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Het programma ‘Snelle oplossingen voor lucht en verkeer’ heeft onlangs
zijn afscheidsbijeenkomst gehouden. De discussie over luchtkwaliteit en
gezondheid leeft nog steeds volop.
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
Met de fiets naar het buitengebied kan vaak aantrekkelijker 12
Fietsroutes vanuit de stad naar het buitengebied zijn niet altijd aantrekkelijk en herkenbaar. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zoetermeer doen een proef om dit te verbeteren.
Van voetgangers tot openbare ruimte
De CROW-helpdesk

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

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.

Kindvriendelijke inrichting openbare ruimte

De gevolgen van stijgende olieprijzen
Nieuw haltebord voor bus en tram
Stelling van de maand

Infrastructuur
André Molenaar heeft meer dan twintig jaar in de Programmacommissie
Vliegveldverhardingen van CROW gezeten, waarvan veertien jaar als
voorzitter. Zijn afscheid nadert, tijd voor een interview.
Proef gladheidsbestrijding op fietspaden in Apeldoorn
Uitreiking certificaten valgewichtdeflectiemeters
Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen 1.1
CROW Infradagen 2012: begeleidingscommissie aan de slag

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

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.
Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.

De RAW-helpdesk

24

Implementatie UAV 2012 in producten CROW

24

Bouwprocesmanagement

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.

Handboek specificeren actueel: Beheersen van UAVgc-contracten

25

VISI: veel werk achter de schermen

26

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een open standaard voor digitale communicatie en informatie-uitwisseling tussen projectpartners in de bouw.

Infrastructuur
Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de
constructeur en beheerder van infrastructuur.
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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Voorzitter Programmacommissie Vliegveldverhardingen geeft
stokje over
20

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

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

17

Een kindvriendelijke woonomgeving beschermt kinderen en biedt hun de
kans zich sociaal, emotioneel en fysiek te ontwikkelen. En bevordert een
veilige, prettige en leefbare buurt.

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.

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

Onlinebeheertool ondersteunt beheer de
en duurzame onkruidbestrijding
Auteur: Petrick de Koning

Hoe vaak moet je onkruid bestrijden? Gebruik je wel of geen
chemische bestrijdingsmiddelen? Wat zijn de kosten en milieueffecten? Dit zijn vragen die gemeenten, adviesbureaus en aannemers bezighouden bij duurzaam terreinbeheer. Dit vakgebied is momenteel sterk in ontwikkeling, waardoor eenduidige
antwoorden op deze vragen nog ontbreken. Het CROW Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer verzamelt, ontwikkelt en
deelt de beschikbare kennis over duurzaam terreinbeheer,
duurzaam onkruidbeheer en waterkwaliteit met een brede
groep geïnteresseerden.

CROW-publicatie
258 ‘Onkruidbeheer
op verharding’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Het Kennisnetwerk Duurzaam
Terreinbeheer volgt onder andere
het ‘Innovatieproject Duurzaam
Terreinbeheer en Waterkwaliteit’,
een initiatief van Plant Research
International (PRI) van Wageningen UR en negentien andere partijen. In dit project worden zes
innovatieve methoden voor
onkruidbestrijding en -preventie
ontwikkeld. Een van de innovaties
is de ontwikkeling van een onlinebeheertool voor efficiënte
onkruidbestrijding voor gemeenten. Hiervoor werkt de Wageningse universiteit samen met
Greenpoint Advies.

der deze informatie is het ook lastig om de kosten goed in kaart te
brengen. Natuurlijk is er wel een
duidelijk beeld van de uitgaven
aan onkruidbestrijding, maar de
relatie tussen de inspanningen,
kosten en de uiteindelijke kwaliteit is niet objectief te beoordelen.
Met de tool willen we gemeenten
inzicht bieden in de verhoudingen
tussen beeldkwaliteit, beheerkosten en milieubelasting. Zo kunnen
ze het beheerproces efficiënter
maken en verantwoorde keuzes
maken voor verschillende uitvoeringsmethodes, zoals mechanische
of chemische bestrijding.”

Theo Borst van Greenpoint Advies
zegt hierover: “In de praktijk hebben gemeenten beperkte grip op
het beheerproces van onkruidbestrijding. In veel gevallen ontbreekt het overzicht. Er is dan bijvoorbeeld onduidelijkheid over de
precieze hoeveelheden klinkerstroken in een gemeente. Zon-

Alles in kaart
De tool is een geografisch informatiesysteem (GIS) op internet
waarin gemeenten eenvoudig de
areaalgegevens van het beheergebied, informatie over waterwingebieden en andere praktische gegevens zoals beheerwijken of
veegroutes kunnen opslaan. Het

systeem maakt gebruik van de
beschikbare standaarden, zoals
DOB-criteria voor onkruidbestrijding en de beeldkwaliteitseisen
van CROW, inclusief monitoring.
Bestrijding volgens de DOBmethode (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen) stelt regels
voor chemische bestrijding om de
afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater
tegen te gaan. Zo blijft de water-
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er ders bij effectieve

Het Kennisnetwerk Duurzaam
Terreinbeheer deelt actuele ontwikkelingen en resultaten via de
website www.crow.nl/duurzaamterreinbeheer. Daarnaast organiseert het netwerk informatie- en
discussiebijeenkomsten. De leden
komen een aantal maal per jaar bijeen om kennis uit te wisselen over
duurzaam terreinbeheer, duurzaam
onkruidbeheer en waterkwaliteit.
Het netwerk bestaat uit deskundigen en andere betrokken partijen
op het gebied van duurzaam terreinbeheer.

kwaliteit intact. Borst: “Als een
gemeente dus kiest voor chemische bestrijding, is het belangrijk
om waterwingebieden, open water
en straatkolken goed in kaart te
hebben om aan de regelgeving te
kunnen voldoen.” De onlinebeheertool dekt het complete
beheerproces af; van beleid via
planning, begroting en bestek tot
werkuitvoering, monitoring en
evaluatie. Om dit te ondersteunen,

biedt de tool onlinetoegang tot
areaalgegevens, werkmethoden
voor onkruidbestrijding, kostenberekeningen, verbruiksregistratie van bestrijdingsmiddelen en
monitoring van de gerealiseerde
beeldkwaliteit.

Meteen aan de slag
De gemeente Utrechtse Heuvelrug nam als proefgemeente deel
aan het innovatieproject Duur-

Jubileum
Op 23 februari 1972 is de Stichting RAW opgericht, die
daarmee haar veertigste verjaardag viert. Ook CROW zelf
is trouwens jarig; dit jaar bestaan we 25 jaar. En tellen we de
oudste voorganger mee, dan zijn we al meer dan een halve
eeuw oud; het Studiecentrum Wegenbouw is opgericht in
1957! Samen met het Studiecentrum Verkeerstechniek zijn
de twee eerder genoemde fusiepartners in 1987 in CROW
opgegaan. Al een kwart eeuw geleden hadden we door dat
we samen sterker zijn dan alleen, als tenminste sprake is van
in de kern gezonde partners die synergie leveren op elkaars
sterke punten. Drie jaar geleden hebben we dit kunstje nog
eens herhaald met het Kennisplatform Verkeer en Vervoer,
KpVV. De evaluatie onlangs van het functioneren van het
KpVV voor decentrale overheden is zeer positief uitgevallen.
Duidelijk is, dat het koppelen van het KpVV aan CROW nu
al veel oplevert, terwijl er nog veel synergiepotentieel in de
pijplijn zit.
Overigens heeft de historie ons geleerd dat een fusie nog
maar een begin is; het integreren van de verschillende bedrijfsonderdelen en het oogsten van alle mogelijke synergievoordelen is gewoon hard werken en gaat zeker niet vanzelf. En
het is nooit af.
Neem de RAW waarmee ik mijn verhaal begon; deze is ooit
ontstaan uit de standaardbestekken die Rijkswaterstaat
gebruikte. Rijkswaterstaat zelf is ondertussen overgestapt op
andere contractvormen, maar veel andere opdrachtgevers
gebruiken nog steeds naar volle tevredenheid RAW. Zij weten
wat ze willen en prikkelen de markt het gevraagde op de best
mogelijke manier te leveren. En daar zit voor CROW de
uitdaging: de beste manier hangt af van de eisen van de
opdrachtgever. Soms is dat de laagste prijs, soms de duurzaamste uitvoering, vaak een mix van zaken die zich het beste
laten vangen in de term emvi, de economisch meest voordelige inschrijving. Aan CROW de schone taak om al die
aanbestedingswensen te ondersteunen met de RAW-systematiek en alle kennis die het daar veertig jaar lang in heeft
gestopt. Er zijn inderdaad ook aanbestedingen die je beter
niet in RAW kunt doen. Gelukkig hebben we ook daarvoor
steeds meer instrumenten beschikbaar.
We zijn jarig, we zijn trots op wat we in 25 jaar als CROW
bereikt hebben, maar we willen daar niet te lang bij stilstaan.
We richten de blik op de toekomst. Ik ben er vast van overtuigd dat juist in economisch barre tijden als nu, het meer dan
ooit van belang is dat er een sterk collectief kennisinstituut is.
We blijven ons best doen voor u als gebruiker van onze
kennisproducten. Dat beloof ik u!
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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zaam terreinbeheer en waterkwaliteit. Gerrit Wanner van de
gemeente: “Wij zijn continu op
zoek naar de ideale vorm van
onkruidbestrijding tegen de laagste kosten. Dat vraagt om inzicht
in de hoeveelheden en kosten
van beheer. Een ander argument
om aan het innovatieproject deel
te nemen, was dat we niet tevreden waren over de beheertool die
we gebruikten. Het belangrijkste
bezwaar was dat we niet alle relevante gegevens in het systeem
konden opslaan.” Al bij de eerste
demo’s was de gemeente enthousiast over de onlinebeheertool.
“Deze onlinetool is zeer gebruikersvriendelijk. De mensen van
wijkbeheer konden er meteen
mee aan de slag.” Verder is de
tool in te richten naar de wensen
en werkwijze van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. “We doen
sinds kort ook het beheer van
sportvelden en begraafplaatsen
in onze gemeente en moeten dus
ook die gegevens kunnen
opslaan. De tool werkt daarvoor
met datasets. Aan bestaande
datasets zoals plantsoen, bomen
en meubilair hebben we nu
sportvelden en graven toegevoegd.”

Inmiddels is 97 procent van de
arealen van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug in het systeem opgeslagen. Wanner: “We
beschikken nu over actuele kaarten en weten zeker dat deze gegevens kloppen met de buitensituatie. We kennen de hoeveelheden
groen, variërend van bomen en
heester tot sportvelden en gazon.
Dat geldt ook voor verschillende
soorten wegen. En als ter plekke
iets niet klopt, passen onze mensen de gegevens direct aan op een
tablet-pc. Deze gegevens zijn ook
toegankelijk voor derden. We
kunnen aannemers of adviesbureaus toegang geven tot het systeem. Zodat zij ook altijd werken
met de actuele gegevens.”

Beeldbestek
Naast hoeveelheden verharding
en groen, biedt het systeem volgens Wanner ook een reëel beeld
van de kosten voor onkruidbestrijding. “We kunnen budgetten
afzetten tegen de tarieven van
aannemers of de kosten voor
inzet van wijkbeheer. Doordat we
nu werken met correcte aantallen
en alle relevante gegevens kunnen meewegen, is het eenvoudiger om vergelijkingen met andere

Gerrit Wanner: “Wij
zijn continu op zoek
naar de meest ideale
vorm van onkruidbestrijding tegen de
laagste kosten”

gemeentes te maken.”
Ook de kwaliteit van de onkruidbestrijding is volgens Wanner nu
eenvoudiger te monitoren. De
integratie met het beeldbestek
van CROW vergemakkelijkt dit.
“We houden maandelijks een termijnschouw en kunnen de kwaliteit van de diensten van aannemers dus objectief beoordelen.
Dat stelt ons in staat het werk van
aannemers te controleren, maar
we kunnen ook zien op welke
plekken onkruid snel terugkomt.
Met die informatie kan een aannemer een effectieve route bepalen. En als blijkt dat we in een
bepaald gebied bovenmatige
inspanningen moeten doen om
onkruid te bestrijden, kunnen we
dat signaleren en onderzoeken.
Misschien er dan wel iets mis met
het ontwerp en is een renovatie of
herontwerp nodig.”
Hoewel het innovatieproject nog
in volle gang is, is volgens Borst
en Wanner duidelijk dat het systeem het beheerproces transparanter en beheersbaarder maakt.
“We hebben toegang tot een schat
aan stuurinformatie waar we in de
toekomst nog veel meer mee kunnen. Zo willen we naast de kosten
ook de milieubelasting inzichtelijk maken. De verbruiksgegevens
van middelen zijn ook opgenomen in de beheertool. In eerste
instantie voor chemische bestrijdingsmiddelen omdat die registratie wettelijk verplicht is. Maar ook
de hoeveelheid heet water die
nodig is bij de heetwatermethode
is dus meetbaar. Zo kunnen we het
effect van verschillende methodes
op basis van feiten vergelijken.
Die kennis maakt onkruidbestrijding weer duurzamer.”

www.crow.nl/duurzaamterreinbeheer
Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving en Milieu, vaniperen@crow.nl; Barbara
Hasselaar-van Rijzewijk, consulent Leefomgeving en Milieu, hasselaar-vanrijzewijk@crow.nl
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Hoe combineren we infrastructurele
voorzieningen met bomen?
Auteur: Ceciel van Iperen

Bomen en infrastructurele voorzieningen komen elkaar boven- én
ondergronds tegen. Dat kan na verloop van tijd knelpunten opleveren
voor de verharding, de kabels en
leidingen, de riolering, de verlichting en de bomen. De uitdaging is
om bij het ontwerpen of herinrichten van een openbare ruimte alle
elementen voldoende ruimte te
geven of op de juiste manier te combineren. Succesvol combineren vraagt
daarbij om integraal en vierdimensionaal ontwerpen en het toepassen van
beschikbare technieken. Creatieve
samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is essentieel.

