Beheeraccent) brengt duidelijkheid in de discussie over de objectiviteit van metingen, en geeft
een toelichting op het meetprotocol dat daarvoor is ontwikkeld.
Dit meetprotocol zal begin 2013
beschikbaar zijn.

Baten van de openbare ruimte
Samen met Rob Karstens (Vereniging Stadswerk) presenteert

Harro Verhoeven de nieuwe
batenkengetallen. Welke positieve
effecten heeft een betere onderhoudskwaliteit van het groen, of
een hogere inrichtingskwaliteit?
Voor groen geldt bijvoorbeeld dat
één schaalniveau hoger op meetlat, een waardestijging van zeven
procent van de woningen oplevert. Alle informatie hierover is
ook opgenomen in de CROWpublicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte’.

Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving & Milieu, vaniperen@crow.nl
Harro Verhoeven, projectmanager Leefomgeving & Milieu, verhoeven@crow.nl
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NAT
NATIONAAL
A IONAAL DEN HAAG
AT
OPENBARE 12 december
RUIMTE
CONGRES
DE OPENBARE RUIMTE ALS OPLOSSING
woensdag 12 december 2012, Madurodam Den Haag
Op 12 december 2012
organiseren CROW en Elba
Media voor de zevende keer
op rij het Nationaal Openbare
Ruimte Congres: het grootste
congres op het gebied van
de openbare ruimte (350
vakgenoten vorig jaar) en
hét jaarlijkse moment om
te netwerken. Gemeente
Den Haag is dit jaar gastgemeente. Heeft u zich al
aangemeld?

Programma
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 12.30 uur

12.30 – 13.30 uur

ld !
e
M aan
u

13.30 – 15.00 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.15 uur
16.15 – 17.00 uur

Ontvangst en registratie
Plenair programma
• Opening door dagvoorzitter Frénk van der Linden
• Welkom door Sander Dekker, wethouder
gemeente Den Haag
• Hoofdspreker: John Worthington - over hoe de
stad zo paradoxaal is dat problemen oplossingen
worden
• Hoofdspreker: Ad Hereijgers - over fietsen in
New York en een Nederlandse High Line
• Presentatie resultaten onderzoek naar de openbare
ruimte als oplossing
• Uitreiking Award Beste Openbare Ruimte 2012
Lunch
Parallel programma
Ronde 1 Masterclass: 1 & 2
Ronde 1 Deelsessies: 1, 2, 3, 4, 5
Ronde 1 Deelsessie 1, 2, 6, 7, 8
Pauze
Ronde 2 Deelsessie 3, 4, 5, 6, 7, 8
Afsluiting
Netwerkborrel

Bekijk het meest actuele programma op de website: www.nationaalopenbareruimtecongres.nl
GASTGEMEENTE

HOOFDSPONSOR

SPONSOREN

WWW.NATIONAALOPENB A
NORC_ADV.indd 1

23-11-12 09:51

KEY NOTE SPEAKERS
John Worthingtron – oprichter Academy of Urbanism
Hoofdspreker John Worthington is de oprichter van het roemruchte bureau DEGW
en van de Academy of Urbanism. Daar was hij een van de auteurs van The Freiburg
Charter (over de openbare ruimte). En hij adviseert steden over de hele wereld hoe
ze met hun (openbare) ruimte om moeten gaan. Utrecht en Rotterdam staan trots in
dat lijstje.
Hij ziet de stad als een van de grootste prestaties
van de mens als het gaat om innovatie, creativiteit
en de uitwisseling van kennis en producten. In zijn
eigen woorden: ‘De paradox van de huidige stad
is dat veel van de factoren die een stad succesvol
kunnen maken, deze ook kunnen breken. Diversiteit
kan leiden tot onenigheid, gemeenschap werkt
alleen als er ruimte is voor individualiteit. Hoe goed

begrijpen we het proces van ‘stad maken’ en nog
belangrijker: welke ingrediënten zorgen nu voor
succesvolle steden?
In zijn presentatie neemt hij ons mee in zijn manier
van denken en laat hij aan de hand van praktische
voorbeelden (binnen en buiten de openbare ruimte)
zien hoe je van een probleem een oplossing maakt.

Ad Hereijgers – Fietshandelaar in New York
Als antwoord op de vraag of hij als Urban Redevelopment Consultant advies kon
geven over hoe de Big Apple om moet gaan met fietsen, opende hij een eigen
fietsenwinkel: Rolling Orange Bikes. Via de fietsenwinkel wil Hereijgers het gebruik
van de openbare ruimte in New York veranderen, maar hij doet meer. Zo volgt hij al
jaren van heel dichtbij hoe de New Yorkse High Line zich ontwikkeld, een 2,2 km lang
verhoogd park, 9 meter boven de begane grond. Het was oorspronkelijk in de jaren
1930 aangelegd als een spoorwegviaduct langs de westzijde van Manhattan.
De lessen die hij daar leert past hij ook in Nederland
toe. Zo adviseerde hij woningcorporaties over de
aankoop van de Hofpleinlijn in Rotterdam. En hij is
actief als consultant in Nederland bij verschillende
grensverleggende projecten, zoals bij de nieuwe
realiteit in de wijkaanpak, duurzame bedrijfsmodellen
voor Nederlandse woningcorporaties en
onderscheidende woningbouw en gemengde
projecten in de Schiphol regio .

Maar bovenal is hij liefhebber van de openbare
ruimte. ‘Ik ben gefascineerd door de relatie tussen
openbare ruimte en gebouwde omgeving en ik
ben verbaasd over het feit dat er in Nederland zo
weinig wordt gedaan met de verdienpotentie van de
openbare ruime. Het lijkt wel of dat niet mag.’
Aan de hand van voorbeelden uit New York en
Nederland laat Hereijgers zien hoe het ook kan.

Sponsoring
Wilt u aan het Nationaal Openbare Ruimte Congres deelnemen als sponsor?
Kijk op www.nationaalopenbareruimtecongres.nl voor de sponsormogelijkheden.

Aanmelden
Raak geïnspireerd om méér uit uw openbare ruimte
te halen. Meld u nu aan voor het Nationaal Openbare
Ruimte Congres 2012.
Toegangsprijzen
• Deelname aan het congres kost € 425,• Studenten betalen € 25,• Partners van CROW Levende Stad ontvangen per
partner voor de eerste 2 aanmeldingen een gratis
toegangskaart. Daarna ontvangt u € 50,- korting
per aanmelding en betaalt u € 375,• Het reductietarief van € 375,- is ook geldig voor
abonnees van vakblad Stedelijk Interieur van Elba
Media en leden van actieve werkgroepen CROW
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Milieu
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Aanhaken bij andere beleidsterreinen voor meer stilte

Stiller verkeer voor veel gezondere
leefomgeving
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

De gezondheidsschade door wegverkeerslawaai is zeer groot en
Ernstige gezondheidsschade
Het wegverkeersgeluid leidt tot een
staat na fijn stof op de tweede plaats van de ranglijst van milieuscala aan gezondheidsproblemen,
problemen. Bij matige blootstelling treden al negatieve effecten
zoals hinder, slaapverstoring (8 proop. Langdurige blootstelling leidt in Nederland tot jaarlijks tien- cent van de Nederlanders) en harten vaatziekten. Hinder en (slaap)
tallen tot honderden doden, zo blijkt uit onderzoeken. Dit stelt
verstoring kan via stressreacties leihet factsheet dat CROW en Agentschap NL in opdracht van het
den tot een verhoogde bloeddruk en
daarmee samenhangende hart- en
ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het programma
vaatziekten, maar die symptomen
Stiller op Weg hebben opgesteld. “Er is dus dringend behoefte aan ook direct oproepen. Het is dus van
groot maatschappelijk belang dat
breed verankerd beleid rond wegverkeerslawaai in de stedelijke
de overlast teruggedrongen wordt.
gebieden, want het probleem neemt anders alleen maar toe”,
Speerpunten maatregelen
stelt Jan Knol, CROW- projectmanager Leefomgeving & Milieu.
bronbeleid

De ziektelast in DALY’s van verschillende milieuaspecten
en andere factoren
(DALY is een maat
voor het aantal
verloren levensjaren
en het aantal jaren
dat is geleefd met
een gezondheidsprobleem)

Het intense en langdurige lawaai
van voorbijrijdende, -knetterende
en -denderende auto’s, brommers,
treinen en vrachtwagens is aantoonbaar slecht voor de gezondheid
en de kwaliteit van leven. Lawaai
blijkt zelfs het belangrijkste milieuprobleem dat de tevredenheid met
de leefomgeving bepaalt. Onderzoek toont aan dat het aantal

Nederlanders dat dagelijks ernstige
hinder ondervindt van wegverkeersgeluid rond de 640.000 ligt. Het
factsheet van CROW en Agenschap
NL geeft aan dat er al negatieve
gezondheidseffecten optreden bij
een matige blootstelling. Verder
blijkt dat alleen ‘fijn stof’ meer
gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Aanpak weerbarstig

Ziektelast in DALY’s
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Jan Knol van CROW geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die kunnen bijdragen aan vermindering van geluidbelasting:
“Stille wegdekken, stille voertuigen
en banden, specifieke hinderbestrijding en verkeersmaatregelen, maar
ook maatregelen in de sfeer van de
ruimtelijke ordening. In een
gebruik van dat hele scala moeten
we de oplossing zoeken.”

De knelpunten in het stedelijke
gebied zijn zeer omvangrijk en de
noodzakelijke saneringsmaatregelen erg kostbaar, terwijl gemeentelijke milieuafdelingen zelden een
geluidbudget hebben. Het valt dan
ook niet mee om geluid op de politieke agenda te krijgen. Daarom
wijst Knol met nadruk op het
belang om wegverkeerslawaai niet
als geïsoleerd probleem te zien.
“Kijk verder dan de decibellen. Wanneer de verbinding met een
gezonde leefomgeving gelegd wordt,
is het mogelijk ook andere beleidsterreinen en collega-afdelingen te
betrekken bij je milieubeleidsdoel-
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stellingen. Zoek gemeenschappelijke belangen en bondgenoten”,
stelt hij. Niet alleen binnen de ambtelijke organisatie, maar denk ook
aan mogelijke, gedeelde belangen
met verschillende portefeuillehouders. Zo kun je bijdragen aan elkaars
gezamenlijke doelstellingen binnen
de gemeente en kan er meer bereikt
worden. Ook zonder dat er in eerste
instantie veel extra geld beschikbaar
komt.

Stiller op weg
Het ministerie van Infrastructuur en
Milieu wil gemeenten en provincies
ondersteunen bij het beter toepassen
van (bron)maatregelen. Structurele
aandacht voor bronbeleid kan op
termijn flink bijdragen aan beperking van de forse saneringskosten en
natuurlijk ook aan verbetering van
de leefomgeving in het algemeen.
Daarvoor hebben CROW en Agentschap NL het Stiller op Weg-programma voor het ministerie ontwikkeld. Dit programma wil gemeenten
en provincies op weg helpen door
informeren en inspireren met kennis over effectieve maatregelen en
aansprekende praktijkvoorbeelden.
Stiller op Weg richt zich vooral op de
milieuambtenaar die als ‘spin in het
web’ verantwoordelijk is voor geluid
en in tweede instantie op de collegaambtenaren van Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Ontwerp en Beheer en
GGD als bondgenoten.

