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Onlinecollectie Werk & Veiligheid beschikbaar

Opnieuw zijn verscheidene CROW-publicaties online beschikbaar gekomen.
Onder de naam Collectie Werk & Veiligheid, gericht op veilig en gezond
werken, is een onlinepakket verschenen.
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Ze kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten: kabels, leidingen, maar ook
bovengrondse infrastructuur én bomen. Toch kan het allemaal naast, onder
en boven elkaar bestaan.

r
Infrastructuu
en groen
ie
Onlinecollect
eid
Werk & Veiligh
verschenen

Samen ruimte creëren voor infrastructuur én bomen

14:43

1

Milieu
Invloed van beplanting op luchtkwaliteit in beeld gebracht
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Nieuwe CROW-werkgroep ‘Agendering van geluid’
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CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.

Over de invloed van beplanting op de luchtkwaliteit bestaat veel onduidelijkheid. Een nieuwe CROW-publicatie zet op een rij wat bekend is en waar nog
onzekerheid over bestaat.

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.

De CROW-helpdesk
15
Bijdragen aan het programma van het Nationaal verkeerskundecongres 2012? 17
Parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie in herziening
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Werkgroep ‘Vrachtauto parkeren’ gestart
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Werkgroep ruimtelijke inpassing GOW-bubeko
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Verkeer & Vervoer
CROW-publicatie wil nadenken over openbare verlichting
bevorderen
Openbare verlichting is niet alleen verkeerskundig, maar ook vanwege
ruimtelijke ordening van belang. Een nieuwe publicatie wil een brede
discussie over verlichting stimuleren.
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

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

Mobiliteitsmanagement: leren van anderen

22

De conversatietool

24

Mobiliteitsmanagement is overal in Europa in opkomst. Wat kunnen we leren
van het buitenland? KpVV ontwikkelt een publicatie. Hier alvast een voorproefje.

Infrastructuur
Vakkennis up-to-date in twee dagen

27

Vernieuwde publicatie over geluidbeperkende maatregelen
langs wegen

28

CROW start nieuwe werkgroep ‘Lichte ophoogmaterialen’

31

Na vijf jaar is er een nieuwe uitgave verschenen van de ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’. Onder meer veranderde bouwregelgeving en een gewijzigde relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
maakte een actualisatie nodig.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:
Leefomgeving
Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en
het beheer van stedelijke openbare ruimte.

Aanbesteden & Contracteren

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

RAWeetjes: hoe moet ik de kosten toedelen in de inschrijvingsstaat?
32
Naast de aannemingssom, verstrekt de inschrijver ook een ontleding van
deze som, de zogeheten inschrijvingsstaat. Hoe deel je kosten toe in de
inschrijvingsstaat?

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
Emvi-criteriabibliotheek – inspiratiebron voor aanbesteding
Werkgroep ‘Overeenkomsten met open posten’

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.

33
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Bouwprocesmanagement
Gemeenten en waterschappen actief met risicomanagement

Nog veel te vaak lopen grote (infra)bouwprojecten financieel uit de hand.
Oorzaak: de politiek schat de kosten willens en wetens te laag in. Gelukkig
kan het ook anders en gaat het steeds vaker ook anders.

36

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.

RISNET-bijeenkomsten Risicomanagement
Herziening richtlijnen werk in uitvoering
Van de straat geplukt: Voertuigkerende barriers: hoe sterk is de ketting?
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Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.
Wilt u meer informatie over deze domeinen,
ga dan naar www.crow.nl.
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Onlinecollectie Werk
& Veiligheid beschikbaar
Auteur: Jos Kelderman