Foto’s: De Kanaal
boulevard in
Apeldoorn

Dat het onderwerp ‘bomen en
infrastructuur’ leeft, blijkt uit de
belangstelling vanuit ‘CROW
Levende Stad’, het kennisnetwerk
voor de openbare ruimte voor
overheidsprofessionals. In twee
interactieve bijeenkomsten is voor
een groot aantal Levende Stadleden een inleiding verzorgd aan
de hand van de binnenkort te verschijnen CROW-publicatie over dit
onderwerp. Daarna zijn de deelnemers aan de slag gegaan met de
praktijkcases van de gastgemeen-

ten. Er zijn mogelijke oplossingen
bedacht en besproken voor onder
andere wortelopdruk bij elementenverharding en asfalt, en voor
een fietspad waarlangs zowel
bomen als kabels en leidingen
behouden moeten blijven.

CROW Levende Stad open
themabijeenkomst
Binnenkort organiseert het kennisnetwerk CROW Levende Stad
als vervolg op de twee besloten bijeenkomsten een open themabij-

eenkomst over ‘Infra en bomen’,
die voor elke belangstellende toegankelijk is.
Deze bijeenkomst is dé gelegenheid om met andere partijen kennis en ervaringen uit te wisselen
met als doel nieuwe inzichten en
oplossingen te krijgen. Het plenaire programma biedt een overzicht van de informatie uit de
CROW-publicatie. In kleine groepen worden in twee rondes de problemen uit de praktijk geïnventariseerd en gaan bezoekers met
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Agenda CROW Levende Stad
15 maart

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

27 maart

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

maart

Beheersystemen

maart

Integraal wijkbeheer

april

Gladheidsbestrijding op fietspaden
Nijmegen

Amersfoort

Foto’s: Anton Dekker, gemeente Apeldoorn

www.levende-stad.nl voor een volledig overzicht
van alle bijeenkomsten, ook in voorbereiding

elkaar oplossingen bedenken en
bespreken. De sprekers zullen
daarna de oplossingen deskundig
van commentaar voorzien.

De CROW-werkgroep
‘Infrastructuur en bomen’
De CROW-werkgroep ‘Infrastructuur en bomen’ heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met het
analyseren van de problematiek
en het beschrijven van de oplossingen. De praktische CROWpublicatie ‘Combineren van

onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’ verschijnt
binnenkort. Hierin worden onder
andere de oplossingen van knelpunten beschreven, zoals wortelopdruk, kabelbreuk door boomwortels en ziekte en sterfte van
bomen. De publicatie bevat daarnaast uitgebreide informatie over
het voorkomen van problemen bij
nieuwe aanleg en herinrichting,
het planproces en beschikbare
methoden en technieken.
Later dit jaar verschijnen aanvul-

levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85; ook voor
verzoeken aan CROW Levende Stad om een bijeenkomst over
een ander onderwerp te organiseren

lingen op de technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen in
de RAW-systematiek over de toe te
passen technieken en werkwijzen
voor ‘infra en bomen’.
www.levende-stad.nl, voor onder meer het
laatste nieuws over de themabijeenkomst
‘Infra en bomen’
www.crow.nl/shop, waarin alle CROW-publicaties te vinden zijn, waaronder de binnenkort te
verschijnen CROW-publicatie 280 ‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur
met bomen’
Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving en Milieu, vaniperen@crow.nl
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Afsluiting programma luchtkwaliteit Solve

Luchtkwaliteit staat nog
steeds op de agenda
Auteurs: Tim Oosten, Ineke Westerbroek

Het programma ‘Snelle oplossingen voor lucht en verkeer’ (Solve)
van CROW, is beëindigd. Tijdens de goedbezochte afsluitende
bijeenkomst op 7 februari in Arnhem is het goede nieuws dat
de luchtkwaliteitsnormen op een aantal hardnekkige knelpunten
na, overal gehaald gaan worden. De discussie over luchtkwaliteit
verschuift echter steeds meer van normen naar gezondheid.
Dit vormt dan ook de rode draad tijdens deze middag.
Dagvoorzitter en voorheen programmamanager Solve Ton Hesselmans opent de afsluiting van
het programma trots met het verwelkomen van zo veel deelnemers
uit het netwerk van Solve. Zes jaar
heeft Solve bestaan. Het programma ‘Snelle oplossingen voor
lucht en verkeer’ heeft in die periode veel kennis van de effecten
van verkeersmaatregelen op de
lokale luchtkwaliteit ontwikkeld,
gebundeld en praktisch toepasbaar
gemaakt. Het programma is gesubsidieerd door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) en er is intensief
samengewerkt met het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van hetzelfde ministerie
en de betrokken provincies en
gemeenten.
Voor de provincie Gelderland,
samen met CROW gastheer van de
bijeenkomst, is de luchtkwaliteit
een serieuze aangelegenheid. Theo
Heinink licht toe dat de provincie
er van alles aan doet om de luchtkwaliteit op orde te houden; door te
monitoren, kennis op peil te houden en hiervoor ook middelen ter
beschikking te stellen. De provincie
wil luchtkwaliteit ook de komende
jaren op de agenda houden en dit

samen met gemeenten, andere provincies en CROW vormgeven.

rijden, gaan de deelnemers in discussie met de sprekers.

Ook voor het Astmafonds staat
luchtkwaliteit op de agenda. Luchtvervuiling veroorzaakt longaandoeningen, evenals hart- en vaatziekten en leidt soms zelfs tot vervroegd
overlijden. Liefst één miljoen mensen in ons land lijden aan longaandoeningen, als astma of COPD
(chronische longziekte), aldus
Christine Strous. Ook al worden de
luchtkwaliteitsnormen gehaald, er
blijft sprake van luchtvervuiling en
dus van de bedreiging van de
gezondheid van deze kwetsbare
groep. De lucht kan schoner en zou
schoner moeten. Arie Mulder, astmapatiënt, geeft aan hoe zijn leven
is veranderd door frequent bloot te
hebben gestaan aan luchtverontreiniging. Tegenwoordig rijdt hij geen
motor meer (hoewel hij daar een
groot liefhebber van is) en is hij
verhuisd vanuit de Randstad naar
het noorden. Volgens hem mag de
lat omhoog en dus moeten de normen omlaag.

Roet en gezondheid

Na het plenaire gedeelte is het tijd
voor interactieve sessies. Na korte
opwarmertjes door een viertal
experts over roet, gevoelige bestemmingen, beplanting en elektrisch

Volgens Saskia van de Zee (GGD
Amsterdam) blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de roetconcentratie een betere indicator is
voor de gezondheidseffecten van
verkeersmaatregelen dan fijn stof
alleen. Het bestaat voornamelijk
uit ultrafijne fracties van minder
dan 0,1 micrometer. Voor de
gezondheid blijkt het beter om aan
roet te meten dan aan PM10, de huidige gehanteerde diameter voor
fijn stof. Ook al is normstelling
voor roet nog niet aan de orde, roet
kan voor een gemeentelijke overheid een nuttige aanvulling zijn op
de huidige normen voor fijn stof en
stikstofdioxide (NO2) om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gevoelige bestemmingen in
luchtbeleid
Volgens het ‘Besluit gevoelige
bestemmingen’ mogen binnen driehonderd meter van rijkswegen en
vijftig meter van provinciale wegen
geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen worden gebouwd. Dit ter bescherming
van mensen met een verhoogde
gevoeligheid voor fijn stof en stik-
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Foto: Herman Stöver

Mileuzones: een van
de maatregelen om
de luchtkwaliteit te
verbeteren

gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog.
De aanwezigheid van beplanting in
een groot gebied kan wel de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof positief beïnvloeden, maar het effect is zeer beperkt.
Annette Pronk van PRI (Plant
Research International) benadrukt
het belang om vooraf goed na te denken over de keuze van groen in de
stedelijke omgeving.

Elektrisch vervoer
Elektrisch vervoer kan de luchtkwaliteit in steden belangrijk verbeteren. Bertien Oude Groote Beverborg
van de gemeente Utrecht en Pieter
Swinkels van Amsterdam presenteerden daarom hun inzet op het
gebied van oplaadpunten, verschoning van het eigen wagenpark, elektrische distributie door het bedrijfsleven en actieve communicatie.

Cartoonnotulen

stofdioxide. Het blijkt dat circa drie
à vierhonderd meter van de rijksweg
het roet grotendeels is opgegaan in
de achtergrondconcentratie. De
invloed van roet is daar dan niet
meer locatiespecifiek. Nu geldt deze
regel alleen voor situaties waarbij
een normoverschrijding dreigt,
maar Moniek Zuurbier van de GGD
Gelderland-Midden pleit ervoor, net
als de Gezondheidsraad en het Astmafonds, het beleid aan te scherpen,
zodat er ook onder de huidige norm
geen nieuwe gevoelige bestemmingen geplaatst mogen worden. Slechts
enkele gemeenten (bijvoorbeeld
Amsterdam, Harderwijk en Best)

passen deze regel al toe, ongeacht
het wel of niet halen van de normen
rondom luchtkwaliteit.

Beplanting en luchtkwaliteit:
zin of onzin?
Beplanting is van groot belang voor
de kwaliteit van en de leefbaarheid
in de openbare ruimte en de
gezondheid en het welzijn van de
bevolking. Maar beplanting kan de
luchtkwaliteit in een stad niet significant verbeteren en kan die zelfs
verslechteren. Door de aanwezigheid van beplanting in of langs straten met verkeer neemt de windsnelheid in die straat namelijk af. Als

De middag wordt inhoudelijk afgesloten met zogenoemde cartoonnotulen. Met humoristische tekeningen en tekst legt Gideon Borman
van Tochtstrips.nl de vinger op de
zere plek en passeren de belangrijkste onderwerpen nog even de revue.
Ten slotte bedankt programmamanager Ineke Westerbroek van CROW
alle werkgroepleden, de Solve
Adviescommissieleden en het Solveteam (medewerkers van AgentschapNL en CROW) voor al hun
inspanningen en enthousiasme in
de afgelopen jaren.
www.crow.nl/solve
Ineke Westerbroek, projectmanager Leefomgeving en Milieu, westerbroek@crow.nl
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Provincie Zuid-Holland en Zoetermeer doen proef met behulp van CROW-publicatie 301

Met de fiets naar het buitengebied kan va
Auteur: Tim Oosten

Dat fietsen goed is voor de gezondheid en tegen files, parkeerleed en
luchtvervuiling, daar is iedereen het wel over eens. En dat geldt niet
alleen voor het dagelijkse ritje naar werk of school, maar ook wanneer
we er in onze vrije tijd op uittrekken. Het scheelt dan wel als ook het
begin van de tocht, vanuit de stad naar het buitengebied, bekend en aantrekkelijk is. Dit kan net het laatste zetje geven om in beweging te
komen. De provincie Zuid-Holland is samen met de gemeente
Zoetermeer een proef gestart om recreatieve fietsverbindingen aantrekkelijker te maken.

Voorweg, Zoetermeer

Sander van der Meulen:
“De CROW-publicatie
is zowel handreiking,
naslagwerk als voorbeeldenboek en we
hebben er flink uit
geput.”

De inkt van CROW-publicatie
301 ‘Recreatieve stad-landverbindingen’ is nog bijna nat
als Sander van der Meulen,
projectleider bij de provincie
Zuid-Holland, deze raadpleegt
voor een proef in Zoetermeer.
“We hebben bewust gewacht tot
dit boek uit zou komen, omdat
het zich zo specifiek richt op
barrières voor recreatief langzaam verkeer in de stadsrandzone. Precies het onderwerp waar
het hier om gaat. De publicatie
is zowel handreiking, naslagwerk
als voorbeeldenboek en we
hebben er flink uit geput.”

Niet aantrekkelijk
Idee achter de proef is dat verbindingen voor fietsers naar het buitengebied lang niet altijd aantrekkelijk en herkenbaar zijn. “We
kregen tijdens een bijeenkomst
met externe partijen en belangenverenigingen het signaal dat er
niet genoeg gebruik van stad-landverbindingen wordt gemaakt. Het
belang van die routes begint echt al
in de stad. Dat is de plek van waaruit de meeste fietsritten beginnen.”
De provincie heeft op het gebied
van recreatie en vrije tijd een
aantal partijen bereid gevonden

zich in te zetten voor stad-landverbindingen, te weten de Fietsersbond, de ANWB, het Fietsplatform en de gemeente Zoetermeer.
Eind vorig jaar is daaruit de pilot
stad-landverbindingen Zoetermeer ontstaan. “Het is nog even
afwachten maar als de maatregelen uit de studie zijn toegepast en
wat opleveren, dan hopen we met
deze methode ook andere stadlandverbindingen in Zuid-Holland te verbeteren.”