Ruimtelijke ordening
Knol geeft aan dat de ruimtelijke
ordening in combinatie met de
manier waarop we omgaan met
mobiliteit eigenlijk de meeste kansen biedt voor de toekomst. Al blijven er natuurlijk plekken in de stad

waar je niet om hoge geluidbelastingen heen kunt. Het is dan belangrijk om compensatie te zoeken op
gebiedsniveau. Voorkomen moet
worden dat we straks grote gebieden
hebben, waar je niet meer aan een
steeds groter wordende ‘geluidsdeken’ kunt ontsnappen. Gesloten
gevelrijen, bouwblokken met binnentuinen, programmering van
geluidsongevoelige bebouwing en
behouden of creëren van stille plekken zijn voorbeelden uit de praktijk. Het is zaak dat verkeerskundigen en milieukundigen al in een
vroege fase worden betrokken bij dit
stedenbouwkundige proces om de
lokaal gewenste leefomgevingskwaliteit te creëren.

Verkeersmaatregelen
Natuurlijk bieden ruimtelijkeordeningsmaatregelen niet veel oplossingen voor de korte termijn in de
bestaande situatie. Andere mogelijkheden voor het beperken van
verkeersgeluid liggen op verkeerskundig gebied. Denk aan verkeerscirculatieplannen waarmee
gestuurd wordt in verkeersstromen
en op vlotte doorstroming. Dat leidt
tot minder optrekkend en afremmend verkeer, maar ook tot verkeer
op plekken waar de omgeving de
minste hinder ondervindt. Ook met
een groene golf en een doordacht
parkeerbeleid kan de overlast teruggedrongen worden. “Als je denkt
vanuit de gevolgen van geluid, dan
vind je partners, meedenkers en
financiers bij het bestrijden van het
probleem”, geeft Jan Knol aan.
Waar verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in het
geding zijn, liggen eveneens goede
aanknopingspunten.

Eenduidige boodschap vereist
Uit onderzoek is gebleken dat
gemeenten die de koppeling weten te
leggen met gezondheid of leefomgevingsklimaat succesvoller zijn in
agendering van geluid. Decibellen
blijven belangrijk, maar zijn onvoldoende om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. De verhalen
zijn echter divers, wetenschappelijke
rapporten slecht bekend en te ontoegankelijk en ook deskundigen zijn
het niet altijd met elkaar eens. Stiller
op Weg wil de kennis eenduidig
beschikbaar maken. Bij het opstellen
van het factsheet is een breed lezerscomité betrokken.

Langdurige
blootstelling aan
wegverkeerslawaai
leidt in Nederland
tot jaarlijks tientallen tot honderden
doden

Verbetering zeer wel mogelijk
In tegenstelling tot de aanpak van
luchtkwaliteit is geluid niet normgedreven. Natuurlijk, er is een Europese Richtlijn Omgevingslawaai en
gemeenten boven de 100.000 inwoners zijn verplicht tot het opstellen
van geluidskaarten en actieplannen.
Maar dat wil nog niet zeggen dat uitvoering verplicht is. Zeker niet op de
relatief korte termijn van een
bestuursperiodehorizon. Toch verwacht Jan Knol dat zodra wegverkeersgeluid effectief bestreden
wordt, de mensen een flinke verbetering van hun woon- en leefomgeving
zullen ervaren. En waarschijnlijk
ook van hun gezondheid. Hij stelt
dan ook: “Het belang van een heldere communicatie over de flinke
winst die er te behalen is voor
gezondheid en leefbaarheid voor ons
en onze kinderen kan nauwelijks
overschat worden.”

Jan Knol, knol@crow.nl, projectmanager Leefomgeving & Milieu
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Gedrukte versie verschijnt voor de kerst

Nieuwe ASVV 2012
online van start
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Na acht jaar trouwe dienst is op 31 oktober 2012 de oude ASVV
2004 afgelost door de volledig geactualiseerde ASVV 2012. Het
vernieuwde standaardwerk voor verkeersontwerpers vervangt
de oude ASVV uit 2004 en kenmerkt zich door meer aandacht
voor duurzaamheid en milieu in de gehele keten van beleid tot
beheer en onderhoud. Ook de nieuwe ontwikkelingen rond de
Basiskenmerken wegontwerp zijn samen met nieuwe parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie in de ASVV 2012
opgenomen.

Jan Termorshuizen:
“Door de elektrische
fiets zijn ruimere
bochten op fietspaden nodig”

De ASVV 2012 is vanaf eind oktober al online te raadplegen, toen
het werd gepresenteerd op het
Nationaal verkeerskundecongres
2012 in congrescentrum de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.
De papieren versie zal nog voor
de kerst verschijnen. Het is
inmiddels de zesde editie van het
standaardwerk met aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen
binnen de bebouwde kom. In de
ongeveer 28 jaar sinds het verschijnen van de eerste editie zijn
er tienduizenden exemplaren
van verkocht. Dat betekent dat er
vrijwel geen verkeerskundige in
Nederland zal zijn, die het boek
niet onder handbereik heeft.

Lange aanloop
Projectleider van de herziening,
Frans Heijnis (CROW), vertelt dat
de werkzaamheden al in juni
2010 begonnen zijn. De eerste
stap was het verzamelen van alle

verkeerskundige vernieuwingen,
ontwikkelingen en aanpassingen
sinds 2004, het moment dat de
vorige uitgave verscheen. De totstandkoming van de nieuwe editie 2012 is begeleid door een viertal werkgroepen, bestaande uit
deskundigen uit de praktijk. Dit
waren de werkgroepen ‘ Nieuwe
kennis’, ‘Duurzaamheid en
milieu’, ‘Verwijs- en voorzieningenbladen’ en de overkoepelende Begeleidingsgroep.

Nieuwe Kennis
Jan Termorshuizen, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer van
het Stadsgewest Haaglanden, was
voorzitter van de werkgroep
Nieuwe kennis van het project
Herziening ASVV. Verder waren
vertegenwoordigd gemeentelijke
overheden, provincie Utrecht,
Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV), Kennisinstituut Mobili-

teitsbeleid (KiM), Gemeentelijk
Vervoersbedrijf Utrecht (GVU),
DTV Consultants en CROW. De
taak van de werkgroep was het
verzamelen en vooral wegen van
de verkeerskundige veranderingen van de afgelopen acht jaar.
Voorbeelden hiervan zijn de
opkomst van elektrische voertuigen, nieuwe wetgeving en de toenemende populariteit van ‘shared space’ als inrichtingselement.
Samen met andere veranderingen dienden zij gewogen te worden voor eventuele opname in de
nieuwe ASVV.

Shared space
Termorshuizen licht toe: “De
elektrische fiets bijvoorbeeld gaat
harder dan de gewone fiets. Dat
betekent onder meer dat bochten
in fietspaden ruimer aangelegd
moeten worden om ze comfortabel te kunnen volgen. Daarnaast
is ‘shared space’ als nieuwe en
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veiligere inrichtingsstijl in
zwang gekomen. In deze ruimte
hebben alle gebruikers en aanwezigen dezelfde rechten. Fietsers
en voetgangers delen dezelfde
ruimte, er is van gevel tot gevel
nauwelijks niveauverschil met de
rijbaan en er staan minder borden.” Ook op het gebied van
openbaar vervoer hadden de
introductie van de chipkaart en
het in gebruik nemen van andere
trams (lightrailsystemen) in
onder meer de Haaglandenregio
gevolgen die in de vorm van
nieuwe aanbevelingen voor toepassing elders, hun weg vonden
naar de nieuwe ASVV. Verder zijn
er belangrijke juridische interpretaties van recente wetgeving
opgenomen.

Duurzaamheid en milieu
De Werkgroep ‘Duurzaamheid en
milieu’ onder voorzitterschap
van eveneens Frans Heijnis had

ook een grote input voor de ASVV
2012. In deze werkgroep zaten
gemeentelijke overheden, Milieudienst IJmond, Agentschap NL,
provincie Drenthe, Grontmij en
CROW. Schonere en elektrische
motoren, duurzamer wegenbouwmateriaal en aangescherpte emissie van onder meer fijn stof leidden ertoe dat verkeerskundigen
steeds dwingender rekening
moesten gaan houden met milieuaspecten. De werkgroep heeft
daaruit aanbevelingen gedestilleerd en onder de voorwaarde dat
het aantal pagina’s ongeveer
gelijk bleef, de belangrijkste
ervan in het ASVV-handboek
opgenomen. Door de ingrijpende,
want vaak wettelijke, aard van de
milieu- en duurzaamheideisen
bleek het voor de verkeerskundige
noodzakelijk al vanaf de eerste
fasen van het ontwerpen rekening
te houden met deze eisen. De verschillende werelden van milieu,

verkeer en duurzaamheid raken
steeds meer verweven.

Verwijs- en voorzieningenbladen
De rijke input van de werkgroepen Nieuwe kennis en Duurzaamheid en milieu had ook gevolgen
voor de verwijs- en voorzieningenbladen in de nieuwe ASVV. De
werkgroep hiervoor bestond uit
gemeentelijke overheden, de CGRaad (Chronisch zieken- en
Gehandicapten Raad Nederland),
Transport en Logistiek Nederland,
de Fietsersbond, RHDHV en
CROW. De werkgroepleden hebben bestaande en nieuwe voorzieningenbladen uit de ASVV (circa
vijfhonderd in totaal) op elkaar
afgestemd, zodat de stijl van de
bladen uniform is. Werkgroepvoorzitter Wim Salomons, zelfstandig verkeersdeskundige, vertelt: “We merkten dat de nieuwe
elementen voor de ASVV veel te
maken hadden met de nieuwe

Frans Heijnis: “Met
de digitale versie
heb je altijd de
meest actuele gegevens paraat”
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Zout wegen
2
per m

Het is tijd voor meer met minder!
Vacuümzout van AkzoNobel stuitert bij strooiacties minder op het wegdek dan grovere
soorten wegenzout. Het komt dus terecht waar
het moet: op de weg en niet ernaast. Voor een
gelijk resultaat is er daardoor minder van nodig.
Dat komt doordat AkzoNobel vacuümzout
vochtig is en een fijnere korrelgrootte heeft.
Het plakt als het ware aan het wegdek. Om de
gewenste dosering te bereiken zijn er dus minder
grammen wegenzout nodig per m². Oftewel:
met dezelfde hoeveelheid AkzoNobel vacuümzout kunnen méér vierkante meters wegdek
effectief worden gestrooid. Kortom: een perfect
resultaat met minder zout.

Voor vragen: wegenzout@akzonobel.com
Voor informatie: www.wegenzout.nl
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wordt veelal ervaren als een
goede zaak.

Foto: Herman Stöver

Digitaal of gedrukt

Wim Salomons:
“Veel samenhang
met Basiskenmerken
wegontwerp”

Basiskenmerken wegontwerp,
die we als toetssteen gebruikt
hebben bij het controleren en bij
werken van de tekeningen. Door
het grote aantal bladen bleek dit
een enorme tijdbelasting. Voor
de volgende ronde kunnen we
eens bezien of dat niet efficiënter
zou kunnen”, evalueert Salomons
vast vooruit.