Onder de naam Collectie Werk &
Veiligheid zijn opnieuw diverse
CROW-publicaties online beschikbaar gekomen. De uitgaven uit de
collectie richten zich op veilig en
gezond werken. Aan de nieuwe collectie zijn, net als aan de bestaande
Collectie Wegontwerp, enkele
nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Bij bouwprojecten is veel aandacht vereist voor milieu en
arbeidsomstandigheden. Verschillende CROW-publicaties bieden
hiervoor veiligheidsrichtlijnen.
Met hulp van deze kennis kan de
professional zorgvuldig werken
– ook in gevaarlijke situaties.
CROW heeft om die reden de onlinecollectie Werk & Veiligheid
ontwikkeld, waardoor deze kennis overal beschikbaar en altijd
actueel is.
De collectie is de tweede in een
reeks. Afgelopen november is de
Collectie Wegontwerp beschikbaar gekomen, waarin zestig
publicaties op dit gebied voor het
eerst online toegankelijk zijn
gemaakt.

Overal en altijd beschikbaar
Met een abonnement op de onlinecollectie Werk & Veiligheid heeft
een klant alle informatie compleet
doorzoekbaar op eigen computer
of laptop. Dus ook op een eventuele projectlocatie, waardoor
belangrijke beslissingen snel

Enkele reacties van
gebruikers:
“Wewerkenopkantoorvolledigdigitaal.Binnenkortzullendeuitvoerders
buitendatookgaandoen.Metde
Collectiezullenwesnellerenefficiënterwerken.”
“Hetisfijndatjetekstenenfiguren
kandownloadenomdirectteverwerken in werkdocumenten. Ook het
onlinecombinerenvaneigenkennis
met die van CROW is van toegevoegdewaarde.”
“Handigisdatjenuvakerupdates
hebt, waarvan de historie volledig
onlineintezienis.Ookfijndatjeper
mailopdehoogtegebrachtwordt
vanrecenteaanpassingen.”

genomen kunnen worden. Door
het onlineabonnement is de informatie 24 uur per dag beschikbaar.

Extra functionaliteiten
Voor beide onlinecollecties geldt
dat er extra functionaliteiten zijn
toegevoegd. CROW zal dit in 2012
geregeld blijven doen om de

gebruiker nog beter van dienst te
zijn. Bij de huidige uitgave zijn de
volgende zaken toegevoegd:
• Oude versies van teksten zijn
altijd toegankelijk in de collecties. Zoeken in het archief is nu
mogelijk gemaakt. In de zoekresultaten zijn archiefteksten duidelijk als zodanig te herkennen.
• In ‘Mijn Notities’ worden notities nu per Collectie gerubriceerd.
• Als een paragraafnummer of
titel van een tekst wijzigt, dan
worden de oorspronkelijke gegevens onder ‘Historie’ getoond.

Voordelen Collecties
De Collecties bieden verscheidene
voordelen voor de professional in
zijn werkproces:
• De Collecties zijn online. Kennis is altijd en overal toegankelijk, of de gebruiker nu op kantoor, onderweg of thuis is.
• De Collecties bieden een persoonlijke onlineomgeving. Alle
eigen zoekopdrachten worden
bewaard en de gebruiker kan per-
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Allemaal om de tafel

soonlijke ‘favorieten’ aanmaken.
Ook kan deze tekstpassages kopieren naar eigen bestanden, zodat
de kennis direct in de praktijk is
te gebruiken. Het systeem past
zich aan de dagelijkse werkzaamheden van de gebruiker aan.
• In de praktijk combineert de
professional vaak eigen kennis
met CROW-kennis. De Collecties
zijn hier helemaal op toegespitst. Aan gevonden informatie
zijn notities (digitale ‘geeltjes’)
toe te voegen. Aangevuld met
eigen kennis, teksten en proce-

dures stelt de gebruiker eenvoudig complete onlinekennisdossiers samen.
• Het voordeel van de onlinecollecties is dat deze vaker en sneller worden geactualiseerd dan
papieren publicaties. De abonnee is hierdoor altijd op de
hoogte van de nieuwste kennis
op zijn vakgebied.