Twee routes
“De proef houdt in dat we twee
bestaande routes met beperkte
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an vaak aantrekkelijker
inzet van middelen willen verbeteren. Door slim te investeren, wordt
bestaand asfalt beter benut. Het
gaat om de Voorweg en de Broekwegroute. Ze liggen binnen de
gemeentegrenzen en zijn in
beheer bij de gemeente. Maar aangezien de routes de stad verbinden
met recreatiegebieden en het fietsroutenetwerk, heeft ook de provincie er belang bij dat de fietsers er
gebruik van maken. Met CROWpublicatie 301 in de hand zijn we
aan de slag gegaan. De eerste stap
is analyseren, waarbij de CROWpublicatie ervoor zorgt dat je verder kijkt dan alleen het asfalt, door
ook te kijken naar de omgeving
waar de route ligt en naar het
karakter van de routes.
Samen met de deelnemers van de
werkgroep is voor de oplossingskant een eigen driesporenmodel
bedacht: visie, model en een
checklist om stap voor stap de
route te verbeteren.”
“We hebben te maken met een
landschappelijk en een verkeerskundig verhaal. Uitgangspunt is
niet: hoe is de kwaliteit van het
asfalt. Maar wel: hoe ontsluiten we
de diverse woonwijken zo goed
mogelijk, maken we de routes herkenbaar, zorgen we dat mensen als
vanzelf op de route belanden, daar
al in het groen rijden en ook de
beleving hebben van een groene
route.”

Landschappelijk denken
“Tijdens een meedenkavond met
kenners en gebruikers probeerden we antwoord te krijgen op de
vraag: ‘wat moeten we aan de routes verbeteren?’. De aanwezigen

droegen nuttige verbeterpunten
aan. Er kwam ook een aantal verkeerskundige knelpunten aan de
orde waar de meedenkavond
eigenlijk niet het platform voor
was. De gebruikers hadden met
name opmerkingen over inrichting en onderhoud en op structuurniveau over de vindbaarheid.”
“Vervolgens hebben we alles op
een rijtje gezet en de analyse van
CROW-publicatie 301 erop losgelaten. We willen een uniforme uitstraling, de mogelijkheid om een
rondje te fietsen en een verleidelijke route voor het individu. Volgende stap was modellen maken –
geen schetsontwerpen – met
karakteristieken per route. De
Voorweg is hieruit naar voren
gekomen als ‘groene lob’, de
Broekweg als ‘historisch lint’.
Daarna komt de checklist. Karaktervastheid, budget, planning,
maatschappelijke haalbaarheid en
eisen aan het beheer kwamen hier
aan bod.”

Voorweg, Zoetermeer

Broekwegschouw, onderdeel van de Broekwegroute in Zoetermeer

Doorgaan
“Een aantal mogelijke oplossingen is naar voren gekomen in de
vorm van bebording, markering,
groen en infopanelen en er is een
hele lijst uitgewerkt met mogelijke maatregelen op het gebied
van technologie, onderhoud en
voorzieningen. Voor de maatregelen is geld gevonden, waarbij we
natuurlijk wel kijken wat in het
reguliere onderhoud past. Nu
komt het erop aan de maatregelen
te gaan uitvoeren. Na analyse en
monitoring kijken we of we kunnen gaan opschalen, met andere
woorden of we meer routes op

deze manier gaan aanpakken.”
“De meerwaarde van de hele operatie is voor ons geweest dat we
verder hebben gekeken dan het
fietspad alleen. Dat aankleding en
beleving belangrijk zijn voor
recreatief fietsgebruik is bekend,
maar met de CROW-publicatie
hopen we een aanpak te ontwikkelen die ook in andere gemeenten
werkt.”

CROW-publicatie
301 ‘Recreatieve
stad-landverbindingen’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Marleen Hovens, projectmanager Verkeer en
Vervoer, hovens@crow.nl
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Lectoraat verkeer en stedenbouw:

Van voetgangers tot
openbare ruimte
Auteur: Ineke Spapé – NHTV, Marleen Hovens - CROW

Het NHTV/CROW Lectoraat verkeer en stedenbouw is ruim
vier jaar actief. Er is veel gedaan in deze periode en er staat
nog veel in de planning. Een overzicht van de activiteiten en
de meerwaarde van het lectoraat voor de NHTV en voor
CROW.

NHTV-studenten onderzoeken in opdracht van
CROW trends in ruimte en mobiliteit
Vierdejaars studenten van de NHTV hebben
op verzoek van CROW onderzoek gedaan
naar trends op het gebied van ruimte en mobili
teit. Welke (maatschappelijk) trends zijn zicht
baar en welke effecten hebben ze op het vlak
van ruimte en mobiliteit? Welke trends spelen
op het vakgebied ruimte en mobiliteit? Dat
deden zij in het kader van het verplichte
vierdejaarsvak ‘Mobiliteit en Ruimte in Inter
nationaal Perspectief’. In deze zogeheten
major gingen ze in gemengde groepen van
drie (twee studenten ruimtelijke ordening en
een student mobiliteit) aan de slag. Zij verricht
ten literatuuronderzoek, waarbij ze (verplicht)
uit zowel Nederlandse als internationale bron
nen moesten putten. Hun opdracht was een
compact artikel voor een vakblad te schrijven.
Onderdeel van de beoordeling was ook een
posterpresentatie.
CROWredacteur Tim Oosten heeft een
college verzorgd en daarin behandeld wat er
komt kijken bij het schrijven van een artikel.
Een overzicht van de bestudeerde trends:
• De effecten van digitale informatie op mobili
teit en openbare ruimte. Opvallend is dat de
ene groep pleit voor een goede fysieke
omgeving met statische informatie, waar de
andere groep aangeeft dat dat in de toe
komst niet meer nodig is.

• Duurzaamheid, waarbij niet alleen gekeken is
naar de elektrische auto en de noodzaak minder
afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Ook
city farming en cradle to cradle in relatie tot duur
zame stedenbouw werden bekeken.
• De relatie tussen vergrijzing en bevolkingskrimp.
Deze wordt door alle groepen die dit onderwerp
hebben bestudeerd als een kans gezien, die wel
aandacht vraagt in het mobiliteits en ruimtelijke
beleid.
• Obesitas en de rol die ruimtelijke planners en het
mobiliteitsbeleid kunnen spelen om dit tegen te
gaan.
• Schaalvergroting en groei waarvan geconstateerd
wordt dat dat niet per definitie leidt tot gelukkige
en tevreden mensen.
• De verschuivingen in de wereldeconomieën
waarop Nederland moet inspelen met ruimte
en mobiliteitsbeleid.
• De trend dat veel in regels en procedures wordt
vastgelegd. Met als risico dat er geen maatwerk
geleverd wordt.
• De decentralisatie als trend met het Nederlandse
natuurbeleid als casus.
CROW zal dit jaar, samen met zijn partners, onder
werpen in beeld brengen waarop het zich de
komende jaren moet gaan richten. De trends die
door de studenten beschreven zijn, worden hierbij
meegenomen.

Het lectoraatprogramma van het
NHTV/CROW Lectoraat verkeer en
stedenbouw bevat drie hoofdthema’s: slow motion, succesvolle
openbare ruimte en gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Binnen het
hoofdthema slow motion heeft het
lectoraat samen met VVN, CROW,
VNG en KpVV een Master Class
KidS (Kinderen in de Stad) verzorgd. Daarnaast wordt op het vlak
van voetgangers veel werk verzet:
een literatuurstudie, een databaseonderzoek en een onderzoek onder
gemeenten naar hun voetgangersbeleid. De resultaten van deze
werkzaamheden worden meegenomen in de in ontwikkeling zijnde
CROW-publicatie over voetgangers
(verschijnt in 2013).

Gebiedsontwikkeling en mobiliteit
Op het vlak van succesvolle openbare ruimte werkte het lectoraat
nauw samen met CROW aan de
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De CROW-helpdesk
De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks vragen op
het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare
ruimte. Vragen stellen kan via helpdesk@crow.nl
of (0318) 69 98 55.

Parkeren elektrische voertuigen
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe een parkeerplaats, bestemd
voor (het opladen van) elektrische voertuigen, ingericht moet worden zodat handhaving mogelijk is. Een wegbeheerder heeft hier
binnen de bestaande wetgeving (RVV 1990) een aantal mogelijkheden voor. Afhankelijk van het doel wordt verschillende bebording
toegepast. De volgende situaties zijn denkbaar.
1 Een parkeerplaats specifiek voor elektrische voertuigen.
Pas het E4-bord toe (vierkant blauw bord met witte P) tezamen
met een onderbord met een omschrijving of symbool van de
voertuigcategorie. Let op dat voldoende duidelijk is welke voertuigen tot de categorie elektrische voertuigen behoren.
2 Een parkeerplaats speciaal ingericht voor het laden van elektrische
voertuigen.
Pas het E4-bord toe tezamen met een onderbord waarop het
DOEL van het parkeren is aangegeven (in dit geval dus laden van
het elektrische voertuig).
3 Een parkeerplaats gereserveerd voor een specifiek elektrisch voertuig.
Pas het E9-bord toe (parkeergelegenheid alleen bestemd voor
vergunninghouders) tezamen met een onderbord met het kenteken van het betreffende voertuig.
Langzaam verkeer: een van de hoofdthema’s van het lectoraat

schriftelijke cursus succesvolle
openbare ruimte en wordt een
doorlopend pleinenonderzoek
uitgevoerd. Ook wordt gekeken
naar de mogelijkheden van placemaking en mobiliteit. Het lectoraat heeft binnen het hoofdthema
gebiedsontwikkeling en mobiliteit een eerste verkenning en
opzet uitgevoerd van het in ontwikkeling zijnde ‘Handboek
mobiliteit en ruimte’. Ook initieerde het lectoraat de ‘Canon
mobiliteit en ruimte’. In 2011 is
daartoe onderzoek verricht (ook
mede met vierdejaars studenten).
In 2012 wordt de canon gepresenteerd. Op verzoek van CROW hebben studenten, onder begeleiding
van het lectoraat, onderzoek verricht naar de verkeersattractie en
parkeerdruk bij bouwmarkten. En
ten slotte wordt gestart met een
inventarisatie van kennis over
stations(omgevingen).

Omgevingspsychologie
Het lectoraat heeft ook enkele
specifieke vragen van CROW
opgepakt. Zo is, samen met een
student, een literatuuronderzoek uitgevoerd naar kennis op
het vlak van omgevingspsychologie. Ook hebben vierdejaarsstudenten onderzoek gedaan
naar trends met effecten op
ruimte en mobiliteit (zie kader).
Verder zijn er diverse afstudeeronderzoeken op het raakvlak
mobiliteit en ruimte uitgevoerd
door studenten en begeleid door
het lectoraat. En ten slotte
draagt het lectoraat bij aan
NHTV-vakken en aan CROWwerkgroepen en congressen.

Voor de herkenbaarheid van de bebording voor automobilisten is het wenselijk
een uniforme beschrijving of een pictogram op het onderbord te gebruiken. De
NEN-commissie ‘Verkeerstekens’ heeft
zich hierover gebogen en stelt voor het
aanduiden van het doel ‘Parkeergelegenheid alleen bestemd voor een elektrisch
motorvoertuig dat opgeladen wordt’ het
hiernaast afgebeelde onderbord voor.
Bij een E8-bord is de voertuigcategorie al op het blauwe parkeerbord zelf aangegeven. Er is momenteel echter nog geen E8-bord
voor elektrische voertuigen vastgelegd in het RVV 1990. Plaatsing
van een dergelijk bord heeft om deze reden dan ook geen juridische status.
Tot slot: om in te spelen op de ontwikkeling van elektrisch vervoer
en de daarmee samenhangende opkomst van oplaadvoorzieningen
is het verstandig om nu alvast na te denken over het beheer van
deze voorzieningen. Op 15 maart vindt een CROW Levende Stad
bijeenkomst plaats waar onder andere vragen op het gebied van
beheer en onderhoud van oplaadpunten centraal staan.