Redactiecommissie
De vierde commissie, de Begelei
dingsgroep, overzag het gehele
proces, functioneerde als een
soort redactiecommissie en
stemde de werkzaamheden van
de drie werkgroepen op elkaar af.
In deze groep was Gerben Sie

benga van de gemeente Nijme
gen voorzitter. Naast vertrouwde
gebruikers als gemeenten,
adviesbureaus en studenten, zijn
ook deelnemers aan cursussen
voor Verkeerstechniek en derge
lijke in beeld gekomen als doel
groep voor de ASVV.
Het naslagwerk heeft in de eerste
28 jaar van zijn bestaan een
gemeenschappelijk referentie
kader doen ontstaan dat de com
municatie tussen de verschil
lende partijen aanzienlijk heeft
vergemakkelijkt. Omdat iedereen
bij vragen naar hetzelfde boek
grijpt, worden de antwoorden
ook steeds gelijkvormiger. Deze
‘verkeerskundige standaardisatie’

Het komende jaar zullen de digi
tale versie en de gedrukte, papie
ren uitvoering nog even gebroe
derlijk naast elkaar blijven
bestaan, verwacht Heijnis. De
voordelen van de digitale uitvoe
ring zijn duidelijk. Het actualise
ren van onderdelen leidt niet tot
een herziene uitgave, maar tot
detailaanpassingen, wat goedko
per is en de publicatie snel aan
nieuwe wetten en situaties aan te
passen maakt. Door de zoekfunc
tie is de gevraagde informatie
snel te vinden en kunnen ver
keerskundigen per project een
soort dossier met ASVVaanbeve
lingen aanleggen. “Zeg maar een
soort ‘Mijn ASVV’. Wie de digitale
versie gebruikt, werkt altijd met
de meest actuele gegevens”, aldus
Heijnis. Toch breekt hij, en met
hem veel gebruikers, ook een
lans voor de papieren versie: “Het
ASVVboek is een vertrouwd
naslagwerk, dat makkelijk bla
dert en makkelijk leesbaar is.” De
tijd zal leren of, wanneer en hoe
de balans richting digitaal zal
doorslaan.

www.crow.nl/asvv, voor achtergrondinfor
matie en het bestellen van de ASVV 2012 en
de ASVVonline
Frans Heijnis, projectmanager Verkeer &
Vervoer, heijnis@crow.nl

CROW traint mobiliteitsambassadeurs
CROW heeft de afgelopen tijd bij
elkaar veertig mobiliteitsambassadeurs getraind in wet- en regelgeving, normering en richtlijnen. De
training is opgezet vanuit ‘Blijf Veilig
Mobiel’, een door ouderenorgani-

satie ANBO opgezet samenwerkingsverband dat stimuleeert dat senioren
zo lang mogelijk mobiel blijven. Mobiliteitsambassadeurs zijn lokaal actieve
personen met affiniteit met veilige
mobiliteit van senioren. De training

voorziet de mobiliteitsambassadeurs van een inhoudelijke basis,
om van hen volwaardigd gesprekspartners te maken voor decentrale
overheden.
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COMPLEET PAKKET VOOR

NAUWKEURIGE VERZAMELING
EN VERWERKING VAN

Voor toelichting
& informatie
TG Lining BV
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo

RELEVANTE INFORMATIE

tel 072 507 01 53
fax 072 507 05 31
info@tglining.com
www.tglining.com

TELWERK VERZORGT:
VERKEERSTELLINGEN, NATUURTELLINGEN, CAMERAONDERZOEKEN,
ENQUÊTES, ENZOVOORTS
VOOR:
PROVINCIALE OVERHEDEN, GEMEENTELIJKE OVERHEDEN, RECREATIESCHAPPEN,

Hoogst
genoteerde
LS&H
bedrijf.

WATERSCHAPPEN, WINKELCENTRA, MARKETING, WETENSCHAP,
OLIEMAATSCHAPPIJEN, ENZOVOORTS

TELWERK IS IMPORTEUR VAN VERKEERSRECORDERS VAN
DE

ENGELSE MARKTLEIDER COUNTERS & ACCESSORIES LTD.

MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE OF VRAAG DE BROCHURE AAN
Telwerk B.V.
Goudriaanstraat 28, 2136 AS Zwaanshoek
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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
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Verkeer & Vervoer

Werkgroep Motorveiligheid en ontwerprichtlijnen
De onlangs opgerichte CROW-werkgroep ‘Motorveiligheid en ontwerprichtlijnen’ gaat CROW-publicatie 190
‘Handboek gemotoriseerde tweewielers’ actualiseren en kennis in relevante
CROW-richtlijnen verwerken.
Een van de pijlers van het ‘Strategisch
Plan Verkeersveiligheid’ uit 2008 van
het toenmalige ministerie van Verkeer
en Waterstaat, is het beschermen van
kwetsbare verkeersdeelnemers, onder
wie motorrijders. Het ongevalsrisico
van motorrijders ligt tot 25 keer hoger
dan dat van automobilisten. Het ‘Actieplan verbetering verkeersveiligheid
motorrijders’ van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu is een uitwerking hiervan met een aantal praktische
maatregelen. Een van de maatregelen
in het actieplan is het actualiseren van
genoemde CROW-publicatie.

(vlnr) Ton Withoos (Gemeente Tilburg), Lex Blok (provincie Gelderland), Hillie Talens (CROW), Arjan
Everink (KNMV), Ruben Loendersloot (Loendersloot Advies), Dirk de Jong (MAG), Bert Kengen
(Rijkswaterstaat), Koen Bekking (CROW) en Johan Janse (JJAdvies)
Niet op de foto: Dries Hop (Politieacademie), Henk Heijman (Gemeente Assen) en Saskia de Craen (SWOV)
Koen Bekking, consulent Verkeer en Vervoer, bekking@crow.nl

Richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte
en openbaar vervoer in de maak
CROW heeft samen met het KpVV
een werkgroep van (ervarings)deskundigen op het gebied van toegankelijkheid geïnstalleerd.
Een toegankelijke openbare ruimte en
toegankelijk ov zijn belangrijke voorwaarden voor mensen met en zonder
beperkingen om zich veilig en zonder
belemmeringen te kunnen verplaatsen.
Uit een probleemverkenning door
het ministerie van VWS blijkt dat de
publieke ruimte niet voor iedereen
toegankelijk is. Dit staat haaks op de
maatschappelijke trend dat mensen
(met en zonder beperking) zelfredzaam en zelfstandig mobiel zijn.
De werkgroep streeft ernaar medio
2013 een nieuwe publicatie gereed
te hebben, die verder gaat dan een
herziening van de bestaande richtlijnen.
Deze moet hulpmiddelen aanbieden
aan de wegbeheerder in de vorm van
een methodiek voor een toegankelijke
openbare ruimte en een toegankelijk
openbaar vervoer.

(vlnr, van boven naar beneden) Mirjam Salomé (provincie Gelderland), Robert de Kloe, CG-Raad,
Keirsten de Jongh, (College voor de Rechten van de Mens), Jan Politiek (Arriva Nederland), Truus Goos
(gemeente Breda), Jan-Jasper Homan (CG-Raad), Jeroen Hensen (RET), Tim Schouwenaar (Keypoint
Consultancy), Arnoud van der Vrught (Keypoint Consultancy), Guy Hermans (KpVV), Tamar Grahmbeek
(TG Lining), Jan Geurts (Zet-Brabant), Frans Heijnis (CROW), Nienke Blijham (Vilans), Marloes Fleer
(gemeente Nijmegen), Peter Dubbeling (stadsgewest Haaglanden), Janet Stoker (gemeente Groningen),
Annemiek Waterborg (ANBO), Wim van Damme (Koninklijke Visio)
Niet op de foto: Jack Dikmans (gemeente Vught), Rudolf Castens (Viziris)
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Nationaal verkeerskundecongres 2012

Ruim baan voor ouderen
en fietsers
Auteur: Tim Oosten

Ouderen en fietsers staan volop in de schijnwerpers tijdens
het Nationaal verkeerskundecongres op 31 oktober in
’s-Hertogenbosch. Het zijn twee groeiende groepen verkeersdeelnemers die te kampen hebben met de nodige hindernissen. En hindernissen zijn er om weg te nemen. Het verkeer
bestaat immers niet alleen uit forensen en automobilisten.

Wethouder Jan Hoskam van ’s-Hertogenbosch is trots op zijn stad. De
Noord-Brabantse hoofdstad is de
huidige Fietsstad van het jaar. Hoskam legt zijn gehoor tijdens het
Nationaal verkeerskundecongres
graag uit waar de stad deze titel aan
te danken heeft. “Ambitie, beginnen, stug volhouden en steeds voldoende budget vrijhouden.” Zeker
voor een stad in het zuiden van het
land, waar van oudsher duidelijk
minder gefietst wordt dan in de
rest van Nederland, is het behalen
van de titel een hele prestatie.

Floriade
In Venlo is van april tot oktober de
tienjaarlijkse Floriade gehouden.
De wereldtuinbouwtentoonstelling
vormt een stevige verkeerskundige
uitdaging. In een half jaar tijd worden twee miljoen bezoekers verwelkomd. De gekozen oplossingen
bestaan uit het ontvlechten van
modaliteiten, het openen na de
ochtendspits, bezoekers geen keuze
bieden (parkeren kan maar op één
plek) en rekening houden met verschillende scenario’s van modal
split. Bij mooi weer komen er veel
mensen op de fiets en als het
regent, verschijnen er juist veel
bussen aan de poort.

ASVV
Van de ASVV, de aanbevelingen
voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, verschijnt
de zesde druk. Nu alleen digitaal,
maar voor de jaarwisseling komt
ook het nieuwe boek uit. Tijdens
een kleine quiz maken de bezoekers kennis met het nieuwe handboek. Ten opzichte van de voorganger uit 2004 is er in de ASVV
2012 meer aandacht voor duurzaamheid en milieu en zijn er ontwikkelingen rond de basiskenmerken wegontwerp. Ook de nieuwe
parkeerkencijfers, gecombineerd
met de kencijfers verkeersgeneratie, zijn erin opgenomen.

Keuze
De congresganger moet tijdens
drie blokken parallelsessies telkens
kiezen uit acht mogelijkheden.
Een scala van onderwerpen passeert de revue: van het weghalen
van paaltjes voor fietsers en nieuwe
richtlijnen voor werk in uitvoering
tot het opzetten van voetgangersbeleid, het saneren van verkeersborden en de mogelijkheden van
mobiliteitsmanagement.
Eenduidige, functionele, toepasbare eisen, veilig, met minimale
overlast, compact, overzichtelijk

en praktisch verwoord. Dat klinkt
mooi. Het zijn de uitgangspunten
van de nieuwe richtlijnen voor
werk in uitvoering op autosnelwegen (CROW-publicatie 96a) die
begin 2013 verschijnen. Uitbreidingen gaan onder meer over
nachtwerk en verlichting. De
zojuist verschenen RWS Richtlijn
2012 wordt erin geïntegreerd.
Enerzijds is er de wens om te sturen op hoofdlijnen, maar anderzijds is er de vraag naar eenduidige
richtlijnen. Er is een gezonde
spanning tussen het ‘gij zult’ van
Rijkswaterstaat en het ‘zo doen we
het’ van CROW.

Modellen
Er wordt heel wat afgerekend aan
emissies van luchtkwaliteit en
geluid. En de uitkomsten zijn niet
onbelangrijk; er moeten immers
normen worden gehaald. Het statisch rekenen kan echter tot significante fouten leiden bij het
vooraf (ex ante) evalueren van
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maatregelen en toetsing aan normen. Een casestudie op de A12
toont dit aan; statisch en dynamisch rekenen aan emissies is
vergeleken voor een basissituatie
en bij het nemen van infrastructurele maatregelen.