www.crow.nl/collecties
www.crow.nl/helpdesk
klantenservice: 0318 - 69 53 15,

De Collectie Werk & Veiligheid is gebaseerd op:
• Werken in of met verontreinigde grond (publicatie 132) inclusief werkmodules
en berekeningsprogramma T- & F-klasse
• Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (publicatie 250) inclusief
hulpdocumenten
• Kabels en leidingen in verontreinigde bodem (publicatie 307) inclusief stroomschema
• Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen (publicatie 308) inclusief
checklist
• Mechanisch aanbrengen elementenverharding (publicatie 282)

Zoals u op de omslag en in het blad zelf hebt kunnen
lezen, is er bij CROW een publicatie verschenen over
het combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur en bomen. Nu is dat op zich niet zulk bijzonder
nieuws, want er verschijnen bij wijze van spreken aan
de lopende band CROW-publicaties over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Toch is dit wel een
opmerkelijk boekwerk. Om te beginnen is over dit
onderwerp nog nooit zo uitgebreid en tegelijkertijd
praktijkgericht geschreven. Hier ligt een praktisch hulpmiddel, waar nodig direct vertaald naar RAW, voor een
reeks van veelvoorkomend problemen, waar ook veel
verschillende partijen tegenaan lopen.
Maar nog bijzonderder is wel dat we zo veel verschillende partijen bij ons om de tafel hebben gehad met
schijnbaar zulke verschillende, vaak conflicterende,
belangen. Ga maar na: wie kabels en leidingen wil leggen,
heeft alleen maar last van bomen, dus die denkt al gauw:
weg ermee. De bomenliefhebber zal op zijn beurt
denken: leg die leidingen gewoon wat dieper of wat
verder bij die bomen vandaan en laat het groen gewoon
met rust. Breng die belangen maar eens samen. En dat
is gelukt.
Dat is een compliment voor de partijen die samen de
inhoud van het boekwerk hebben gemaakt, maar ook
een compliment voor de CROW-medewerker-vandienst die deze partijen bij elkaar heeft gebracht en tot
het einde bij elkaar heeft gehouden. Als u zich realiseert
dat deze partijen allemaal belanghebbend zijn bij het
onderwerp ‘onder- en bovengrondse infrastructuur in
combinatie met bomen’, in het verleden vaak als elkaars
schijnbare tegenstander optraden, en nog nooit in deze
samenstelling moesten samenwerken, dan bent u
minstens net zo trots als ik op het eindresultaat.
Gemakkelijk was het niet en er is wat tijd overheen
gegaan, maar het resultaat mag er zijn. En zo gaat het
eigenlijk altijd bij CROW. De markt signaleert een
probleem of een kennishiaat. CROW pikt het op, zet
partijen – letterlijk – met elkaar om de tafel en er komt
een eensluidend advies uit. Hoe tegenstrijdig de belangen in eerste aanleg ook lijken te zijn. Al 25 jaar zijn wij
de partij om dit te organiseren. En ik beloof u: ook de
komende jaren gaan we dit kunstje nog heel vaak
herhalen.

Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl

nr. 3 | april 2012 CROW etcetera | 5

03_Domein_0_Algemeen.indd 5

17-04-12 09:56

Leefomgeving
www.crow.nl/leefomgeving

CROW-publicatie 280 ‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’

Samen ruimte creëren voor
infrastructuur én bomen
Auteur: Petrick de Koning

Ruimte is een schaars goed in de openbare ruimte. Hoe combineer hierin kabels en leidingen, verhardingen, lichtmasten en
bomen efficiënt? En hoe hou je voldoende rekening met raakvlakken tussen alle betrokken disciplines? In de CROW-werkgroep ‘Infrastructuur en bomen’ zijn specialisten uit diverse
vakgebieden met elkaar aan tafel gegaan om kennis en praktijkervaringen vast te leggen. Het resultaat is CROW-publicatie 280
‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met
bomen’. De publicatie biedt een praktische handreiking voor
effectieve integrale oplossingen. Drie leden van de werkgroep
gaan dieper in op de achtergrond en het belang van de nieuwe
publicatie.