Uitwisseling
Wat betekent het lectoraat voor
de NHTV en CROW? Allereerst
vindt er een uitbreiding en uitwisseling van kennis en netwer-

www.levende-stad.nl, voor het aanmelden voor de bijeenkomst op
15 maart van CROW Levende Stad
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Het lectoraat
Vlnr: Jan-Kees van
Elderen (docent NHTV
en lectoraatsmedewerker) Ineke Spapé
(lector) en Geert de
Leeuw (lectoraatsmedewerker)

Een lector is een expert in een bepaald vakgebied. Deze zet zijn kennis en ervaring in
voor onderzoek en innovatie binnen het hboonderwijs en de beroepspraktijk. In wis
selwerking met de praktijk ontwikkelt het lectoraat kennis die praktisch toepasbaar is.
Lectoren werken samen met een kenniskring bestaande uit docenten en externe
experts. Studenten worden dikwijls bij deze onderzoeken betrokken, bijvoorbeeld via
afstudeeropdrachten of onderzoeken die ze in het kader van het onderwijsprogramma
uitvoeren
Het Lectoraat verkeer en stedenbouw is ingesteld in 2008 en is op de NHTV het eerste
lectoraat dat niet ondersteund wordt door het ministerie van OCW, maar door der
den, in dit geval CROW. Het accent van het Lectoraat verkeer en stedenbouw ligt op
het kruisingsvlak tussen verkeer en stedenbouw. Trefwoorden zijn gebiedsontwikkeling
en de effecten ervan op mobiliteit, duurzame stadsmobiliteit, mobiliteit en gedrag (met
name het effect ervan op ruimte), openbare ruimte en ruimtelijke planning in relatie tot
mobiliteit en langzaam verkeer met speciale aandacht voor voetgangersverkeer. Verder
staat (meer procesmatig) de vraag centraal hoe verkeerskundigen en stedenbouwkun
digen beter en effectiever met elkaar samen kunnen werken binnen het beleidsproces.

Het lectoraat heeft een kleine
kenniskring:
• Ineke Spapé (lector)
• Geert de Leeuw (lectoraats
medewerker)
• JanKees van Elderen (docent mobili
teit NHTV en lectoraatsmedewerker)
• Tienke Wapstra (docent ruimtelijke
ordening NHTV en lectoraats
medewerker)
• Marleen Hovens (projectmanager
CROW)
Het lectoraat heeft een eigen website:
www.verkeerenstedenbouw.nl. Ook
staat er informatie op de website van
CROW.

ken plaats tussen CROW, het lectoraat en de NHTV. Zeer belangrijk
voor de NHTV en CROW is dat de
resultaten van het verrichte
onderzoek verwerkt worden in het
curriculum van de NHTV en in
projecten van CROW. Vaak is
sprake van (begeleid) studentenonderzoek, zoals de ‘Canon mobiliteit en ruimte’, trends met effec-

raat op het vlak van de genoemde
hoofdthema’s een grote meerwaarde voor een aantal CROWwerkgroepen en producten.

ten op ruimte en mobiliteit,
literatuuronderzoeken, veldwerk
en stage- en afstudeeronderzoek.
Dit levert voor studenten actuele
colleges en interessante, op de
praktijk toegesneden opdrachten
op, en voor de NHTV en CROW
veel informatie. Voor CROW levert
de specifieke kennis en uitgevoerde onderzoeken van het lecto-

www.verkeerenstedenbouw.nl
Marleen Hovens, projectmanager Verkeer en
Vervoer, hovens@crow.nl
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Kindvriendelijke inrichting openbare ruimte
Auteur: Wilma Slinger

Kinderen kunnen complexe verkeerssituaties nog moeilijk
overzien; zij kunnen niet snel gevaren inschatten en beslissingen
nemen. Voor andere verkeersdeelnemers is hun gedrag daarom
onvoorspelbaar. Ook zijn kinderen vaak slecht zichtbaar.
Een veilige en vriendelijke woonomgeving kan kinderen
beschermen. Daarnaast is een kindvriendelijke woonomgeving
noodzaak voor kinderen om zich sociaal, emotioneel en ook fysiek
te ontwikkelen en is een veilige, prettige en leefbare buurt goed
voor de sociale cohesie in de wijk.

Sinds de invoering van Duurzaam
Veilig is er veel aandacht voor verblijfsgebieden en de inrichting
daarvan. Duurzaam Veilig gaat
wat infrastructuur betreft uit van
drie typen wegen: erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en
stroomwegen met de daarbij
horende snelheidslimieten. In
woonwijken ligt de nadruk bij de
erftoegangswegen op 30 km/h.
Een van de effecten van de geldende wegcategorisering is dat de
aandacht bij verkeerskundigen
voor het woonerf is afgenomen.
En dat terwijl het woonerf met zijn
specifieke inrichting en lagere
snelheid van 15 km/h bij uitstek
geschikt is om kinderen meer
speelruimte te bieden.

gen die kennis en (praktijk)ervaring onderling uitwisselen, op het
gebied van inrichting van openbare ruimte.
Ook worden praktijkvoorbeelden
gedeeld, waaronder excursies in
een gemeente. Tijdens deze excursies wordt bijvoorbeeld gekeken
naar het kindvriendelijke beleid,
specifieke plekken, synergie met
andere onderwerpen als groen en
kinderparticipatie. In 2011 zijn
Vlaardingen en Den Bosch
bezocht. Andere activiteiten rond

IKS zijn: de publicatie ‘Inspiratie
voor kindvriendelijke wijken’ en
de organisatie van het congres
‘Kinderen in het lokale verkeer’ in
2009.
Ook in 2012 worden twee excursies
gepland. Daarnaast gaan het KpVV
en CROW samen aan de slag met
het integreren van ontwerpeisen
voor kinderen in het standaardprogramma van eisen voor inrichting van de openbare ruimte.

IKS netwerk: www.crow.nl/iks
Publicatie ‘Inspiratie voor kindvriendelijke
wijken’: www.kpvv.nl > verkeersveiligheid >
infrastructuur.
Wilma Slinger, wilma.slinger@kpvv.nl

IKS-netwerk
Vanaf 2006 is het KpVV aanjager
van en facilitator achter het netwerk ‘Inrichting Kindvriendelijke
Straten’ (IKS). Dit is een netwerk
van mensen bij gemeenten,
adviesbureaus en kennisinstellin-
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Autorijden wordt heel kostbaar

De gevolgen van stijgende olieprijzen
Auteur: Jurgen de Haan

Zowel mobiliteitshistoricus Vincent van de Vinne, als de Canadese econoom Jeff
Rubin schreef over de oliecrisis. Jeff Rubin was een van de weinigen die de hoge olieprijs in 2008 had voorspeld. Het KpVV heeft de kern van deze boeken samengevat en
wil inzicht geven in de gevolgen voor de sector mobiliteit.
Er zijn duidelijke signalen van
eindigheid van de olievoorraden.
Mobiliteit wordt daarom steeds
duurder. En door hogere transportkosten wordt in de toekomst
sneller gegrepen naar lokale productie. De lokale economie biedt
ook kansen voor een schonere
samenleving. Wat voor effect heeft
dit op de afstemming van ruimtelijke ordening en mobiliteit?
Welke rol kunnen overheden
spelen? Dit zijn slechts enkele
interessante vragen die we
proberen te beantwoorden.
De oplossingsrichtingen die worden aangereikt zijn niet nieuw. Er
zijn echter wel meerdere redenen
om aan oplossingen, gericht op
energiebesparing, een hoge prioriteit te geven en om deze expliciet

mee te wegen naast reductie van
CO2-uitstoot:
• De bereikbaarheid in termen
van gegeneraliseerde kosten
daalt als de olieprijs stijgt.
• CO2 afvangen, bijvoorbeeld bij
elektriciteitscentrales die elektrische auto’s voorzien van
stroom. Dit lost het klimaatprobleem deels op, maar niet het
energieprobleem (en daarmee
evenmin het bereikbaarheidsprobleem). De voorraad fossiele
brandstoffen blijft immers afnemen.
• Het broeikasprobleem is alleen
op te lossen als de hele wereld
meedoet. Maar het probleem
van hoge olieprijzen is regionaal, lokaal en zelfs individueel
aan te pakken.

De benzineprijs daalde ten opzichte van het inkomen tot in de jaren ’90 en bleef vervolgens tot 2011
stabiel. Wat gebeurt er als de lijn gaat stijgen?
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• Nu investeren in zuiniger voertuigen betaalt zich op termijn
terug. Zo zijn op termijn onbetaalbare brandstofkosten te
voorkomen.
• Bij een olieprijs van 147 dollar
per vat (wat in 2008 werd
bereikt) zijn de transportkosten
zo hoog dat het voor de meeste
producten het goedkoopste is
om ze lokaal te produceren en te
consumeren. We worden dan
steeds actiever in onze omgeving en gebruiken zuinige voertuigen. De uitstoot van CO2, fijn
stof en NO2 zal afnemen. Dit
zorgt ervoor dat woonwijken
prettiger worden om in te leven.
Uit de cijfers van het International
Energy Agency (IEA) blijkt dat de
bestaande oliebronnen steeds minder olie gaan opleveren. Om toch
aan de hogere vraag te voldoen,
gaat het IEA ervan uit dat er nog de
nodige nieuwe bronnen worden
geopend, unidentified projects
genoemd. De onderbouwing hiervoor wordt echter niet gegeven en
de Stichting Peakoil denkt niet dat
de projecten allemaal worden uitgevoerd. De meeste deskundigen,
ook van het IEA, zijn het erover
eens dat de prijs van olie verder zal
stijgen de komende jaren.
Het KpVV wil geen discussie
losmaken over het verloop van
de olieprijs, maar de markt uitdagen mee te denken over de
mogelijke gevolgen van het
voortzetten van deze trend voor
de sector mobiliteit.
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Bron: Vincent van der Vinne, 2011

www.kpvv.nl/energie
Jurgen de Haan, jurgen.dehaan@kpvv.nl
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Stelling van de maand, reacties
Het KpVV start maandelijks een discussie rond verkeer
en vervoer. In de vorige CROW et cetera was de stelling:

Nieuw haltebord
voor bus en tram

“Bereikbaarheid speelt een te dominante rol in
verkeer- en vervoerbeleid. “

Auteur: Marcel Sloot

Per 1 juli 2012 zijn nieuwe borden

Jaap Van Velzen • Bereikbaarheid is een containerbegrip. Kan ik ergens komen? In hoeveel tijd? Met welke
inspanningen (overstappen, fietsgebruik, parkeren auto,
loopafstanden)? En welke vervoerwijze is dan het meest
efficiënt/logisch, dus dat er veel belang aan wordt gehecht,
maar volstrekt onlogisch dat de elementen ervan vaak niet
worden benoemd.

opgenomen in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV), die
een bushalte, tramhalte of beide
aanduiden. Deze borden vervangen
het gedateerde, gele haltebord L3.

Afmetingen van de nieuwe borden
worden niet voorgeschreven. Het is
wel een verplichting om de volgende
visuele kenmerken op te nemen: een
zwarte bus, tram of beide, op een wit
vlak met een blauwe rand en een
blauwe bies.
Door de ontwikkelingen rond de toegankelijkheid van haltes in het stadsen streekvervoer en de impuls aan
reisinformatie is er hernieuwde aandacht voor de functionaliteit en het
design van de haltes. Buiten kijf staat
dat er verschillende typen haltes zijn,
die ook een verschillende uitvoering
kunnen hebben, van zeer eenvoudig
(alleen een haltepaal) tot complex
(bijvoorbeeld overstaphaltes).
Denkend vanuit het belang van de
ov-reiziger is het cruciaal dat hij veilig en prettig op een halte kan wachten en in- en uitstappen. Ook is informatie op de halte, statisch en vaak
dynamisch, onmisbaar. Ov-autoriteiten, wegbeheerders en vervoerbedrijven proberen het de reiziger zo goed
mogelijk naar de zin te maken. Van-

Boven: Gele haltebord L3
Onder: Visuele kenmerken nieuw bord

uit die achtergrond zijn ook initiatieven tot aantrekkelijkere informatiezuilen in een eigen regionale
huisstijl ontstaan. Er moest dus een
nieuwe formule gevonden worden
voor het beroemde bord L3 van het
RVV 1990.
Op 14 december 2011 werd het
nieuwe haltebord feestelijk onthuld
op de jaarlijkse OV Netwerkdag van
het KpVV. In 2012 zal een zestal ontwerpers onderzoek doen onder automobilisten, ov-reizigers, ov-medewerkers, voetgangers en schoonmakers
(schoonmakers van abri’s en borden
kunnen aangeven welke materialen
het beste schoon te houden zijn) naar
de optimale toepassingen van de
nieuwe borden.

Wim Salomons • Als ik van A naar B via een fietssnelweg die aan alle eisen voldoet, op een goede manier op de
fiets mij kan verplaatsen, is er m.i. sprake van een goede
bereikbaarheid. Ik vrees dat niet iedereen - denk vooral aan
collega’s in het westen - het daar mee eens is. Zonder
nadenken is voor velen onder ons bereikbaarheid ‘de auto’.
Hans Ende • Het begrip bereikbaarheid gaat over plekken van herkomst en bestemming; in de praktijk vooral de
plaatsen waar we naartoe gaan om te leren, geld te verdienen of uit te geven, weer bij te komen van dat alles, enzovoorts. Mensen willen daar makkelijk naartoe kunnen, vaak
naar meer van die bestemmingen achter elkaar. Daarom
hebben ze behoefte aan mobiliteit en keuzevrijheid in hun
vervoerwijze.
Marco Martens • De discussie gaat de goede kant op
nu bereikbaarheid niet meer direct gaat om het ‘wegwerken van de files’ en het vergroten van de mogelijkheden om
ergens te komen. Wat die andere bereikbaarheid ‘voor
mensen’ dan precies is en wat je kan doen om die te verbeteren, blijft echter nog wat vaag.