Paaltjes en enkelvoudige
ongevallen
Goed nieuws: er wordt steeds
meer gefietst in ons land. Maar
elk voordeel heeft z’n nadeel en
zo neemt het aantal (enkelvoudige) fietsongevallen ook toe. Er
is sprake van 9.000 ernstig
gewonde fietsers per jaar, waarvan zestig procent als gevolg van
een enkelvoudig ongeval. 46.000
fietsers belanden jaarlijks bij de
spoedeisende hulp. Niet zelden
staan er paaltjes in de weg die het
ongeval veroorzaken. Paaltjes die
moeten voorkomen dat voertuigen het fietspad op rijden. Het
gekke is alleen: de meeste paaltjes
worden ’s winters weggehaald

omdat er anders niet geveegd en
gestrooid kan worden. Dus
’s zomers zijn wel paaltjes nodig
maar ’s winters niet? Het is hoog
tijd om te snoeien in het fietspaaltjeswoud en dat gebeurt ook op tal
van plekken. Uitgangspunt is: verwijder paaltjes, tenzij is aangetoond dat ze noodzakelijk zijn.

Prijzen
Twee prijzen worden deze dag uitgereikt. Die voor de Beste Bijdrage
gaat naar Luc Wismans (Goudappel Coffeng en Universiteit
Twente) en Robert van den Brink
(Goudappel Coffeng) voor hun
presentatie ‘De meerwaarde van
dynamisch rekenen aan emissies’
(zie hierboven). De jury is lovend
over de goede koppeling van theorie, verkeersmodellen en praktijk.
Ze dagen verkeerskundigen uit
meer te werken met dynamische
modellen bij het berekenen van
geluid en luchtemissies.
De Nationale Verkeerskundeprijs

voor de beste afstudeerscriptie
gaat naar Matthijs van Hofwegen
van de Christelijke Hogeschool
Windesheim. Zijn scriptie handelt over de toegankelijkheid van
shared space voor oudere voetgangers.

Ouderen en fietsers:
twee groeiende
groepen verkeersdeelnemers

Visie, actie, passie
Als uitsmijter houdt de directeur
van voetbalvereniging AZ, Toon
Gerbrands, zijn gehoor voor dat
voor het behalen van de top drie
componenten onontbeerlijk zijn:
visie, actie en passie. De kromme
van Gauss maakt duidelijk dat je
moet putten uit de tien procent
meest getalenteerden. Maar deze
groep kampt ook met de meeste
spanning. Een goede trainer leert
zijn pupillen hiermee om te gaan.
Met, uiteraard, visie, actie en
passie.

www.crow.nl/congressen; voor de presentaties
en papers van het congres
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Het staat het met de
bereikbaarheid?
Auteur: Hans Voerknecht

Steeds vaker is er inzicht nodig in de effecten van ingrepen op
het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Kunnen we
beter investeren in openbaar vof weg? En wat doet mobiliteitsmanagement? Wat is de beste locatie voor woningbouw? Kan
er nog een megastore bij, met al het verkeer dat daarbij hoort,
of niet? Zeker nu het geld schaarser wordt, is dat inzicht in
effectiviteit noodzakelijker.
De situatie op het gebied van
mobiliteit en ruimtelijke ordening wordt alleen maar complexer. Een beleidsmaker is er niet
met alleen maar weg, ov of parkeerbeleid. Hij moet een combinatie maken van een slimme locatiekeuze en alle onderdelen van
het verkeers- en vervoersbeleid
van fietsbeleid tot knooppuntontwikkeling. Maar hoe vind je die

ideale combinatie? Dat kan het
allerbeste met de mobiliteitsscan. Dit nieuwe CROW-product
is ontwikkeld in het kader van
Transumo in opdracht van KpVV
ontwikkeld door Goudappel Coffeng en Ecorys.
De vier belangrijkste aspecten
van de mobiliteitsscan zijn:
• De mobiliteitsscan geeft
inzicht in de huidige knelpunten en de oorzaken daarvan;
• Hij geeft heel transparant en
flexibel inzicht in effecten van
maatregelen in termen van
mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening;
• Met de mobiliteitsscan kun je
‘spelen’ met allerlei maatregelen en combinaties van maatregelen, omdat elke berekening maximaal 10 minuten
vergt, en niet, zoals bij een
normaalverkeersmodel meerdere weken;
• Hij geeft toegang tot vele databronnen, ook eigen gegevens
kun je toevoegen.

Voorbeelden
Eerst een voorbeeld van een analyse met de mobiliteitsscan:
Dit plaatje geeft een overzicht

van de reistijden tussen de zones,
waar een stip in staat met de auto,
OV en fiets en het aandeel van die
modaliteiten. De tabel rechts laat
zien, wat er gebeurt als je zelf iets
wijzigt, bijvoorbeeld de reistijd
per fiets (snelfietspad of elektrische fiets?). De herberekening laat
zien wat de wijziging in de modal
split is.
De grote kracht van de mobiliteitsscan is, dat de effecten van maatregelen in beeld worden gebracht
via verschilplaatjes. De twee figuren op de pagina hiernaast laten
het effect zien van mobiliteitsmanagement op de ring rond
Utrecht.
In het linkerkaartje is het intensiteis-capaciteitsrobleem te zien op
de verbindingsweg tussen de A28
en A27 in Utrecht. De rechterkaart
laat de intensiteit en capaciteit
zien na invoering van Mobiliteitsmanagement in Rijnsweerd. Het
verschil in snelheden tussen referentie en projectresultaat kan worden
verwerkt tot een verschil in voertuigverliesuren.

Dagelijks scannen
De mobiliteitsscan kan als toetssteen bijna dagelijks gebruikt worden, want hij brengt herbergt een
enorm scala aan aspecten: verkeersgeneratie, parkeerbeleid,
ruimtelijke ordening, mobiliteitsmanagement, fiets, openbaar vervoer, ingrepen in het wegennet,
nieuwe wegen, effecten op luchtkwaliteit en geluid.
De grootste voordelen liggen echter bij de regionale en gemeentelijke toepassingen. De mobiliteitsscan is daarbij als het ware de
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zakrekenmachine voor de verkeerskundige. Met de mobiliteitsscan kan de verkeerskundige snel de effecten van allerlei
ingrepen en combinaties ervan
doorrekenen. En heeft hij de
eigen complete dataset binnen
handbereik. De plaatjes en met
name de verschilplots, waarmee
de effecten van maatregelen ook
voor niet-verkeerskundigen
inzichtelijk te maken zijn en
daarmee de kloof tussen de verkeerskundigen en de beleidsmakers is te dichten. Om de mobiliteitsscan in de regio te
gebruiken, kunnen gebruikers
een licentie aanschaffen.

Intensiteits- en capaciteitsprobleem A27/A28

In overleg met de eerste gebruikers is de prijs die nodig is om
de kosten te dekken laag gehouden. en ligt deze lager dan die
van één verkeersonderzoek.
Bovendien kan de scan vele tientallen verkeersonderzoeken
overbodig maken. Met de mobiliteitsscan is de beheerder baas
over zijn eigen data.

Intensiteit en capaciteit na invoering van mobiliteitsmanagement

www.crow.nl/mobiliteits-scan
Hans Voerknecht, KpVV, voerknecht@kpvv.nl,
(030) 291 82 12, voor meer informatie en
bijvoorbeeld een demonstratie van de
Mobiliteitsscan
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Boek Mobiliteit & Ruimte nadert vo
Auteurs: Hans Voerknecht en Marleen Hovens

Dit voorjaar is een CROW/KpVVwerkgroep ‘Boek Mobiliteit &
Ruimte’ gestart. Doel van de
werkgroep is het ontwikkelen
van een actueel en samenhangend beeld over de relatie
tussen ruimtelijke structuren
en verplaatsingsgedrag, in de
vorm van een boek.

Het te verschijnen boek ‘Mobilliteit
& Ruimte’ gaat in op de relatie tussen ruimtelijke structuren en verplaatsingsgedrag, maar voorziet
daarnaast ook in een behoefte
onder verkeerskundigen die aan de
slag moeten met ruimtelijke ordenaars en hun inzichten in dat vakgebied hanteerbaar moeten maken.
De uitgave biedt verkeerskundigen
en verkeersplanologen inzicht in
de huidige kennis op het snijvlak
van mobiliteit en ruimte. Een team
van wetenschappers en praktijkdeskundigen, onder begeleiding van
de werkgroep en onder leiding van
Karst Geurs van de Universiteit
Twente, stelt het boek samen.
Mobiliteit en ruimte beïnvloeden
elkaar in twee richtingen. In de eerste plaats beïnvloeden ruimtelijke
kenmerken de mobiliteit. We verplaatsen ons omdat we activiteiten
willen ondernemen die op verschillende locaties liggen. Ten tweede

beïnvloeden mobiliteit en infrastructuur indirect ruimtelijke ontwikkelingen. Mobiliteitspatronen
hebben immers effect op de kwaliteit van aanwezige infrastructuur,
zoals files en volle treinen. De aanwezigheid en kwaliteit van infrastructuur bepaalt mede de locaties
van ruimtelijke ontwikkelingen.
Het boek beschrijft hoe mobiliteit
en ruimtelijke ontwikkelingen
samenhangen, en gaat in op de wisselwerking tussen mobiliteit en
ruimte in het verleden, het heden
en de toekomst. Daarnaast gaat het

boek in op methoden en instrumenten die in de Nederlandse planningspraktijk gebruikt worden om
de samenhang tussen ruimte en
mobiliteit inzichtelijk te maken.
De volgende onderwerpen worden
onder andere behandeld:
• De samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in het verleden, in de hedendaagse stedelijke regio en in de
toekomst.
• De relatie tussen ruimtelijke
inrichting en mobiliteit en de
wijze waarop de Nederlandse

22 | CROWetcetera nr. 8 | november/december 2012

06_Domein_4_KpVV.indd 22

22-11-12 17:28

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

rt voltooiing
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

Foto: Herman Stöver

www.kpvv.nl/rssfeed |
www.fietsberaad.nl/rss

•

•

•
•

ruimtelijke ordening en planning hierop invloed heeft uitgeoefend (en met welk succes).
De samenhang tussen ruimtelijkeconomische ontwikkelingen en
infrastructuur.
Praktische instrumenten voor de
afstemming van mobiliteit en
ruimte.
Proces van regionale afstemming
tussen mobiliteit en ruimte.
Financieel instrumentarium.

Het wordt geen ‘handboek’ met
concrete richtlijnen. Het boek geeft
een overzicht van bestaande kennis

die gekoppeld wordt aan de huidige
opgaven en wordt geïllustreerd met
praktijkvoorbeelden. Al met al
wordt het een onmisbaar werk voor
eigenlijk vrijwel alle verkeerskundigen en verkeersplanologen die
bezig zijn op het schaalniveau van
steden. Naar verwachting verschijnt het boek in het voorjaar
2013.

www.kpvv.nl/Ruimte-Mobiliteit

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.
Naast bijeenkomsten zijn ook terugblikken van
diverse bijeenkomsten te vinden op de website.
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, via de
tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Flits’. Inschrijven kan
via www.kpvv.nl/mijnkpvv > abonnementen.