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

Raakvlakken tussen bomen en
infrastructurele voorzieningen leiden tot uiteenlopende problemen.
Ondergronds kunnen boomwortels
het wegdek opdrukken of kabels en
leidingen beschadigen. Boven de
grond hinderen takken soms de
straatverlichting. Aan de andere
kant kunnen veranderingen van
het maaiveld of grondwaterniveau
en graafwerkzaamheden schade
aan bomen veroorzaken. Hoewel
deze gevolgen bij alle betrokken
partijen wel bekend zijn, koos
iedere discipline bij beheer of ontwerp toch vaak voor eigen oplossingen. Vanuit civieltechnisch oogpunt leek de keuze dan eenvoudig:
‘Haal die wortels maar weg of desnoods de hele boom’. Praktisch
gezien is dat misschien wel een
oplossing, maar wel een met een
grote invloed op de stabiliteit en

gezondheid van de boom en de
beeldkwaliteit van de buitenruimte. Specialisten uit alle betrokken disciplines op het vlak van
kabels en leidingen, verhardingen,
bomen en verlichting, en vertegenwoordigers van gemeenten hebben
daarom de krachten gebundeld in
de CROW-werkgroep ‘Infrastructuur en bomen’. Het resultaat van
de inventarisatie van de beschikbare kennis en oplossingen is
CROW-publicatie 280.

Samen aan tafel
Marc Stet, senior adviseur bij Via
Aperta Verhardingsadviseurs: “Het
is heel effectief om met alle disciplines aan tafel te zitten. We werken allemaal binnen dezelfde
beperkte ruimte en hebben dus
onvermijdelijk met elkaar te
maken. Om tot goede en creatieve

oplossingen te komen, is het
belangrijk om al in een vroeg stadium overleg te voeren over de
raakvlakken en knelpunten die we
tegenkomen. In het verleden
bestond de neiging om projecten
vooral vanuit je eigen perspectief
te benaderen met eigen oplossingen en materiaalkeuze.” Jan Stappenbelt, senior consultant bij
Kiwa Technology en specialist op
het vlak van kabels en leidingen,
vult aan: “Als deskundigen samenwerken, kunnen ze ook elkaars
kennis benutten. Het inzicht in de
problematiek verbetert als je ook
de problemen van andere partijen
kunt begrijpen. Dat wordt vergemakkelijkt door relevante achtergrondinformatie per vakgebied
met elkaar te delen. Als de informatie compleet is, kun je met een
nuchtere en objectieve blik naar

6 | CROW etcetera nr. 3 | april 2012

04_Domein_1_Leefomgeving.indd 6

13-04-12 14:45

Leefomgeving

en’

de materie te kijken en samen tot
de beste oplossing te komen.”

Een taal spreken
Een effectieve combinatie van
bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij
problemen en een zorgvuldige
inzet van de beschikbare technieken. De publicatie die de werkgroep heeft samengesteld, biedt
praktische informatie en handvatten om dit te doen. Het is een handreiking en biedt een breed overzicht van de beschikbare kennis en
praktijkervaring op het raakvlak
van bomen en infrastructurele
voorzieningen. Stappenbelt: “De
betrokken partijen in de openbare
ruimte kunnen zo de juiste keuzes
in ontwerp en beheer maken en
vooral ook onderbouwen en

inzichtelijk maken. De publicatie
bevat vuistregels, gezamenlijke
kennis, projectvoorbeelden, praktijkervaringen en een overzicht
van beschikbare maatregelen en
technieken. Vanuit de specifieke
vakkennis blijven er natuurlijk
altijd verschillen, maar iedereen
gaat wel aan de slag op basis van
hetzelfde principe. Daarnaast is er
geen onduidelijkheid meer, iedereen spreekt dezelfde taal.”