Nieuwe stelling van de maand
Marcel Sloot, marcel.sloot@kpvv.nl

Volg ons of discussieer mee
Discussiegroep ‘Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)’
@KpVVUtrecht | #kpvvutrecht

Dirk Lauwers • Het probleem is inderdaad dat bereikbaarheid te vaak versmald wordt tot het wegwerken van
files. In Vlaanderen is in het Mobiliteitsdecreet het STOPprincipe verankerd: kijk eerst wat je kan doen voor voetgangers (Stappers), dan voor fietsers (Trappers), vervolgens
Openbaar vervoer en ten slotte Privévervoer. Dat komt aardig dicht bij ‘het omgekeerd ontwerpen’ van Boudewijn Bach.

“Moet het kind de norm zijn bij het
ontwerpen van erfontsluitingswegen
in woonwijken?”
Reageer vóór 29 maart 2012 via de Linkedingroep ‘Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)’
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Voorzitter Programmacommissie Vlieg ve
Auteur: Tim Oosten

Meer dan twintig jaar is André
Molenaar lid geweest van de
Programmacommissie Vliegveld
verhardingen van CROW, sinds 1998
als voorzitter. Binnenkort gaat hij
met pensioen en moet de commissie
op zoek naar een nieuwe voorzitter.
“Iedereen in de commissie is direct
betrokken bij projecten. De lijnen
zijn kort en de vergaderingen erg
vruchtbaar.”

André Molenaar:
“We hebben veel
bereikt”

Zo veel vliegvelden liggen er niet in
ons land, dus je kunt moeilijk spre
ken van een grote markt voor vlieg
veldverhardingen. Maar het onder
werp is wel zo specifiek dat de
CROW Programmacommissie
Vliegveldverhardingen broodnodig
is. De belasting van een Airbus is
nu eenmaal van een andere orde
dan die van een personenauto. En
ook zaken als stroefheid, vlakheid
en levensduur zitten op Schiphol
wat anders in elkaar dan op de A2.
Na een lange staat van dienst,
treedt commissievoorzitter André
Molenaar deze zomer terug. Een
mooie gelegenheid om terug én
vooruit te blikken.

Niet van terug
“De Commissie Vliegveldverhar
dingen bestaat al lang en is ooit
opgericht door de Rijksluchtvaart
dienst, RLD, onderdeel van Rijks
waterstaat. De commissie had tot
doel de RLD te adviseren op het
gebied van vliegveldverhardin
gen. De ICAO, de International
Civil Aviation Organization, heeft
in het verleden een systematiek

ontworpen om de draagkracht te
meten van verhardingen en het
beschadigend effect van vliegtui
gen op de verharding te karakteri
seren. Probleem voor Schiphol
was, dat het niet in dit systeem
past, vanwege de platforms in voor
gespannen beton en de asfalt
sandwichconstructie. Van deze
constructies had de ICAO niet
terug. Dat betekende dus werk aan
de winkel voor onze commissie.”

Pionieren
“De belasting door een vliegtuig op
een verharding wordt uitgedrukt in
een ACN, een aircraft classification
number. De draagkracht van de ver
harding in een pavement classification number. Uiteraard geldt dat de
PCN groter moet zijn dan de ACN,
of in ieder geval minimaal gelijk
daaraan. Zo begin jaren zeventig
was het nog allemaal flink pionie
ren, omdat er onvoldoende bekend
was. Als je daarbij bedenkt dat er in
die tijd voldoende geld was, was dat
voor de Programmacommissie
Vliegveldverhardingen natuurlijk
een prachtige tijd.”
Eind jaren tachtig is de commissie
ondergebracht bij CROW, kort na
het ontstaan van deze stichting.
Molenaar werd kort achter elkaar
hoogleraar wegbouwkunde in Delft
en namens CROW voorzitter van
de Wegbouwkundige Werkdagen,
de Adviesraad Onderzoek en de
Coördinatiecommissie Vliegveld
verhardingen. “Bij de overgang van
RLD naar CROW bleven de leden
van de laatste commissie gewoon
op hun plek en ook de financiering
ging door vanuit de cement en
asfaltindustrie, vanuit de vliegveld

beheerders en vanuit de Rijkslucht
vaartdienst.”

Schade
“We hebben in het begin veel onder
zoek gedaan naar de vraag hoe we
vanuit ontwerp en beheer schade tot
een minimum kunnen beperken.
Ook hebben we veel werk gemaakt
van stroefheidsmetingen, waarbij
sprake was van een heel scala van
verschillende apparaten. En verder
waren we natuurlijk druk met de eva
luatie van de draagkracht van de ver
hardingen, waar de genoemde PCN
uit naar voren komt. Meten op start
banen is nogal anders dan meten op
de weg en daarnaast hebben we
natuurlijk ook met de statisch belaste
platforms te maken. Het is een kwes
tie van data verzamelen, van meten
en vervolgens interpreteren.”

Anti-skidlagen
“Een interessante commissie is ook
geweest ‘polymeerasfalt op vliegveld
verhardingen’. We vroegen ons
daarin af wat je van een polymeer
asfaltleverancier mag verwachten.
Wat verder op dit moment erg speelt
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Foto: Herman Stöver

eg veldverhardingen geeft stokje over

zijn anti-skidlagen, een behandeling van de startbaan die leidt tot
een verhoging van de stroefheid.
Probleem met die lagen is dat ze een
teerhoudende component bevatten.
Teerhoudend asfalt is al jaren verboden, maar voor vliegveldverhardingen is steeds ontheffing verleend,
aangezien er tot voor kort geen
goede alternatieven waren. Maar
aan die ontheffing komt natuurlijk
een keer een eind. Vorig jaar hebben we een protocol opgesteld om
nieuwe producten, zonder teer
uiteraard, te testen. De markt is
natuurlijk niet zo groot en de stroefheid mag er niet op achteruitgaan
bij nieuwe producten, dus dat is nog
niet zo eenvoudig. Dit onderzoek is
voor een belangrijk deel gekoppeld
aan promotiewerk aan de TU Delft
van een Chinese student van mij.
Het onderzoek trekt internationaal
veel aandacht.”

Workshops
“De markt voor vliegveldverhardingen is als gezegd niet groot en dat
geldt ook internationaal. Als commissie hebben we meermalen

workshops gehouden. De laatste
keer was drie jaar geleden op
Schiphol, met deelnemers van
over de hele wereld. Dat was een
groot succes. Op dit gebied wordt
weinig georganiseerd, zeker internationaal. Hier hebben we echt
iets bijzonders neergezet.”

Toekomst
“De toekomst is groen, dat is een
ding dat zeker is. Het zogeheten
green engineering wordt steeds
belangrijker. Hergebruik van
materialen, een lange levensduur,
een geringe CO2-belasting, zuinig
omspringen met energie: het
wordt allemaal steeds belangrijker.
En met hergebruik lopen we in
Nederland voorop. Dat is goed
geregeld hier. De overheid heeft
het verplicht gesteld en de markt is
hier goed op ingesprongen. Het
kan ook niet anders; iedere Nederlander veroorzaakt per jaar een ton
aan bouw- en sloopafval. Dat moet
je wel hergebruiken. Er zit ook een
flinke stok achter de deur, want
wie wil storten, moet bloeden.
De laatste jaren hebben we daar-

Zaken als stroefheid,
vlakheid en levensduur zitten op Schiphol wat anders in
elkaar dan op de A2

naast gezien dat vliegtuigen steeds
groter zijn geworden. Ik vermoed
dat aan die ontwikkeling een einde
komt. Veel groter dan de A380 gaat
niet. Luchthavens moeten allemaal
aangepast worden en de grens
daarin is denk ik wel bereikt.
Verder zijn DBFM-contracten een
interessante ontwikkeling, waarbij
ontwerp, bouw, financiering én
onderhoud bij de markt belanden.”

Vruchtbaar
Is de Programmacommissie Vliegveldverhardingen nu erg anders
dan andere soortgelijke commissies? “Voor mij wel. Het mooie van
deze commissie is, dat we altijd
zowel technisch-inhoudelijk als
beleidsmatig zeer vruchtbare vergaderingen hebben gehad. Dat komt
doordat we heel dicht bij het vuur
zitten. De lijnen zijn kort en alle
leden zijn direct betrokken bij projecten. Het is dankbaar werk, we
hebben veel bereikt.”

Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl
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Gladheidsbestrijding
op fietspaden
De CROW-werkgroep ‘Gladheidsbestrijding op
fietspaden’ is een proef gestart om bij de verschillende soorten gladheid de beste methode te
bepalen om gladheid op fietspaden te bestrijden.
Voor deze proef zijn in overleg met de gemeente
Apeldoorn vier fietspaden aangewezen waarop
de verschillende methoden worden getest. Voor
het aanbrengen van dooimiddel op het wegdek
wordt strooien vergeleken met sproeien waarbij
voor beide methoden ook verschillende doseringen worden bekeken. Voor het verwijderen van
sneeuw wordt ploegen, waarbij een schuif voor
aan het voertuig is bevestigd, vergeleken met
borstelen.
Tijdens de hele winterperiode past de gemeente
Apeldoorn bij een verwachte gladheid verschillende methoden en doseringen toe op de vier
proefvakken. Na elke actie wordt een meting uitgevoerd waarmee de stroefheid van het wegdek
wordt bepaald. Hierdoor worden objectieve
waarden verkregen waardoor het resultaat van
de verschillende methoden en doseringen goed
met elkaar vergeleken kunnen worden. Na

afloop van de winterperiode zijn er hopelijk voldoende gegevens verzameld om een advies te
kunnen geven bij welke soort gladheid welke
methode en dosering moet worden toegepast.

Verschillen tussen rijbanen en fietspaden
De gladheidsverwachting wordt meestal gebaseerd op meetpunten die op de koudste punten
op de rijbanen van een wegbeheerder zijn
geplaatst. De beslissing om op fietspaden wel of
niet een gladheidsbestrijdingsactie uit te voeren,

wordt meestal genomen op basis van de verwachting die voor de rijbanen is opgesteld.
Doordat de constructie van een fietspad over
het algemeen dunner is dan die van een rijbaan
kan het moment van bevriezen verschillend zijn.
Daarnaast zorgen de brede autobanden op de
rijbanen voor een betere vermenging van het
zout dan de fietsbanden op de fietspaden. Om
deze effecten beter in beeld te brengen, zijn op
een aantal locaties in Nederland gladheidsmeldsystemen op rijbanen uitgebreid met sensoren in

Uitreiking certificaten valgewichtdeflectiemeters
Eind januari heeft Robert Stuurman, hoofd
Bouwprocesmanagement & Infrastructuur van
CROW, de certificaten uitgereikt aan de Nederlandse deelnemers van de vergelijkende meetdag
van valgewichtdeflectiemeters van 5 oktober
2011. De Nederlandse valgewichten voldeden
allemaal aan de gestelde eisen voor betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid. Voor elk valgewicht is een kalibratiefactor bepaald dat op het
certificaat is te vinden. Door toepassing van deze
kalibratiefactor worden de resultaten van de verschillende valgewichten vergelijkbaar.
De tweejaarlijkse keuring van de valgewichten is
bedoeld om opdrachtgevers meer zekerheid te
geven over de betrouwbaarheid van de metingen die met een valgewicht worden uitgevoerd.
Om die reden stellen opdrachtgevers vaak de eis
dat een valgewicht een geldig CROW-certificaat
moet hebben.
Van links naar rechts: Kars Drenth (Dynatest), Michiel Pouwels (CROW), Paul Antes (Unihorn), Robert Stuurman
(CROW), Michiel-Martijn Willemsen (Breijn), Michiel Dop (Aveco de Bondt), Christ van Gurp (KOAC-NPC)

Michiel Pouwels, consulent Infrastructuur,
pouwels@crow.nl
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Foto: Herman Stöver

Ontwerpinstrumentarium
asfaltverhardingen 1.1

het naastgelegen fietspad. Op deze locaties worden onder andere de verschillen in de temperatuur van het wegdek en het verschil van het restzoutgehalte bepaald. Op basis van deze
gegevens is naar verwachting een betere voorspelling van de gladheid van de fietspaden mogelijk, net als een beter advies over de vraag welke
bestrijdingsactie nodig is.
Michiel Pouwels, consulent Infrastructuur,
pouwels@crow.nl

Van het Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen (OIA) is een nieuwe versie
uitgekomen. In de eerste versie van OIA is
een aantal fouten in de berekening geconstateerd; deze zijn in de nieuwe versie opgelost.
Het gaat om berekeningen met een gebonden fundering en een fout in de berekening
wanneer er heel lage rekken boven in de
constructie optreden. Verder zijn er kleine
verbeteringen doorgevoerd zoals eenheden
die niet goed stonden; grenzen bij het invoeren van coëfficiënten die te krap waren; en
een invoerwaarde die alleen als heel getal
ingevoerd kon worden en nu met een cijfer
achter de komma.
Vlak voor het verschijnen van de nieuwe versie
van OIA is CROW-rapport D11-07 ‘Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen’ beschikbaar gekomen. In dit rapport worden de gebruikte formules en de
keuzes die gemaakt zijn tijdens de ontwikkeling
van OIA beschreven.