Hans Voerknecht, hans.voerknecht@kpvv.nl
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Emmen besteedt onderhands
aan tot twee miljoen euro

Auteur: Tim Oosten

Aanbestedende diensten in ons land passen de regels vaak
strikter toe dan noodzakelijk is. De gemeente Emmen gooit
het over een andere boeg, zoekt bewust de randen op van
wat mag en besteedt sinds kort onderhands aan tot twee
miljoen euro. Vanwaar dit besluit en wat verwachten ze ervan
in Drenthe?

Didier Niland: “Ik
kan het me niet
veroorloven, de
kantjes ervan af te
lopen”

Commotie in de binnenstad
van Emmen. De afgelopen
nacht is het restaurant bij de
ingang van de dierentuin afgebrand en de brandweer is nog
volop aanwezig als ’s morgens
het gesprek in het gemeentehuis
ertegenover plaatsvindt. Datzelfde Dierenpark Emmen is
onderdeel van grootse plannen;
het moet verhuizen naar een
paar honderd meter verderop,
nu het centrum van deze Drentse
stad voor maar liefst een half
miljard euro op de schop gaat.
In 2015 moet het allemaal af zijn.
Werk aan de winkel dus en het is
begrijpelijk dat aannemers uit de

omgeving staan te popelen om
hun steentje bij te dragen. Hun
kansen lijken toegenomen,
nu de gemeente de grens voor
onderhandse aanbestedingen
onlangs heeft opgehoogd van
zeven ton naar twee miljoen
euro.

Regels oprekken
“De wens om de grens voor
onderhandse aanbestedingen op
te hogen, leeft breed. Raad, college én aannemerij staan er vierkant achter”, vertelt Frank Esendam, inkoopmanager bij de
gemeente Emmen. “In 2010 hebben we die grens al opgetrokken

van anderhalve ton naar zevenhonderdduizend euro en eind
september is in de gemeenteraad
het plan goedgekeurd om tot twee
miljoen euro onderhands aan te
besteden. Daar zijn meerdere
redenen voor. Om te beginnen,
willen we het plaatselijke
bedrijfsleven stimuleren. De crisis wordt steeds dieper, bedrijven
vallen om, daar zijn helaas veel
voorbeelden van, en mensen
raken werkloos. En die mensen
zien we hier bij de gemeente
terug als werkzoekenden. We
houden heel bewust rekening
met het plaatselijke bedrijfsleven
en we rekken de regels flink op.
Zonder trouwens zover te gaan
dat alleen Emmense bedrijven
mogen inschrijven, dat zou protectionisme zijn.”

Geld hier houden
De lokale aannemerij is als
gezegd ook ingenomen met het
raadsbesluit. Didier Niland van
de firma Hemmen: “Wij hebben
met een paar andere aannemers
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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

Ditmaal geen echte vraag maar een korte anekdote.

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.
Met Theo, hoi, met Teunissen zegt U?
Jazeker, spreekt u mee.
Bent u soms die Teunissen van die stukkies in dat blad
van jullie, iets met Enzovoort of zo?
CROW et cetera, ja inderdaad dat ben ik. Leest u die
rubriek?

Een impressie van het nieuwe theater in Emmen

bij de gemeente aan de bel
getrokken over de kwestie. Het is
goed voor de regio als we het geld
hier kunnen houden. Wat naar
buiten gaat, zie je niet meer
terug. Verder is kwaliteit voor mij
geen inhoudsloos woord. Wij, en
dat geldt ook voor andere lokale
aannemers, willen echt samen
met de opdrachtgever goed werk
afleveren. Een goed gemaakt
werk gaat langer mee. Begrijp me
goed, ik woon hier in de stad. Als
ik er een potje van maak, krijg ik
dat te horen bij de kapper en de
bakker. Ik kan het me eenvoudigweg niet veroorloven om de kantjes ervan af te lopen.”

Grens van twee miljoen
“Tot een ton besteden we enkelvoudig aan”, legt Frank Esendam
uit. “Van één tot zeven ton besteden we meervoudig onderhands
aan met minimaal drie offertes,
waarvan twee door lokale aannemers. En van zeven ton tot twee
miljoen euro is er ook sprake van
meervoudig onderhands aanbe-

Het aanbesteden verandert
Het werkveld ‘aanbesteden’ is aan
verandering onderhevig. Daar ligt
een aantal actuele ontwikkelingen aan ten grondslag. CROW
et cetera behandelt in een aantal
nummers deze ontwikkelingen. In
het volgende nummer staan we
stil bij de invloed die de nieuwe
aanbestedingswet heeft op de
huidige
aanbestedingspraktijk.
Tevens verzorgt CROW tijdens
de InfraTech in januari 2013 een
college waarin diverse actuele
ontwikkelingen en oplossingsmogelijkheden de revue zullen
passeren. Andere onderwerpen
daar zijn onder andere: gunnen op
basis van EMVI, elektronisch aanbesteden, duurzaamheid en sociale aspecten bij aanbestedingen.

steden, maar dan met minimaal
zes offertes, waarvan twee van buiten de regio. En voor nog hogere
bedragen besteden we openbaar
aan; boven de vijf miljoen gebeurt
dit Europees. Die grens van twee
miljoen euro heeft praktische
oorzaken. We blijken vrijwel
nooit aan te besteden tussen
twee en vijf miljoen euro. ”

Wat geinig dat ik u aan de lijn heb. Ik bel wel vaker
maar dan krijg ik vast een collega van je.
Hé Henk, ik heb die Teunissen aan de lijn van CROW.
Van die stukkies waar ik het laatst met je over had. Luister
effe mee jôh.
Meneer Teunissen mag hij hier op de speaker? Mijn collega wil graag meeluisteren.
Henk zeker?
Ja kent u hem?
Nee dat niet. Voorgevoel. Hebt u ook een vraag voor de
helpdesk?
Henk is bij ons meer van het timmeren en metselen.
Het is een beste kerel verder. Hij gebruikt geen RAW
maar Stabu. Ach, die moeten er ook zijn niet waar.
Zeker, maar eh… Theo, de vraag?
Tja nou je het zeg….wat was dat nou ook al weer.
Verdorie ben ik hem vergeten. Ik had er echt één hoor, ik
bel niet zomaar! Wacht, als ik hem weer te binnen schiet
zal ik dan effe terugbellen?
Denk er maar rustig over na Theo. En bel dan morgen maar
terug. Mijn collega kan u vast prima helpen.

Waarom ik dit vertel? Ach, niet omdat ik niet graag een
gezellig gesprekje aanga met onze klanten. Maar de helpdesk is er vooral om vragen te beantwoorden. Wilt u een
gesprek met ons bijvoorbeeld over een probleem of
vraag die u hebt op het gebied van aanbesteden of contracteren en u wilt eens horen wat CROW voor u kan
betekenen, dan kan dat natuurlijk ook. Ik beloof u, dan
nemen we ook de tijd om eens lekker bij te praten. Tenminste, als u daar behoefte aan hebt.
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Een tunnel maakt deel uit van het project

omvang hebben. Als je na een
paar maanden weer op straat
staat, schiet het niet erg op. En
hoe slechter het met de economie
gaat, hoe harder erom geroepen
wordt. Terwijl het zo makkelijk is
als het voor de wind gaat. Maar we
doen ons best en voelen ons ook
zeker verantwoordelijk. Vaak is er
een eis van inzet van vijf procent
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Soms hebben we ze
in dienst, soms leiden we ze zelf
op, in andere gevallen bieden we
een stageplek aan.”

Geen vaste poule

“Eigenlijk hebben we als
gemeente twee conflicterende
doelstellingen. Als hoeder van
openbare middelen willen we
scherp inkopen. Maar we hebben
ook de werkgelegenheid hoog in
het vaandel staan. En die is niet
gebaat bij te lage prijzen waardoor
bedrijven over de kop gaan. Het
gaat ons om de beste prijs/kwaliteitverhouding.”
En andere eisen, zoals omzet en
ervaring? “Aan te hoge omzeteisen
doen we niet, dat vind ik onzin. We
vragen ook geen onnodige ballast
op. Wel kijken we of een bedrijf
financieel gezond is, je wilt niet
dat een aannemer halverwege de
klus omvalt. Ervaringseisen vinden we wel van belang, maar die
stellen we ook zo laag mogelijk. We
stellen deze in de regel op zestig

procent. Bij een klus van een miljoen, betekent dit een ervaringseis
van zes ton. We willen geen onnodige barrières opwerpen.”

Sociaal aanbesteden
En dan is er nog het verlangen
van de politiek om duurzaam en
sociaal aan te besteden. Voor
duurzaamheid is er de CO2-prestatieladder, het sociale aspect is vervat in het begrip ‘social return’.
“Het is natuurlijk een prachtig
streven om werklozen, schoolverlaters en anderen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bij klussen in
te zetten”, verduidelijkt Didier
Niland, “maar de tijden zijn niet
best en ik heb al de grootste
moeite om mijn eigen mensen
aan het werk te houden. Bovendien moet een klus ook een zekere

Frank Esendam:
“We willen het
plaatselijke bedrijfsleven stimuleren”

Van een vaste poule van bedrijven
is geen sprake. Per werk wordt
gekeken welke aannemers in aanmerking komen. De eerste werken volgens de verhoogde aanbestedingsvoet zijn nog niet gegund,
dus over ervaringen is nog niets te
vertellen. De verwachting is dat
het voor de concurrentie niets uitmaakt. Gezien de band van lokale
aannemers met hun omgeving, is
er wel de hoop dat de kwaliteit
minimaal gelijk is aan wat in het
verleden is opgeleverd.
Duidelijk is dat er de komende
jaren heel veel werk verzet wordt
in Emmen. De lokale aannemers
zijn er klaar voor.

www.crow.nl/raw
Paul van Bruggen, projectmanager Aanbesteden & Contracteren, vanbruggen@crow.nl
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Bij spiegelprojecten in Haarlem en Amsterdam

Meekijken, meedenken en dienst ve
Auteur: Stefan Boerboom

Na twee eerdere artikelen over het onderzoek naar de klantbe
hoeften op het gebied van contracteren, komen in dit artikel
twee praktijkprojecten aan bod. Bij deze zogeheten spiegel
projecten kijken CROW’ers over de schouder van de opdrachtge
ver mee en reflecteren ze op de gemaakte keuzes.

Tobias Baardman
(gemeente Amsterdam): “Stadsdeel en
gemeente opereren
soms onafhankelijk
van elkaar”

Welke kant gaat het de komende
jaren op met aanbesteden en con
tracteren? Het derde en laatste ver
haal in een artikelenreeks van drie
maakt duidelijk dat de lijn is: door
ontwikkeling van de RAWstan
daard en hybride contractvormen,
in gezamenlijkheid met de markt.
Momenteel participeert CROW in
twee zogeheten spiegelprojecten
waarbij CROW’ers meekijken naar
het contractproces en daarop feed
back geven. Een klassieke winwin
situatie. De opdrachtgever krijgt
een second opinion; CROW krijgt
een kijkje in de praktijkkeuken
waardoor het kennisinstituut zijn
producten en diensten verder kan
verbeteren.