Verder heeft Rijkswaterstaat begin dit jaar een
nieuwe ‘specificaties ontwerp asfaltverhardingen’ (SOA) vastgesteld. In deze nieuwe SOA
wordt OIA voorgeschreven als het instrument
om de dimensionering van nieuwe asfaltverhardingen mee uit te voeren.
Op dinsdag 13 maart wordt de tweede gebruikersbijeenkomst van OIA gehouden. Hierbij
kunnen gebruikers ervaringen uitwisselen en
informatie krijgen over het gebruik in de praktijk. Een van de onderwerpen die tijdens deze
gebruikersbijeenkomst aan de orde komen, is
de vraag hoe om te gaan met RAW-asfaltmengsels in een berekening.

Michiel Pouwels, consulent Infrastructuur,
pouwels@crow.nl

22 en 23 mei, Arnhem

CROW Infradagen 2012: begeleidingscommissie aan de slag
In oktober van het afgelopen jaar is de begeleidingcommissie voor de CROW Infradagen 2012 van
start gegaan. De dagen vinden dit jaar plaats op 22
en 23 mei op Papendal in Arnhem.
Gezien het succes van de Infradagen in 2010 heeft
de commissie dezelfde samenstelling behouden. Wel
is er voor het thema ondergrondse infrastructuur uitbreiding gezocht en gevonden in de persoon van
Michael Wentholt van de gemeente Amsterdam.
De commissie draagt zorg voor het samenstellen van
een inhoudelijk en gevarieerd programma, het
beoordelen van de ingediende papers, het verzorgen
van de sprekers en het begeleiden van de sessies.
Uiteraard verzorgt de commissie ook de verkiezing
Begeleidingscommissie CROW Infradagen. Vlnr zittend: Hilde Bossink (CROW), Sandra Erkens (RWS-DVS), Bert Theen uitreiking van de beste paper.
wessen (Grontmij). Vlnr staand: Hans Verwey (CROW), André Dorée (Universiteit Twente), Ferry Smits (INFRAtheker/
De CROW Infradagen zijn voor de professionals
uit de wereld van de wegenbouw dé plek om zich
de informeren over de laatste ontwikkelingen in
het vakgebied. Daarnaast is er volop ruimte om
collega’s te ontmoeten en bij te praten. Om het

Movinno), Rien Huurman (BAM-Wegen), Erik Rutten (Provincie Gelderland), Michael Wentholt (Gemeente AmsterdamIVV). Niet op de foto: Evert de Jong (VBW-Asfalt), Frits Stas (KOAC-NPC).

netwerken en kennis delen te bevorderen wordt
de eerste dag afgesloten met een diner.

www.crow.nl/congressen (zie: CROW Infradagen)
Hans Verwey, verwey@crow.nl, voor inhoudelijke vragen
Hilde Bossink, bossink@crow.nl, voor organisatorische vragen
Wie wil overnachten op Papendal, wordt verzocht zelf
rechtstreeks een kamer te reserveren
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Aanbesteden & Contracteren
www.crow.nl/aanbestedenencontracteren

Implementatie UAV 2012
in producten CROW
Eind januari 2012 is de definitieve versie van de UAV 2012 vastgesteld. Deze
versie bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerder opgeleverde
versie. CROW heeft geïnventariseerd wat de invloed van deze wijzigingen
is op producten zoals de RAW en verschillende cursussen.

Cursussen

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

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.

In de ‘Basiscursus Werken met U.A.V.’ wordt dieper ingegaan op de verschillen
tussen de versie van 1989 en die van 2012. Voor andere cursussen geldt dat de
UAV 2012 geen significante invloed heeft op de inhoud.

RAW
CROW verwerkt momenteel de wijzigingen als gevolg van de UAV 2012 in de
RAW. De concepttekst wordt volgens de gebruikelijke procedure ter vaststelling voorgelegd aan de Raad voor het Infrabouwproces (RIBP). Na formele
vaststelling door RIBP kunnen RAW-gebruikers de UAV 2012 van toepassing
verklaren bij het verstrekken van opdrachten.
Via de website houdt CROW gebruikers op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom de implementatie van de UAV 2012 in de producten van
CROW.
www.crow.nl/nl/downloads-UAV-2012
www.crow.nl/cursussen

De RAW-helpdesk

Helpdesk RAW, rawhelpdesk@crow.nl

Goedemorgen meneer Teunissen. In ons bestek staat
dat ik werknemers ter beschikking moet stellen Bouwbedrijf
groep B. Wat zijn dit voor mensen?
Bij het opnemen van besteksposten voor het ter beschikking
stellen van werknemers, moet de bestekschrijver aangeven om
welk functiegroep het gaat. De bestekschrijver heeft de keuze
uit een vijftal functiegroepen, te weten A t/m E. Deze functiegroepen zijn ontleend aan de cao ‘Bedrijfstakeigen regelingen
voor de bouwnijverheid’. Functiegroep A bevat functies met de
minste verantwoordelijkheid zoals: betonwerker II, hulpmolenbaas, hulpvlechter en transportarbeider. Functiegroep E bevat
functies met de meeste verantwoordelijkheid zoals: funderingsspecialist, heibaas en specialist machinemonteur.
Kom ik hierin ook werknemers tegen in de groenvoorzieningen?
Nee, dat niet. De functies zijn toegespitst op de bouw. Met de
vermelding van de functiegroep in het bestek, wordt echter niet
gerefereerd aan functies, maar aan het niveau van de functie
en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Zo kunt u een
inschatting maken in welke groep werknemers in de groenvoorziening thuishoren. Dit is weer van belang voor het uurtarief dat
u via de prijs per eenheid op de inschrijvingsstaat invult.
Nog beter is het natuurlijk als een bestekschrijver expliciet de
gewenste medewerker omschrijft, bijvoorbeeld European Tree
Worker, assistent-hovenier, vakarbeider bosbouw of groenvoorziener. Zo wordt discussie tijdens de uitvoering voorkomen.
Helaas is het bij veel werken vooraf niet te bepalen welke
werknemers op het werk door de directie worden verlangd.
Het gaat toch vaak om kleinere klussen die op regiebasis worden uitgevoerd.
Waar vind ik dit overzicht van de functiegroepen en de
bijbehorende functies?
De ‘Functielijst bouwplaatsmedewerkers’ is opgenomen als
Bijlage 1a-1 bij de cao ‘Bedrijfstakeigen regelingen voor de
bouwnijverheid’ 2016 t/m 2010. In de nieuwste cao 2011 t/m
2015 is deze lijst echter komen te vervallen. Via internet kunt u
echter de lijst nog wel achterhalen. Voordeeltje voor u: ik kan
hem u ook via onze helpdesk verstrekken. Als u mij uw e-mailadres geeft, stuur ik u een pdf-bestand.
A, maar dat zou fijn zijn. Reuzebedankt.
Graag gedaan, prettige dag nog.
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Handboek
specificeren

Bouwprocesmanagement

actueel

Beheersen van UAVgccontracten

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

Auteur: Arjan Visser

Dit probleem gaat dus over het
deel van de opdrachtnemende
keten, van gunning van een contract
tot contract oplevering.

Bij UAVgc-projecten is sprake van
een verschuiving van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden.
De opdrachtnemer neemt nu een
deel van de ontwerpwerkzaamheden voor zijn rekening die traditioneel bij de opdrachtgever liggen.
Hierdoor ontstaan kansen, maar
ook een zorg bij de opdrachtgever.

Welke oplossingen biedt het handboek specificeren?

• Krijg ik wel wat ik wil (“Wat wil ik
eigenlijk?” gaat hieraan vooraf) en
hoe bewaak ik dat?
• Heb ik nog invloed op de ontwerpkeuzes die worden gemaakt?
• Is de kwaliteit goed, ook als de
inschrijfprijs substantieel lager is
dan de raming?
Deze zorgen moeten beheersbaar
worden gemaakt, anders dreigen
risico’s als bovenmatige toetsing en
inefficiënte processen met dito kosten en wordt veelal ook erg ver doorgespecificeerd waardoor de ontwerpvrijheid weer afneemt.

Het gebruik van de methode specificeren is een goede methode om op
deze vragen te anticiperen. Ten eerste zal een heldere vraaganalyse leiden tot een duidelijke vraag waarop
het antwoord (de aanbieding) goed
te beoordelen is. Dit goede startpunt
wordt opgepakt met een transparant
samenwerkingsproces, een manier
van werken waar vanzelfsprekend
de kwaliteitstoetsing in is verwerkt
(verificatie & validatie). Op het proces worden audits uitgevoerd en er
kunnen stopmomenten in acht worden genomen. Ontwerpen worden
daarbij getoetst aan eisen en oorspronkelijke doelstellingen.

Anticiperen op kwaliteit
In de gww-sector is de zorg over kwaliteit vaak gekoppeld aan de mate
van bekendheid, de ervaring met
een ontwerp/product. Hierop kan

Risicocategorieindeling
veel

ontwerp A

weinig

ontwerp B

geen

ontwerp C

ontwerp D

Karakteristieken

Karakteristieken

Karakteristieken

Karakteristieken

• standaard
• bekend
• veel ervaring
• kansen & risico’s bekend

• bekend
• enige ervaring
• vergelijkbaar
• kansen benoemd
• risicobeeld

• onbekend
• weinig ervaring
• modelleerbaar
• kansrijk
• risico’s gedeeltelijk
in beeld

• geheel nieuw
• innovatief
• onvergelijkbaar
• (moeilijk) modelleerbaar
• kansrijk
• risico’s onbekend(er)

worden geanticipeerd door de toetsing af te laten hangen van een risicocategorie-indeling beschreven aan
de hand van bekendheid van het product dat wordt aangeboden (zie
figuur). Hoe risicovoller, hoe meer
verantwoording nodig is. Hoe bekender, hoe meer kan worden uitgegaan
van bekende risico’s en beheersing
bijvoorbeeld conform de Standaard
RAW Bepalingen.

Instrumenten (hoofdstuk 12)
Maak gebruik van het model
vraagspecificatie UAVgc, de eisenanalyse en de aanpak voor verificatie- en validatieprocessen.
Het spreekt voor zich dat de doelmatigheid en efficiency niet worden
vergroot als én het proces wordt
voorgeschreven én alle eisen expliciet worden getoetst binnen de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. De kern van de relatie tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is ‘vertrouwen op
het proces en controle op het halen
van doelstellingen’. Wees dus zuinig
met toetsing en acceptatie. Open
communicatie en transparantie
door beide samenwerkende partijen
hebben een positieve invloed. Door
alle eisen te toetsen, is de kans aanwezig dat de focus verdwijnt van de
echt belangrijke punten.

Volgende keer
Hoe op basis van een goede klantanalyse gezocht kan worden naar innovatieve ontwerpoplossingen; daar
gaat het volgende artikelen op in.

ervaring
zorg
acceptatie

Arjan Visser, projectmanager Bouwproces
management, visser@crow.nl
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VISI: veel werk achter
de schermen
Auteur: Jan Pieter Eelants, Paul Jansen

Binnen VISI wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implemen
tatie van een open standaard voor digitale communicatie en
informatieuitwisseling tussen samenwerkende projectpartners.
Het lijkt misschien wat stil rondom VISI in 2011, maar achter de
schermen hebben de VISIgroepen en CROW hard gewerkt aan
een brede implementatie in de bouwsector, en aan uitbreiding
van toepassingsgebieden en duurzaam beheer van de standaard.
In 2012 gaat de markt daar zeker meer over horen.
De bouwsector is de eigenaar van de
VISIstandaard. Een belangrijke
eigenschap van VISI is dat het een
open standaard is. De toepassing
daarvan vergroot de interoperabili
teit tussen verschillende systemen
en vermindert de afhankelijkheid
van (software)leveranciers. Door
communicatie met VISIprotocol
len kunnen berichten veilig en ver
trouwd door de verschillende VISI
compatible systemen worden
verwerkt. Betere communicatie
betekent ook minder faalkosten.
In 2011 zijn het beheer en de exploi
tatie van VISI in lijn gebracht met
het overheidsbeleid, vastgelegd
door Nederland Open in Verbin
ding (NOiV) in het Beheer en Ont
wikkelmodel voor Open Standaar
den (BOMOS). Dat heeft geleid tot
een nieuw financieringsmodel, dat
past bij het karakter van een open
standaard en bij de beleving van de
sector. Daarmee is de basis gelegd
voor duurzaam beheer én ontwik
keling van VISI in de bouw. Dit zal
in 2012 leiden tot erkenning van
VISI als open standaard door het
Forum en College Open Standaar
den, en plaatsing op de ‘pas toe of
leg uit’lijst van Logius.

Besluitvorming
CROW is namens de sector de
beheerder van de VISIstandaard.
CROW waarborgt dat belangen
niet door de individuele stakehol
ders worden uitgeoefend, maar
door het collectief van de markt
partijen die gezamenlijk eigenaar
zijn. Om de dialoog over deze
belangen veilig te stellen, facili
teert CROW een overlegstructuur
voor VISI waarin alle belangen
kunnen worden ingebracht, zowel
van gebruikers als van softwarele
veranciers.

Technisch beheer en VISI software
De VISIgebruikersgroep en de
VISIKerngroepen Bouw sturen
aan dat VISI ook technisch blijft
voorzien in de wensen en behoef
ten van de gebruikers. CROW zorgt
er met de VISI Technische Com
missie voor dat die verbeteringen
worden doorgevoerd in de VISI
systematiek. Dat leidt met een
zekere frequentie tot nieuwe ver
sies. In beginsel is dit een twee
jaarlijkse cyclus, maar daar wordt
naar bevind van zaken mee omge
gaan. Zo wordt de huidige versie
1.2 in de eerste helft van 2012
opgevolgd door de nieuwe versie

1.3. VISI wordt door vijf verschil
lende softwareleveranciers geïm
plementeerd in softwareproduc
ten. Hun VISIsoftware wordt door
CROW getest op VISIfunctionali
teit. Aan goedgekeurde software
verleent CROW het VISIkeur
merk. Dit geeft de gebruiker waar
borgen dat de applicatie voldoet
aan de interoperabiliteits en com
patibiliteitseisen van VISI.

Implementatie in de sector
CROW werkt hard aan een bouw
brede implementatie van VISI.
Vier grote opdrachtgevers in de
Bouwinformatieraad, te weten de
Rijksgebouwendienst, ProRail,
Dienst Vastgoed Defensie en
Gemeentewerken Rotterdam, heb
ben eind vorig jaar het invoerings
besluit ‘VISIraamwerk UAVGC’
ondertekend. Met die onderteke
ning verklaren deze opdrachtge
vers dat zij in bouwprojecten die
onder een geïntegreerde contract
vorm worden uitgevoerd, digitale
communicatie en informatieuit
wisseling voorschrijven op basis
van VISI. Maar ook gemeenten als
’sHertogenbosch, Groningen en
Breda, de provincie Gelderland en
het Waterschap Scheldestromen,
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De formele communicatie in een project wordt vastgelegd
in een zogenaamd ‘VISI-raamwerk’. Het opvolgen van acties
kan met een VISI-raamwerk eenvoudig worden bewaakt en
procedures kunnen sneller en efficiënter worden doorlopen. Projectcommunicatie met VISI is veilig en vertrouwd,
en de gebruiker beschikt altijd over actuele en complete
projectdossiers. Statusoverzichten over bijvoorbeeld wijzigingen, termijnen of uitstaande acties kunnen met één druk
op de knop worden gerapporteerd en zijn altijd snel terug
te vinden in het projectdossier. Zo blijkt VISI ook een handig
managementinstrument voor de beheersing van een of
meer projecten.
hebben al sinds jaar en dag het
beleid om VISI structureel toe te
passen binnen hun bouwprojecten.
CROW heeft een aantal standaard
raamwerken in beheer. De VISI
raamwerken UAVGC (reeds
genoemd) en U.A.V. ’89 worden al
veel gebruikt in de bouw. Sinds
enige tijd is er ook het raamwerk
Beheer & Onderhoud. Dit wordt
nu met positief resultaat gebruikt
bij een vijftienjarig beheer en
onderhoudscontract van de Pro
vincie Gelderland op basis van de
UAVGC. Verder heeft CROW
samen met ETIM, S@les voor de
Bouw, Bouwend Nederland en
BAM een VISIraamwerk inge
richt voor het ‘Inkopen en afroe
pen van besteldelen’. De combi
natie van VISI met
berichtenstandaarden als IC
bouwberichten en GS1 kan het
proces tussen bouwbedrijven en
toeleveranciers ondersteunen.

Internationaal
Internationaal is er veel belang
stelling voor ontwikkelingen op
het gebied van bouwprocesma
nagement in Nederland. Met VISI
heeft Nederland hierin zelfs een

leidende rol. Als gevolg hiervan is
internationaal het initiatief geno
men om de grondbeginselen van
VISI op te nemen in de ISOstan
daard 29481 ‘Building Information
Models – Information Delivery
Manual’ (IDM). Onder deze noe
mer heeft ISO inmiddels twee
delen uitgebracht:
• Part 1: Methodology and format;
• Part 2: Interaction framework.
Part 1 is al een volwaardige ‘Inter
national Standard’. Part 2 is
momenteel een ‘Draft Internatio
nal Standaard’ (DIS). Deze is op
een haar na gelijk aan versie 1.3
van onze VISIsystematiek. Het
concept is in 2011 met positief
resultaat in stemming gebracht
onder de negentien landen die
verbonden zijn aan ISO/TC59/
SC13, de commissie die de stan
daard ontwikkelt. Naar verwach
ting zal Part 2 binnen een jaar ook
de status van ISOstandaard krij
gen. Al met al ontwikkelingen
waar bouwers en ingenieursbu
reau die ook in het buitenland
opereren hun voordeel mee kun
nen doen. Een voorbeeld van
‘Nederland kenniseconomie’ in
optima forma.

Een belangrijk bijkomend effect is dat faalkosten afnemen
omdat helderheid binnen het communicatieproces ook
minder misverstanden betekent. Onderzoek door het
Instituut voor Bouwrecht heeft aangetoond dat het vastleggen van afspraken door middel van het versturen van
VISI-berichten, met VISI-compatible software die goedgekeurd is door CROW, een veilige en vertrouwde manier
van communiceren is. Door de toepassing van VISI is op
elk moment duidelijk hoe en wanneer bepaalde besluiten
tot stand zijn gekomen, wie waarvoor verantwoordelijk is
en welke documenten daaraan ten grondslag liggen.

Afstemming met andere
standaarden
Samen met andere standaarden
vormt VISI de basis voor bouw
werkinformatiemanagement. BIM
(bouwwerkinformatiemodel)
gebruikt naast VISI (of desgewenst
IDM) ook andere standaarden
zoals de ‘IFCstandaard’ (ISO/DIS
16739), een open specificatie van
objecten in een digitaal 3Dmodel
en de ‘IFDstandaard’ (ISO 12006
Part 3). IFD staat voor ‘Internatio
nal Framework for Dictionaries’
en vormt een brede basis voor
objectenbibliotheken. Een objec
tenbibliotheek is een belangrijk
onderdeel in BIM, omdat daarmee
de objecten op semantische wijze
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Financiering

(dat wil zeggen met een eenduidige betekenis) worden vastgelegd. De organisatie buildingSMART beheert de IFC-standaard
en promoot IFC, IDM en IFD als
pijlers onder BIM. De Rijksgebouwendienst is overigens de eerste
Nederlandse overheidsorganisatie
die BIM voorschrijft in haar projecten. Rijkswaterstaat is ook met
proeven bezig.
En dan heeft Nederland ook nog
COINS, een open standaard die
een systematiek levert om wijzigingen in het bouwwerkinformatiemodel van een project uit te
wisselen door middel van een
zogenaamde COINS-‘container’.
In zo’n ‘container’, eigenlijk een
pakketje met specifieke data,
bevindt zich dan de ‘delta-informatie’ over het project. Containers kunnen door middel van
VISI-berichten worden verzonden, waarmee VISI als een confi-

guratiemanager van het BIMmodel kan gaan fungeren. Zowel
Gemeentewerken Rotterdam als
ProRail heeft inmiddels verschillende pilots gedaan waar VISI en
COINS samen worden toegepast
in een project.

Ten slotte de financiering van
VISI. Een open standaard (dus ook
VISI) mag vrij worden gebruikt.
Toch is natuurlijk geld nodig voor
het beheren en up-to-date houden
van de open standaard, het eventueel uitbreiden van de standaard
met nieuwe onderdelen en het
faciliteren van de collectieve
besluitvorming daarover. Daarom
benadert CROW de gebruikers van
VISI met het verzoek om financieel bij te dragen aan het beheer en
de actualisering van de VISI-standaard. Wie daartoe bereid is, kan
natuurlijk ook zelf al contact
opnemen met CROW, waar geïnteresseerden uiteraard ook terecht
kunnen met vragen.

Jan Pieter Eelants, projectmanager Bouwprocesmanagement, eelants@crow.nl

RISNET-bijeenkomsten
risicomanagement
In 2012 organiseert RISNET, het kennisnetwerk voor risicomanagement in de bouwsector, diverse themabijeenkomsten en masterclasses over risicomanagement. Deelnemers kunnen kosteloos hun
kennis bijspijkeren en ervaring uitwisselen met branchegenoten en
ketenpartners.

Eerstvolgende themabijeenkomsten
15 maart R
 isicomanagementbijgemeentesen
waterschappen
10 april

Investereninzorgvastgoed;risico’sondercontrole

10 mei

Internrisicomanagementbijaannemers

Eerstvolgende masterclasses
25 april

Bestuurlijkdraagvlakenderisicoparadox

31 mei

Derolencompetentiesvaneenrisicomanager

www.crow.nl/risnet voor meer informatie en aanmelden
(klik op: Aan de slag)
Niels van Ommen, projectmanager Bouwprocesmanagement,
vanommen@crow.nl
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Voorkom verwarring
op de weg
Ben je net te laat van huis vertrokken, kom je natuurlijk ook nog achter een rijdende
afzetting terecht. Het verkeersbord achter op de tractor geeft aan dat je op je tegenligger moet wachten. Oké, even goed opletten dus. “Maar ik rijd toch op een eenrichtingsweg?” Toch maar even snel erlangs.
Automobilisten houden niet van oponthoud. En
als dat toch het geval is, moet in ieder geval duidelijk zijn wat er moet gebeuren. Onduidelijke of
verkeerde informatie leidt gemakkelijk tot gevaarlijke situaties. Voor de toepassing van rijdende
afzettingen zijn de richtlijnen glashelder. In de
praktijk gaat het helaas nog wel eens mis. Bijvoorbeeld als een actieraam op een kar of voertuig te
klein is of verkeerde borden bevat. Een voorbeeld
is foutief gebruik van een verkeersbord met een
doorgangsregeling. De boodschap aan de weggebruiker is dan ‘wachten op tegemoetkomend verkeer’. Zo’n bord heeft alleen maar zin op een weg

In CROW-publicatie ‘Maatregelen naast de rijbaan’
uit de reeks Werk in Uitvoering 96b, geven de figuren 96b-34 tot en met 37 (Dynamische werken op
of naast de rijbaan binnen de obstakelvrije zone) per
wegtype aan welke maatregelen nodig zijn om rijdende afzettingen veilig toe te passen. De maatvoering en precieze invulling en inzet van actieramen of
actieframes zijn vanaf pagina 22 uitgebreid beschreven in ‘Specificaties voor
materiaal en materieel’ uit
de reeks Werk in Uitvoering 96a/96b. Belangrijk
hierbij is dat het wegtype
de aard en maatvoering
van het actieraam
bepaalt.

met twee rijstroken. Gebruik op een eenrichtings- weggebruiker wordt niet misleid. Correct gebruik
van de rijdende afzetting is belangrijk. Het effect is
weg zorgt alleen maar voor verwarring.
dat de weggebruiker de maatregel serieus neemt.
Er zijn altijd redenen te bedenken waarom
Dat is belangrijk voor alle maatregelen. Maar voor
iemand op pad gaat met een verkeerd bord in
een rijdende afzetting in het bijzonder omdat
het actieraam. Of kiest voor een te klein actiedaarbij vaak weinig voorwaarschuwingsborden
raam op een drukke weg. Een chauffeur mist de
geplaatst worden.
benodigde kennis, of hij wil de borden in het
helpdeskwiu@crow.nl, voor vragen of eigen voorbeelden van
actieraam het liefst zo min mogelijk vervangen.
situaties bij werk in uitvoering
Een zorgvuldige werkvoorbereiding voorkomt
In deze rubriek brengen we de praktijk van hoe het niet moet en de
problemen. Een goede planning, bijvoorbeeld
juiste toepassing van maatregelen bij werk in uitvoering bij elkaar.
door de hele dag aan vergelijkbare wegtypen te
De beschreven situaties komen voort uit de praktijk, maar zijn niet
toe te schrijven aan een bestaande situatie of locatie.
werken, scheelt heel veel handelingen. En de

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Maatregelen naast de rijbaan
– Werk in Uitvoering 96b

Nieuwe CROW-werkgroep: ‘Werken op stabiele grond’
De sterk variërende Nederlandse bodem en de grote hoeveelheid grondwerkactiviteiten zorgen nog wel eens voor onvoorspelbare situaties in het werk. Door een instabiele bodem kan
materieel omvallen en kan schade aan werk en materieel ontstaan. In het ergste geval kunnen medewerkers zelfs geheel of
gedeeltelijk bedolven worden. De nieuwe CROW-werkgroep
‘Werken op stabiele grond’ besteedt aandacht aan zorgvuldig
werken in en op de verschillende Nederlandse bodemtypen.