Spiegelproject Haarlem

Eddy Roosen
(gemeente
Haarlem): “Voor
het bovengrondse
gedeelte is voor
RAW gekozen, voor
het ondergrondse
gedeelte hebben
we functioneel
gespecificeerd”

Het eerste spiegelproject speelt
zich af in de binnenstad van Haar
lem rond de herinrichting van de
openbare ruimte en de vervanging
van rioolbuizen. Eddy Roosen,
technisch adviseur van de
gemeente Haarlem, legt uit wat de
overwegingen waren. “Voor dit pro
ject hebben we besloten het boven
grondse gedeelte te laten uitvoeren
binnen RAWkader. Onder de
grond is het contract functioneel
gespecificeerd. Wij zouden dat
ondergrondse deel als gemeente
wel in een RAWbestek kunnen zet
ten, maar iedere aannemer heeft

eigen voorkeuren en goede erva
ringen met een specifieke
methode. Neem bemaling. Dat kan
snel, langzaam, in één keer of in
gedeeltes. Een individuele aanne
mer zal altijd iets anders prefere
ren dan wat wij op voorhand zou
den kiezen. Een ander voorbeeld is
de ontgravingswijze.” Een aanne
mer kan bijvoorbeeld kiezen voor
een open ontgraving (‘vrij talud’)
of voor twee wanden met stempels
ertussen (‘sleufbekisting’).
Een andere mogelijkheid was
geweest het hele project in een
geïntegreerd (UAVgc) contract te
zetten. “Maar meer dan de helft
van het werk ligt boven de grond:
nieuwe bestrating, herplaatsen
van lantaarnpalen en dergelijke”,
constateert Roosen. “Dat heeft de
gemeente ontworpen en uitge
breid met alle partijen besproken.
Alles ligt vast! Bovendien wil ik
graag dat iedereen doet waarinie
goed in is. De gemeente is goed in
het ontwerp van de buitenruimte;
de aannemer is goed in grondver
zet en ondergrondse constructies.
Als je goed bent moet je daar ook
verantwoordelijkheden aan han
gen. Als de aannemer iets bedenkt
is de aannemer verantwoordelijk;
als de opdrachtgever iets bedenkt
is de opdrachtgever verantwoorde
lijk. Dat lijkt mij een gezonde
werkwijze. Daarbij ervaar ik dat

werken met UAVgc veel papier
werk met zich meebrengt. Maar in
dit geval hoeft dat voor de helft van
het project niet meer; ik heb dat
allemaal al bedacht. Ik vind het
belangrijk dat de administratieve
last zo beperkt mogelijk blijft.”
Hoe verliep de samenwerking met
CROW? “Ik was aangenaam verrast
dat CROW hier in wilde stappen. Ik
heb zelf het contract opgesteld,
zowel het RAW en het UAVgc
gedeelte als de annexen. Dan kom
je wel dingen tegen. CROW is op
zoek gegaan naar tegenstrijdighe
den in de juridische sfeer en in ver
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st verlening verbeteren

antwoordelijkheden, en heeft een
bijlage bij het contract geschreven
waarin een en ander beschreven
staat. Ook heeft CROW een toelichting voor de aannemer geschreven.
Het is prima verlopen. Ik vind de
hulp die ik gekregen heb van
CROW erg prettig. En ik vind het
belangrijk dat andere gemeenten
weten dat dit soort mogelijkheden
er zijn en ermee aan de slag gaan.”

Stationseiland Amsterdam
Een tweede spiegelproject speelt op
het Stationseiland en de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Tussen

2014 en 2020 worden het Centraal
Station en directe omgeving op de
schop genomen. “Stedenbouwkundig gezien is het plan in maart 2012
vastgesteld door de gemeenteraad”,
zegt Tobias Baardman van het Projectbureau Zuidelijke IJoever.
Momenteel is Hans van Zandbergen, projectmanager van Ingenieursbureau Amsterdam (IBA),
samen met zijn collega’s bezig met
het technisch voorlopig ontwerp.
Er is veel gediscussieerd over de
voor- en nadelen van traditioneel
versus geïntegreerd contracteren.
“Ons oordeel was dat een traditio-

neel contract hier de voorkeur
heeft”, vertelt hij. “Het hoofdargument daarvoor was de grote kans op
tussentijdse wijzigingen. Momenteel hebben we te maken met tien
omgevingsprojecten. Bijvoorbeeld
de Noord/Zuidlijn, IJsei, de aanleg
van fietsenstallingen en het vervangen van spoorbruggen door ProRail, en de renovatie van de stationshal. Daarnaast zijn er veel
stakeholders, zoals beheerders van
openbare ruimte, kademuren, bruggen en traminfrastructuur. Zouden
we met een design&constructcontract willen werken, dan is ons

Artist’s impression
eindbeeld Stationseiland Amsterdam
Centraal
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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
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De Kamperbrug,
straks, voor het
Centraal Station in
Amsterdam

Hans van
Zandbergen (IBA):
“Er is grote kans
op tussentijdse
wijzigingen”

idee dat je een werk moet hebben
waar de omgevingsinvloeden en
scopewijzigingen gedurende zowel
de engineerings- als uitvoeringsfase
gering dienen te zijn. Dat gaat hier
niet lukken.” Bovendien, betoogt
Van Zandbergen, ligt bij dit project
het eindbeeld voor de maaiveldinrichting vast. “De ontwerpvrijheid
voor een aannemer is dan beperkt.
Dit project is civieltechnisch gezien
eenvoudig. De complexiteit zit
vooral in de uitvoeringsfasering,
waarbij bijvoorbeeld de halteplaatsen van trams en bussen steeds veranderen. We willen alle verkeersmodaliteiten in stand houden en
voldoen aan de wensen van allerlei
partijen. Intussen moeten de hulpdiensten steeds goed overal bij kunnen. Daarom willen we de regie
graag in eigen hand houden. In het
verlengde daarvan is het prettig om
als opdrachtgever zo lang mogelijk
wijzigingen te kunnen doorvoeren.”
Daarbij moet een aantal specifieke
Amsterdamse procedures worden
doorlopen. “En dat soms keer
twee”, verklaart Baardman. “We
kennen het stadsdeelniveau, maar
ook de gemeente Amsterdam. Die
opereren soms onafhankelijk van
elkaar. Daarnaast zijn er allerlei

Meer praktijkprojecten
gezocht
In het kader van ‘on the job’ doorontwikkeling van de RAW-systematiek is CROW-projectmanager
Niels Meijerink actief op zoek naar
meer van dit soort praktijkprojecten. Bijvoorbeeld RAW binnen een
geïntegreerde samenwerkingsvorm,
modern toezicht, systeemgerichte
contractbeheersing en vormen van
risicoverdeling. “CROW zou graag
in dergelijke projecten participeren.
Ons doel is om vanuit de praktijk
waar te nemen wat er speelt en te
helpen concrete oplossingen te vinden. Indachtig het CROW-motto
Praktische kennis direct toepasbaar.”

andere gremia die hun zegje kunnen doen. Bijvoorbeeld een verkeerscommissie, werkgroep verkeerslichten of werkgroep werk in
uitvoering.”

Een stapje terug doen
Hoe is de rol van CROW als ‘spiegel’ beleefd? “Het klankborden en
sparren over de contractvorm hebben wij als heel prettig ervaren”,
zegt Van Zandbergen. “Ook CROW
was er duidelijk over: bij een hoge

mate van omgevingsonzekerheid
ligt een RAW-contract het meest
voor de hand. Een grote bevestiging
voor ons dat alle andere argumenten daaraan ondergeschikt zijn. Je
merkt dat CROW veel kennis in
huis heeft. Het aardige is dat ze
alleen handvatten hebben aangereikt. Juist vanwege de onafhankelijke positie van CROW is die rol ze
op het lijf geschreven. De conclusies hebben ze steeds aan ons overgelaten. Het was prettig dat we zelf
onze afwegingen konden maken.
Inmiddels hebben we al een aantal
ontwerpwijzigingen gehad. Het
hoofdargument is dus valide gebleken.”
Een zekere mate van blikvernauwing ligt altijd op de loer, meent Van
Zandbergen. “Een voorbeeld daarvan is dat wij aanvankelijk het idee
hadden van een optieregeling waarbij het mogelijk is om de aannemer
die het eerste contract gegund krijgt
– mits hij voldoet – ook een tweede
en derde contract te laten uitvoeren.
CROW gaf als feedback een stapje
terug te doen: wat wil je eigenlijk
bereiken en is het je dat waard? Het
feit dat je in de beginfase goed
samenwerkt met een aannemer, is
geen garantie dat dat bij de volgende
fase weer het geval is. Bijvoorbeeld
doordat er personeelswisselingen
hebben plaatsgevonden. Als je niet
oppast, wordt zo’n optieregeling een
doel op zich.”
Binnenkort komt de aanbestedingsfase in zicht. “Het aspect tijd zal erg
belangrijk zijn”, meent Baardman,
“evenals overlast beperken. Er zit
zo’n druk op dit gebied! Het Stationseiland verwerkt dagelijks
250.000 bezoekers.” De winkel moet
gedurende de verbouwing open
blijven. “Je hebt steeds stukjes
ruimte nodig om bijvoorbeeld touringcars te stallen. Ook het omleggen van tramlijnen is lastig. Onze
gedachte is dat we zo veel mogelijk
met een disciplineintegraal bestek willen werken”,
besluit Van Zandbergen.

Niels Meijerink, programmamanager Aanbesteden & Contracteren, meijerink@crow.nl
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RAWeetjes

Is de volledige Standaard altijd van to
op een resultaatsverplichting?
Auteur: Wijnand Wildeman

Voor elk RAW-bestek geldt dat in deel 3 de Standaard RAW
Bepalingen van toepassing zijn verklaard. Daarmee zijn formeel de bepalingen voor leidingwerk ook van toepassing
voor funderingsconstructies. In dat geval wordt gesproken
over een ‘dode letter’; de bepalingen voor leidingwerk hebben immers betrekking op rioleringswerk en werkzaamheden aan gas- en waterleiding en niet op funderingsconstructies. Als in het bestek geen funderingsconstructies zijn
beschreven, zou men aan de bepalingen voor funderingsconstructies voorbij kunnen gaan.