Procedure

Van links naar rechts: Rob Bongers (Vitens), Theo Feenstra (Tauw), Jan van Dijk (GMBinfra), Martin Huige (gast namens Bouwend Nederland), Ludolf Schouten (CROW),
Kasper Hoiting (Gasunie), Jan Polman (IPC groene ruimte), Leo Mosselman (NVAF),
Harrie Kusters (Gemeente Alphen aan den Rijn). Afwezig: T. de Boer, (Aannemers- en
Verhuurbedrijf T. de Boer BV), W.M.J. Hoffmann, (Hoffmann Groep)

De werkgroep wil een procedure opstellen om bodemrisico’s
beter te kunnen inschatten. De aandacht gaat onder meer uit naar:
• identificering, definiëring en gedrag van verschillende bodemsoorten en –situaties;
• proces, voorbereiding en samenwerking in het bouwproces;
• vaststelling van verantwoordelijken voor uitvoering en
maatregelen.
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CROW-rapport D11-04

CROW-report D11-08

Hardlopen, doodlopen? Verkenning van urgentie en
procesoplossingen voor tijdsdruk in de infrastructurele bouw

FWD Correlation Trial 2011

Rapport D11-04 levert een bijdrage aan het
inzicht in de invloed van tijdsplanning in het
(infra)bouwproces. In het onderzoek is vanuit die
optiek in het bijzonder gekeken naar de veiligheidsrisico’s voor mensen die werken in het
(infra)bouwproces.
Deze verkenning gaat in op een redelijk onontgonnen beleidsveld. Signalen uit de praktijk doen
veronderstellen dat tijdsdruk de (verborgen)
oorzaak is achter uiteenlopende fouten in het
bouwproces.
Hernieuwd inzicht in de keten van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering, kan leiden tot
vermindering van tijdsdruk. Probabilistisch plannen, of simpelweg afspraken maken over een
bandbreedte in de planning, kan helpen om
onzekerheden in de doorlooptijd van uitvoe-

ringsprocessen in een project beheersbaar te
maken en tijdsdruk te voorkomen. Nieuwe contractvormen geven uitvoerders meer kans om
eerder bij het project te worden betrokken en
daarmee een bijdrage te leveren om efficiëntieverlies tegen te gaan. Aannemers kunnen door
probabilistisch plannen zelf beter bepalen hoe zij
hun werkzaamheden organiseren. De kansen
voor een betere planning, en daardoor minder
efficiëntieverlies en tijdsdruk, liggen in een betere
samenwerking, informatie-uitwisseling en communicatie tussen de ketenpartners in het bouwproces.
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CROW-rapport D11-05

Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium
asfaltverhardingen (OIA)
Rapport D11-05 geeft achtergrondinformatie
over de modellering van de verhardingsconstructie en de verkeersbelasting bij het softwareprogramma ‘Ontwerpinstrumentarium asfaltverhardingen’ (OIA). Verder geeft het inzicht in de
rekenregels die in de software zijn ingebouwd.
OIA is door de gelijknamige CROW-werkgroep
tussen 2006 en 2011 ontwikkeld. De aanleiding
voor de start van de ontwikkeling van OIA was
de ophanden zijnde invoering van de Europese
asfaltnormen in 2008. Deze (functionele) manier
van beschrijven van asfaltmengsels sloot niet aan
bij de tot dan toe in Nederland beschikbare
dimensioneringsprogramma’s. Daarnaast was er
in de markt behoefte een standaarddimensioneringsprogramma waarin andere ontwerpcriteria

waren opgenomen, dan alleen de criteria ‘vermoeiing asfalt’ en ‘permanente vervorming
ondergrond’.
In juni 2011 is OIA beschikbaar gekomen voor
de markt. Het programma is te verkrijgen bij
CROW (voor meer informatie: zie www.crow.
nl/oia). OIA is de vervanger van het programma
ASCON en de ontwerpmodule van CARE. Naar
verwachting zal in 2013 OIA worden uitgebreid
met een herontwerpmodule voor asfaltverhardingen.

Rapport D11-08 ‘FWD Correlation Trial
2011’ bevat de resultaten van een vergelijkende studie onder vijftien Europese valgewichtdeflectiemeters (VGD’s) gehouden op 5
oktober 2011 (FWD = falling weight deflectometer). De vergelijkende studie werd gehouden in Bunschoten waar de ondergrond weinig draagkrachtig is en in de omgeving van
Nijkerk waar het bosgebied bestaat uit een
stijve zandondergrond. Het doel van de studie
was om -a- de herhaalbaarheid van elke valgewichtdeflectiemeter te bepalen en -b- de
VGD correlatiefactor (= relatieve kalibratie)
voor ieder apparaat vast te stellen. De vergelijking is uitgevoerd conform het protocol verwoord in CROW-report D11-07 ‘Falling
Weight Deflectometer calibration guide,
August 2011’.
Het rapport presenteert de opzet van de studie, het testprogramma en de testroute en
verder alle openbare resultaten en data. De
vertrouwelijke data en resultaten van iedere
VGD afzonderlijk zijn in aparte bijlagen gerapporteerd die alleen aan de betreffende VGDgebruikers zijn toegezonden.
Alle valgewichtdeflectiemeters op één na
waren in staat om herhaalbare resultaten te
leveren. Alle deelnemende apparaten voldeden
aan de eis van reproduceerbaarheid ter bepaling van de FWD-correlatiefactor. Alle valgewichtdeflectiemeters op één na voldeden aan
de eisen om in aanmerking te komen voor het
CROW valgewichtdeflectiemetercertificaat.
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Cursussen & Opleidingen
www.crow.nl/cursussen

Gladheidsbestrijding niet langer
louter een mannenbolwerk
Auteur: Jan van den Berg

Sinds vorig jaar biedt CROW de cursus ‘Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders’ aan. Hoewel door mannen
gedomineerd, hebben verschillende vrouwen het diploma
gehaald.
Hettie Harders,
Albertje Sok en
Grettha Verhoef
(vlnr), coördinatoren
gladheidsbestrijding

CROW heeft het afgelopen najaar
voor het eerst het diploma ‘Coördinator Gladheidsbestrijding voor
wegbeheerders’ uitgereikt. Diverse
vrouwen die werkzaam zijn bij Rijk
en provincies hebben het diploma
gehaald. De cursus biedt houvast
aan wegbeheerders die moeten zorgen dat de wegen veilig blijven als
deze door sneeuw, hagel en opvriezend vocht onbegaanbaar dreigen
te worden.
Voordat de huidige winter zijn
intrede deed, hebben twee lichtingen cursisten gladheidsbestrijding
hun examen gedaan. Een van de
geslaagden is Grettha Verhoef. Zij
werkt bij het wegendistrict Amsterdam van Rijkswaterstaat. “Sinds
vorig jaar ben ik betrokken bij de
coördinatie van de gladheidsbestrijding. Ik heb daarvoor de cursus bij
CROW gevolgd.”

Nieuw terrein
Dat was nuttig, zegt Verhoef. “Gladheidsbestrijding was voor mij een

volkomen nieuw onderwerp. Dan is
het prettig als je gebruik kunt
maken van de kennis die je door
deze cursus hebt opgedaan. Ik heb
collega’s die dit werk al vijftien jaar
doen. Die maken gebruik van hun
jarenlange ervaring en zijn daardoor minder afhankelijk van een
cursus als deze.”
Ook Hettie Harders heeft het
diploma afgelopen jaar gekregen.
Zij werkt bij de afdeling Wegen en
Kanalen van de provincie Drenthe.
“Dat doe ik al 22 jaar. Sinds 1 september vorig jaar heb ik een nieuwe
functie en houd ik mij voor het eerst
bezig met gladheidsbestrijding.”
Albertje Sok is ook werkzaam bij de
provincie Drenthe. Zij was al bekend
met gladheidsbestrijding. “In de
jaren negentig was ik eerst chauffeur op strooiwagens. Later had ik
als kantonnier te maken met gladheid.”
Deze cursus komt niets te vroeg. De
afgelopen twee winters waren

streng en gaven vaak aanleiding
tot gladheid. Het belang van adequate gladheidsbestrijding is daarmee ruim voldoende aangetoond.
Een evaluatie van de strenge winter van 2009-2010 heeft voorts
laten zien dat de rol van de gladheidscoördinator niet overal gelijk
was en dat ook niet helemaal duidelijk was over welke kennis deze
functionaris moet beschikken.
Een betere kennis van deze discipline is al met al geen luxe voor
wegbeheerders.

Achtergronden
Verhoef en Harders zijn het met
deze stelling eens. Verhoef: “Er
komt wel het een en ander kijken
bij gladheid. Daar geeft de cursus
goed inzicht in.” Harders heeft een
vergelijkbare ervaring. “Ik weet nu
meer over de achtergronden.”
Voor Sok was vooral de theoretische kennis over bijvoorbeeld de
meteorologie nieuw. “Ik wist al
veel over het materieel, omdat ik
daar vroeger mee gewerkt heb.”
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Opleidingen

Foto: Herman Stöver

www.crow.nl/cursussen

De cursus is al met al behoorlijk
breed. Naast management en organisatie komen uiteenlopende
aspecten van zoutmaterialen en
bestrijdingsmaterieel zoals borstels en sneeuwploegen aan bod.
Maar er is ook aandacht voor
arbeidsomstandigheden, veiligheid
en wetgeving. Deze onderwerpen
komen vooral aan bod in CROWpublicatie 270 ‘Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden’.

Het weer
Meteorologie ontbreekt niet.
Weersvoorspellingen vormen
immers de grondslag van de gladheidsbestrijding. Hiervoor levert
Meteoconsult het cursusmateriaal.
Kennis van het weer is iedere keer
weer onmisbaar, legt Verhoef uit.
“Je moet inzicht hebben in de relatie tussen de wegdektemperatuur
en de dauwpunttemperatuur. Dat
is de temperatuur waarbij de lucht
volledig met waterdamp verzadigd
is. Wanneer de wegdektemperatuur onder de dauwpunttempera-

tuur komt, zo rond het vriespunt,
dan kun je gladheid krijgen. Dan
kan het gaan aanvriezen. Op de
cursus heb ik de grafieken hierover goed leren lezen.”
Weten hoe het wegennet eruitziet
is ook essentieel, meent Verhoef.
“We hebben in en rond Amsterdam
een aantal stalen bruggen. Die zijn
erg bevattelijk voor gladheid. Dat
geldt ook voor bijvoorbeeld de flyover in de verbinding tussen de A1
en de A6. Daar zul je eerder moeten strooien, dan op een weg die op
de ondergrond ligt.”

Besluiten
De beslissing om te strooien, ligt
bij de coördinatoren gladheidsbestrijding. De informatie waarop
deze hun besluit baseren, komt
van diverse bronnen, legt Harders
uit. “Sensoren in het wegdek geven
de temperatuur hiervan door. We
werken in Drenthe samen met
Meteoconsult voor de weersverwachting. Daarvandaan komt een

melding, als ze denken dat er
mogelijk gestrooid moet worden.
Ik kijk dan of dat ook daadwerkelijk nodig is. Is dat zo, dan bel ik de
kantonniers, die op hun beurt de
aannemers benaderen die met
strooiwagens de weg op gaan.”
Hoewel het begin van de winter,
tot eind januari, niet streng is
geweest, hebben beide coördinatoren hun kennis al enkele malen
kunnen toepassen. “Dat is inderdaad al een paar keer gebeurd”,
zegt Verhoef. “In november en
januari hebben we rond Amsterdam de strooiwagens de weg op
gestuurd.” Het zal niet verbazen,
dat dit in Drenthe vaker nodig is
geweest. “Tot eind januari is dat
zestien keer nodig geweest”, vertelt
Harders.

www.crow.nl/cursussen
cursus@crow.nl
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Twee cursussen
Succesvolle openbare ruimte
CROW biedt twee
nieuwe cursussen
Succesvolle openbare
ruimte aan: ‘Shared
Space’ en ‘De kracht
van bewoners in coproductie’.

Shared Space
De eendaagse cursus ‘Succesvolle
openbare ruimte – Shared Space’
geeft antwoord op de vraag wat
een openbare ruimte succesvol
maakt en hoe dat is te organiseren.
Een openbare ruimte moet bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving en de inrichting moet
een positieve impuls geven aan de
leefbaarheid en vitaliteit van een
gebied. Om dit voor elkaar te krij-

gen is een goed ontwerp niet voldoende, ook proces en beheer zijn
van groot belang.
De cursus richt zich op iedereen
die zich beroepsmatig bezighoudt
met inrichting en beheer van de
openbare ruimte, zoals ontwerpers, verkeerskundigen, beheerders, wijkmanagers, landschapsarchitecten en bestuurders.
De cursus biedt inzicht in de vraag

hoe gedeelde ruimte bij kan dragen aan een veiligere en aantrekkelijkere openbare ruimte. Aan de
orde komen geschiedenis; achtergronden en praktijkcases van Shared Space; analyse en ontwerp van
de openbare ruimte.
www.crow.nl/cursussen
cursus@crow.nl

De kracht van bewoners in coproductie
De eendaagse cursus ‘Succesvolle
openbare ruimte – de kracht van
bewoners in coproductie’ gaat in op
het benutten van de inzet van
bewoners. De vragen die aan bod
komen zijn:
• Hoe geef je ruimte aan bewonersinitiatieven?
• Hoe zet je initiatieven en wensen
om naar een ontwerpproces?
• Hoe benut je de kracht en inventiviteit van bewoners?

• Hoe ga je om met tegengestelde
belangen?
De cursus richt zich op iedereen die
beroepsmatig bij de openbare
ruimte is betrokken.
De cursus gaat in op de steeds vaker
voorkomende situatie dat bewoners
of ondernemers een initiatief starten dat leidt tot een ontwerpproces.
Dit leidt tot een veranderde en meer
gelijkwaardige rolverdeling (copro-

ductie) die meer ruimte biedt voor
creativiteit en kracht van die bewoners.
De cursus wordt gegeven op 18
april in Amersfoort.

www.crow.nl/cursussen
cursus@crow.nl
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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.

Colofon
CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt acht keer per jaar.
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