De Standaard RAW Bepalingen
maken onderscheid tussen:
• algemene en administratieve
bepalingen;
• proeven;
• technische bepalingen.
De algemene en administratieve
bepalingen zijn opgenomen in
hoofdstuk 01. Deze bepalingen zijn
voor alle werkzaamheden binnen
het kader van het RAW-bestek van
toepassing.
Hoofdstuk 02 omschrijft proeven,
waarnaar in de technische bepalingen wordt verwezen.
Vanaf hoofdstuk 11 zijn de technische bepalingen opgenomen, ingedeeld op basis van verschillende
werkcategorieën. De technische
bepalingen vanaf hoofdstuk 11 en
resultaatsverplichtingen in deel
2.2 van een RAW-bestek zijn niet
los van elkaar te zien en vullen
elkaar aan.
De benadering in werkcategorieën
wil zeggen, dat technische bepalin-

gen over rioleringen bij elkaar in
één hoofdstuk staan. Deze benadering heeft ertoe geleid dat sommige bepalingen twee of meer
keer in de Standaard RAW Bepalingen zijn opgenomen. Soortgelijke bepalingen voor specifieke
activiteiten komen terug in de
desbetreffende werkcategorieën.
Vergelijk bijvoorbeeld hoofdstuk
22 ‘Grondwerken’ en hoofdstuk 24
‘Sleuf- en sleufloze technieken’.
Het komt ook voor dat in een
hoofdstuk wordt verwezen naar
bepalingen uit een ander hoofdstuk.
Voor het maken van een bestekspost wordt gebruiktgemaakt van
een onderdeel van de RAW-systematiek: de catalogus resultaatsbeschrijvingen. Elke resultaatsbeschrijving heeft een zescijferige
hoofdcode. De koppeling tussen
resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen uit de Standaard RAW Bepalingen gebeurt

door middel van de eerste twee cijfers van de hoofdcode en het hoofdstuknummer in de Standaard RAW
Bepalingen.
In het voorbeeld hiernaast is met
behulp van de catalogus resultaats-
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Aanbesteden & Contracteren

Veelgestelde vragen
over RAW

an toepassing

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 >

daard RAW Bepalingen hoofdstuk 21 ‘Bemalingen’.

raweetjes.
Een deel van de RAWeetjes is aan her-

Wanneer opdrachtgever en aannemer het oneens zijn of een
technische bepaling van toepassing is op een resultaatsverplichting, wordt gesteld dat de gehele
Standaard RAW Bepalingen van
toepassing zijn. Daarmee zijn in
beginsel alle bepalingen van toepassing, met dien verstande, dat
moet worden vastgesteld of de
bepaling redelijkerwijs betrekking heeft op het betreffende
werk.
‘Van toepassing’ is in het geval
van: ‘eerste twee cijfers van de
hoofdcode hebben hetzelfde nummer als hoofdstuknummer’ overduidelijk.
‘Redelijkerwijs betrekking hebben op’, is lastiger wanneer
hoofdcode en hoofdstuknummer

ziening toe. Deze rubriek behandelt de

niet overeenkomen, bijvoorbeeld
het beschrijven van rioleringswerkzaamheden met hoofdcode
519999 (hoofdstuk 51 betreft technische bepalingen groenvoorzieningen). Door de tekst in de resultaatsverplichting is duidelijk dat

de technische bepalingen putten.
Er moet sprake zijn van:
• van toepassing zijn;
• redelijkerwijs betrekking hebben op;
• nadrukkelijk opgenomen in het
bestek.

herziene teksten.

het rioleringswerkzaamheden
betreft en daar horen de technische bepalingen van het hoofdstuk
25 leidingwerk bij.

Foto: Herman Stöver

Wanneer een bestekschrijver een
bepaling uit een ander technisch
hoofdstuk op een resultaatsverplichting uit een andere werkcategorie van toepassing wil laten zijn,
moet hij dat nadrukkelijk in het
bestek vermelden om onduidelijkheid te voorkomen. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoering niet
naar ‘naar eigen goeddunken’ uit

beschrijvingen een bestekspost
opgenomen waarbij een open
bemaling wordt voorgeschreven,
door de eerste twee cijfers van de
hoofdcode. In dit geval, 21, is er de
koppeling gemaakt naar de technische bepalingen uit de Stan-
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Nationaal Congres Risicomanagement 2012

Het grootste risico
is de mens
Auteur: Tim Oosten

Risicomanagement ontwikkelt zich langzaam maar zeker.
Wil het slagen, dan moet het vanaf de top gesteund worden,
moet de leiding het goede voorbeeld geven, mogen mensen
falen en moeten opdrachtgever en leverancier gezamenlijk
optreden. En dan nog blijft gelden: de mens is het grootste
risico. Het zijn de belangrijkste observaties tijdens het
drukbezochte Nationaal Congres Risicomanagement in
oktober.

Voor alle duidelijkheid: risicomanagement betekent niet dat risico’s uitgesloten worden, want dat
kan niet. Wel dat ze onderkend
worden, en dat de kans op missers en de gevolgen ervan
beperkt worden.

Geen ego’s
Het ontbreken van ego’s, samen
aan een droom werken, falen is
geen optie: zie daar de ingrediënten van Martijn Smitt van Strukton
Civiel. Zijn bedrijf heeft, samen
met de Zuid-Koreanen, in dat
land een kilometerslange tunnel
door een zeestraat aangelegd.
Natuurlijk, de techniek moet in
orde zijn, maar de factor mens is
allesbepalend om een dergelijk
complex project onder tijdsdruk
tot een goed einde te brengen.

Experts vertrouwen
Dean Kashiwagi, hoogleraar aan
de Arizona State University, legt
uit wat Best Value Procurement
inhoudt. Laat de expert, de
opdrachtnemer, vooral bepalen

hoe hij werkt en bemoei je daar
niet mee als opdrachtgever (dit
geldt uiteraard ook binnen organisaties). “Don’t manage the
expert!” Overschrijdingen in tijd
en geld zijn vrijwel altijd de
schuld van de opdrachtgever.
Zoek dus de beste specialist op
en vertrouw op zijn vakmanschap. Contracten blijven wel
nodig, maar laat de aannemer
die desnoods zelf opmaken. En
zodra je het contract moet gaan
lezen, zit je in de problemen.
Praten moet wel, graag zelfs,
maar dan om elkaar tijdens de
bouw op de hoogte te houden, te
melden waar de schoen wringt
en vast te stellen wat elke partij
kan doen om problemen uit de
wereld te helpen.

Doordesemd
Jeevan Perera is risicomanager bij
NASA in Houston. Als er één
bedrijf op de wereld doordesemd
is met risicobeheersing is het dit
wel. Risico’s worden hier zowel
top-down als bottom-up conse-

quent gemeld. En meteen wordt
de meest deskundige verantwoordelijk gemaakt om het risico
te beheersen. Risicomanagement
is bij NASA een methodiek, maar
zeker ook een cultuuraspect. De
uitdaging van de organisatie mag
er wezen: mensen naar Mars sturen.

Ziekenhuizen
Risicomanagement is niet alleen
van belang in bouw en infrastructuur. Wat te denken van ziekenhuizen. Paul Barach, een Amerikaanse
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arts, gespecialiseerd in risicomanagement, vertoont een schokkende film. Een vijftienjarige jongen uit de VS overlijdt onnodig na
een betrekkelijk onschuldige
ingreep. Een opeenstapeling van
fouten – naar de monitor kijken
en niet naar de patiënt, een assistent het werk van de arts laten
doen, volwassendoses aan een
kind geven – leidt tot dit tragische
einde van een jong, gezond leven.
En met hem overkomt dit vijftigduizend mensen per jaar in zijn
land. Dat zijn meer slachtoffers

dan alle ongevallen in het hele
land bij elkaar. Het zit hem in
geld, organisatie – één of twee
specialisten ’s nachts of in het
weekend op vijfhonderd bedden
is in Nederland niet ongebruikelijk – hygiëne (artsen die hun
handen niet wassen, operatiekamers die in tien minuten worden
schoongemaakt) en het niet
erkennen van fouten door artsen.

onder andere Rijkswaterstaat, ProRail en diverse aannemers hier al
veel ervaring mee. Niet alleen
bespaart het tijd en geld, het
maakt het samen werken aan projecten ook veel aangenamer.

Volwassener

www.crow.nl/cursussen, voor (incompany)
cursussen over risicomanagement, verzorgd
door CROW/RISNET

Risicomanagement wordt steeds
volwassener. In Nederland hebben

deenik@crow.nl, voor informatie over
(incompany)cursussen

“Laat de opdracht
nemer, de expert,
vooral bepalen hoe
hij werkt en bemoei
je daar als opdracht
gever niet mee”
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VISI wordt
ISO-standaard
Auteur: Paul Jansen

Over de internationale aspiraties van
VISI, de standaard voor digitale communicatie en informatieoverdracht,
is al het nodige gezegd en geschreven
de afgelopen tijd. Maar de wereld
draait door. VISI staat inmiddels op de
drempel om een officiële ISO-standaard te worden. Tijd voor een korte
update.

VISI als ISO-standaard. Het is echt
waar. Het wordt ISO 29481-part 2
wel te verstaan. Oftewel het ‘interaction framework’ (want dat is wat
‘part 2’ inhoudt). Dat behoort bij
de ‘Information Delivery Manual’
(IDM) voor ‘Building Information
Modeling’. Part 1, de ‘Methodology
and format’, het fundament van
VISI, is al enkele jaren een volwaardige ISO-standaard.
Een hele internationale mond vol
van allemaal zaken waarbij de kennis die vanuit Nederland wordt
ingebracht belangrijk is. Nederland is zelfs leidend op dit gebied.
In de nummers 2 en 4 van CROW et
cetera dit jaar hebben we al toegelicht hoe dat in elkaar zit en welke
verbanden bestaan tussen VISI en
de internationale standaards uit de
wereld van ISO.
De VISI-standaard is gericht op
berichtuitwisseling die nodig is
voor coördinatie, besluitvorming
en informatie-overdracht in het
bouwproces. Het communicatiepatroon wordt met VISI al vóór de

start van een project uitgedokterd
in rollen, transacties en berichten.
Daarmee wordt bij de uitvoering
van het project de formele communicatie veilig en vertrouwd afgewikkeld. Transparant waar nodig en
traceerbaar waar gewenst. ISO
noemt de standaard een ‘framework’, oftewel het geheel van componenten plus afspraken hoe die
uniform gebruikt moeten worden.
Dit moeten we niet verwarren met
de term ‘Raamwerk’ binnen de
VISI-systematiek, want een VISIraamwerk is een projectspecifieke
verzameling van rollen en transacties.

Goed nieuws, die ISOstandaardisatie?
Ja natuurlijk. We leven niet op een
eiland. Veel van de software die we
in Nederland in de bouw gebruiken
is van internationale herkomst, of
heeft belangrijke internationale
componenten. Steeds meer organisaties doen aan internationale partnering in projecten. Het is daarom
goed dat de communicatie op een
ISO-standaard is gebaseerd. Neder-

land stelt op deze manier zijn
investeringen in die kennisontwikkeling veilig. Het is de bevestiging
dat wij het hier in Nederland best
goed geregeld hebben. Dat al het
werk dat we eraan hebben gehad,
zinvol is geweest. Door de samenwerking met de Technische Commissie van ISO is ISO 29481-part 2
al geheel afgestemd met de nieuwste versie van de VISI-systematiek,
versie 1.3, die hier onlangs is verschenen – en waar, trouwens, de
VISI-softwareleveranciers hier in
Nederland momenteel druk mee in
de weer zijn.
Maar er is ook een keerzijde. Een
ISO-standaard komt van ver, en
heeft een lange adem. Eenmaal
vastgesteld, gaat hij een flinke tijd
mee. Het zou kunnen dat we hier
in Nederland al eerder weer een
stapje vooruit zetten.

Wat betekent ISO voor het
VISI-keurmerk?
Het VISI-keurmerk wordt door
CROW afgegeven aan een VISIcompatibel softwareproduct dat in
staat is om op basis van een VISI-
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Raamwerk berichten te genereren
voor een ander VISI-compatibel
softwareproduct en berichten hiervan te interpreteren. De toets
wordt gedaan conform de Nederlandse documentatie: de Leidraad
VISI-systematiek versie 1.3. Dat
houden we erin, maar er gaan al
stemmen op om het keurmerk ook
af te geven op het voldoen aan de
ISO-standaard.

Zijn we er dan?
Nee. De wereld draait door. Een
standaard ontwikkelt zich ook. De
VISI Technische Commissie gaat
uit van een releasecyclus van een
jaar of twee à drie. Dat is zo snel,
dat kan ISO niet bijhouden. Op dit
moment zijn de verschillen vrijwel
nihil, maar mochten we hier in
Nederland weer wat demarreren,
dan is het goed om te weten dat de
systematiek altijd oude versies
ondersteunt (backwards compatible
is).
CROW gaat volgend jaar – om te
beginnen op 15 januari tijdens
Infratech – met de VISI-gebruikers
in conclaaf om te inventariseren

welke wensen en behoeften er zijn
voor een volgende versie. Dat zal een
discussie over functionaliteit zijn.
Voor de fijnproevers: het koppelen
van raamwerken moet ook een keer
mogelijk worden. Het kan ook betekenen dat we een sprongetje in de
technologie maken om nog beter te
kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen rondom BIM. Want dat is het
ultieme doel: een samenhangende
toolbox waarmee, virtueel bouwend
en systematisch engineerend, onze
gebouwde omgeving maatschappelijk verantwoord, effectief en efficient wordt gemanaged.

En wat doet ISO?
De Building Information Modelingstandaard heeft ook een internationaal ontwikkeltraject. De Technische Commissie van ISO waar VISI
onder valt, TC 59, Subcommittee 13,
is in nauwe samenwerking met buildingSMART al bezig met het volgende deel van de ISO 29481: Part 3,
genaamd ‘Model View Definitions’.
Dat wordt de verbindende factor tussen een reeks standaards (IDM, IFC,
IFD, BIM, zie de eerder genoemde

artikelen in CROW et cetera),
waardoor het mogelijk wordt om
de integriteit en juistheid van uitgewisselde data in een bouwwerkinformatiemodel automatisch te
verifiëren en valideren op basis van
de gestelde eisen. Maar ook dat
heeft een keerzijde: het zal nog wel
even duren voor dat allemaal operationeel is…

En CROW?
CROW beheert de VISI-standaard
voor de sector. Vanuit die rol doet
CROW mee aan de ISO-standaardisatie. Om onze Nederlandse kennis
in te brengen in de gaande ontwikkelingen en om onze investeringen in die kennis ook internationaal veilig te stellen, zodat we niet
door buitenlandse ontwikkelingen
worden ingehaald. Zeg nou zelf …
erkenning van VISI als ISO-standaard is de ultieme bevestiging dat
een beetje koploper zijn zo slecht
nog niet is.

Paul Jansen, projectmanager Bouwproces
management, jansen@crow.nl
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3M veiligheid inzicht

3M biedt een volledig gamma retroreflecterende films aan van de hoogste kwaliteit,
duurzame producten zowel voor vaste borden als voor tijdelijke signalisatie. Naast de films
bieden wij ook alle componenten en ondersteuning aan die een efficiënte productie van
afgewerkte borden verzekeren: inkten, snijfolies, beschermende laminaten, ….
Sinds 1939 kunnen weggebruikers dankzij onze signalisatieoplossingen dag en nacht
de wegwijzers en signalisatieborden beter zien en tijdig lezen. Dit geeft hen meer reactietijd
en een verhoogde veiligheid.
3M Diamond Grade DG³, onze meest recente ontwikkeling, is een universeel product
en zal voor iedere verkeersdeelnemer, op elk wegtype, onder alle omstandigheden tot
optimale helderheid en zichtbaarheid leiden.

3M Nederland B.V.
Afdeling Traffic Safety Systems
Postbus 193, 2300 AD Leiden, (071) 5 450 362
www.3M.nl/verkeersveiligheid, tss.nl@mmm.com
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CROW-publicatie Werk in
Uitvoering 96a/96b
‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’

Mag ik zo het
verkeer regelen?
Mag zomaar iedereen het verkeer regelen? Hoe zit dat bij werk in uitvoeringssituaties? Mag een aannemer zelf een eigen werknemer inzetten om het verkeer
in goede banen te leiden? Wat is nu eigenlijk wel en niet toegestaan?
Onverwachts gaat het verkeer voor je in
de ankers. Wat blijkt, er staat een persoon
met een fluorescerend vestje op de rechter
rijstrook, hevig gebarend. Hij probeert er
namelijk voor te zorgen dat het verkeer een
strook opschuift. De persoon staat er wel erg
gevaarlijk tussen het drukke verkeer… Even
verderop blijkt een aannemer bezig te zijn
met het snoeien van bomen in de berm van
de weg.

Verkeerregelaars krijgen een aantal dagen
theorie- en praktijkles en een agressietraining om klaargestoomd te worden om het
beroep uit te voeren. Maar is het regelen
van het verkeer niet in principe een taak van
de (verkeers)politie? Waarom worden er dan
in de praktijk regelmatig verkeersregelaars
ingezet bij wegwerkzaamheden?

De wet en de CROW-publicatie ‘Verkeersregelaars
bij wegwerkzaamheden’ maakt onderscheid tussen
evenementenregelaars en beroepsmatige verkeersregelaars.
De evenementenverkeersregelaars zijn personen
(veelal vrijwilligers of uitzendkrachten) die een
beperkte bevoegdheid hebben om bij evenementen
eenvoudige verkeersregelende taken te verrichten.
Evenementenverkeersregelaars functioneren
onder direct toezicht van de politie.
Meer informatie over uitgangspunten wanneer
verkeersregelaars ingezet mogen worden is te
vinden in de publicatie.

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

Foto: Herman Stöver

Voor de inzet van de
verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden wordt de
beroepsmatige verkeersregelaar voorgeschreven.
In situaties waarbij van
tevoren kan worden
ingeschat dat het verkeer
(bijna) continu moet
worden geregeld, moeten
beroepsmatige verkeersregelaars worden ingezet die het regelen van het
verkeer als hoofdtaak hebben.
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Cursussen & Opleidingen

Cursusagenda
Basiscursus UAV

11 december

NeemkennisvandebasisbeginselenvandeUAV2012.
Rekenen met RAW en UAV

12 december

DejuistecijfersopdegoedeplekdankzijdecursusRekenenmet
RAWenUAV2012.
Uitvoeren met RAW

13 december

MetdecursusUitvoerenmetRAWbeschiktuineendagover
allebenodigdekennisomRAW-bestekkenuittevoeren.

Leerdebasisvandesystematiek:onmisbaaralsumetRAWwerkt.
Beschrijven met RAW

8 januari 2013

ZelfeenRAW-bestekopstellenofbeoordelen?Dezecursusgeeft
udepraktischeinformatievoorditproces.
Bepalen met RAW

9 januari 2013

Leerinééndagdejuridischeenpraktischeconsequentiesvan
hetgebruikvandeUAV-GC2005.
Beeldbestekken

16 januari 

Volgdezepraktischecursusoverdezebijzonderevormvaneen
RAW-bestek.
16 januari  Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV
HoehoudtugripopRAW-bestekken?Leerhetindezecursus.

Basiscursus RAW

13 december

UAVgc

16 januari 2013

HoegaatuommetStandaardRAWBepalingen?Enwatdoetu
metaanvullingenofafwijkingen?Leerhetindezecursus.

Basiscursus RAW

17 januari 

Leerdebasisvandesystematiek:onmisbaaralsumetRAWwerkt.
Praktisch Aanbesteden

24 januari 

Geefpraktischeinvullingaanhetaanbestedingsproces.
29 januari 

Raambestekken in RAW-overeenkomsten met
open posten

Kennisoverdetoepassingvanraambestekkenindegrond-,
water-,enwegenbouw.
5 februari 

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
en RAW

Leerineendaghoeuverkeersmaatregelenvertaaltnaarbestekniveau.
6/7 februari

CROW | Educatie:
Bron van kennis

Risico’s & Aanbesteden in de Bouw en Infra

Leerhoeuderisico’sinhetaanbestedingstrajectzooptimaalen
transparantmogelijkverdeelt.
Basiscursus RAW

28 februari

Leerdebasisvandesystematiek:onmisbaaralsumetRAWwerkt.
www.crow.nl/educatie voor meer informatie over data, prijzen en locaties

Congresagenda
Nationaal Openbare Ruimte Congres 2012

Versterk uw kennis!

Nieuw

scan de QR code

Het nieuwe CROWeducatieprogramma
2012-2013 staat vol met
geactualiseerde kennis.
Maak uw keuze, ga naar
www.crow.nl/educatie
en versterk uw kennis.

educatieprogramma
2012-2013

12 december

DenHaag

www.nationaalopenbareruimtecongres.nl

InfraTech

15 – 18 januari 2013

Rotterdam
CROW College


www.infratech.nl
Kennisprogramma tijdens InfraTech 2013:
www.crow.nl/crowcollege

Praktische kennis direct toepasbaar
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Cursussen & Opleidingen
www.crow.nl./cursussen

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

Cursus: Praktisch Aanbesteden
Het kiezen van een aannemer voor gww-projecten gebeurt steeds
vaker via een aanbesteding. Deze cursus geeft praktische invulling aan
het aanbestedingsproces.
Onderwerpen
In de cursus komen aan de orde: algemene basisprincipes van het
aanbesteden, wet- en regelgeving, welke aanbestedingsprocedures
toepassen, welke stappen in een aanbestedingsprocedure, uitsluitingsgronden, geschiktheids-, selectie- en inschrijvingseisen, gebruik van de
‘Eigen Verklaring’, gunningscriteria.
Wat komt aan bod?
- Termen en begrippen op het gebied van aanbesteden
- Het onderscheiden van de meest voorkomende aanbestedingsprocedures
- Inzicht in het verloop van de meest voorkomende aanbestedingsprocedures
- Inzicht in het gebruik van een ‘Eigen verklaring’
- Het principe van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Praktische informatie
- Vorm: klassikale cursus
- Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
- Prijs: € 559,- per deelnemer (exclusief btw)
- Prijs inclusief cursusmateriaal, lunch, certificaat
- Incompany: ja, kijk op www.crow.nl/incompany
- CROW | Aanbesteden en contracteren

Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld Cursussen zoeken…
op de webcode: 4321*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15

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.

CROW-uitgave 723

ASVV 2012
Na het uitkomen van de onlineversie eind oktober, verschijnt eind dit jaar ook de
papieren versie van de ASVV 2012, het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen
de bebouwde kom.

In de ASVV is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de
bebouwde kom gebundeld: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering en van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De
informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken.
De zesde editie is op een aantal punten aangepast ten opzichte
van zijn voorganger uit 2004. De meest opvallende ontwikkelingen

Nieuwe uitgaven
www.crow.nl./shop

Bestelle
n:
De ASVV
-online
(de digit
ale vers
ie)
en de de
ASVV 20
12
(het boe
k, artike
lnummer
723) zijn
te beste
llen via
www.cro
w.nl/sho
p
en www
.crow.nl/
asvv

in het verkeerskundig vakgebied
van de afgelopen jaren zijn de toegenomen belangstelling voor duurzaamheid en milieu en de ontwikkelingen op het gebied van de basiskenmerken wegontwerp.
Deze bewegingen zijn van grote invloed op de inhoud van de
nieuwe ASVV. Ook de vernieuwde parkeerkencijfers, gecombineerd met de kencijfers verkeersgeneratie, zijn opgenomen in de
nieuwe ASVV.
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organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.

CIVIELE TECHNIEK · LANDMETEN · MILIEUKUNDE

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

Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

09-02-12 09:43

Het slimme
ﬁetspad

www.griekspoor.nl/bicyco

42_adv.indd 1
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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.

Beurzenagenda
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CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt acht keer per jaar.
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GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie

kpd.nl

GwwKeetAdministratie
voor tablet &
smartphone
Bezoek ons op de InfraTech, stand 1.500
van 15 tot en met 18 januari 2013.
Ga naar kpd.nl voor uw gratis toegangsbewijs.
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