Praktische insteek
Stet: “De vuistregels en oplossingen in de publicatie zijn zeer praktisch. Voor mij als verhardingsdeskundige is het belangrijk om te
weten dat de wortels onder de
grond ongeveer evenveel volume
innemen als de boomkroon, maar
niet dezelfde vorm hebben. Wortels hebben voldoende doorwortel-

bare ruimte nodig om te kunnen
groeien, maar ook voor de stabiliteit. Als dit leidt tot een conflict
met een weg die we aanleggen, is
het mogelijk om een andere type
fundering te kiezen, bijvoorbeeld
met speciaal bomenzand of -granulaat. Zo is de fundering toch
voldoende stevig, terwijl de boom
goed kan groeien. Bovendien
wordt het gevaar van wortelopdruk dan beperkt. Het is boeiend
om te merken dat het op zich geen
moeite is om hier in het ontwerp
van de verhardingen rekening
mee te houden. Je moet het echter
wel weten. Juist daarom is het uitwisselen van kennis met boomen groenspecialisten zo belangrijk. Pas als je een compleet
overzicht van de mogelijkheden
hebt, kun je alle speelruimte
benutten.”
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Schade voorkomen
Ook ondergrondse kabels en leidingen en bomen zijn niet altijd
een gelukkige combinatie. Stappenbelt: “Kabels en leidingen liggen op verschillende niveaus
onder de grond. Worteldruk kan
leiden tot storingen en dat strookt
niet met de leverzekerheid die
elektriciteits-, gas- en waterbedrijven nastreven. Vanuit andere vakgebieden hoor ik dan weleens de
opmerking dat we de kabels
gewoon dieper onder de grond
moeten stoppen. Helaas is dat in
de praktijk niet zo eenvoudig.
Naast problemen met het grondwaterniveau moeten kabels en leidingen wel snel toegankelijk zijn
om storingen te verhelpen. Het is
belangrijk dat ook anderen dit
weten en geen onrealistische
alternatieven voorstellen. Dat
geldt andersom natuurlijk ook.
Wij kunnen bijvoorbeeld een
boomdeskundige inschakelen die
aangeeft welke wortels verantwoord verwijderd kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende technische oplossingen
beschikbaar in de vorm van
boombunkers of wortelschermen.
Die mogelijkheden zijn nu overzichtelijk gerangschikt in de
publicatie.”

Praktische informatie voor integrale aanpak
De situatie waarbij iedereen zijn
eigen belangen verdedigt, is zeer
herkenbaar voor Hans Kaljee,
bomenconsulent bij de gemeente
Amsterdam. “Specialisten zoeken
elkaar niet automatisch op omdat
ze op verschillende momenten bij
een project betrokken worden.
Tegelijkertijd zorgt ruimtegebrek
ervoor dat we niet langer om
elkaar heen kunnen. De publicatie zorgt er nu juist voor dat mensen elkaars vakgebied beter leren
kennen, inclusief beperkingen en
mogelijkheden. Soms is het
onmogelijk om wortels te leiden
en is wortelsnoei inderdaad de
beste oplossing. Maar dan is het
wel van belang dat dit gebeurt
door een gecertificeerde boomdes-

kundige om de boom zo min
mogelijk te beschadigen. Er zijn
veel mogelijkheden en oplossingen en door het overzicht dat nu
gecreëerd is, kunnen we betere
oplossingen realiseren.” Als voorbeeld noemt Kaljee de versmalling van een provinciale weg
waarbij te diep gefreesd is om het
asfalt te verwijderen. Dit heeft de
wortels van de bestaande bomen
beschadigd. “Die bomen zijn hun
stabiliteit kwijt en waaien nu
gemakkelijk om. Dat is natuurlijk
zonde van de bomen, maar het
levert ook gevaar en kosten op.
Door vooraf een bomendeskundige te raadplegen, was deze situatie relatief eenvoudig te voorkomen. Het overzicht van
maatregelen in de publicatie
draagt zeker bij aan dat bewustwordingsproces.”

‘Zo kan het’
De publicatie richt zich op het
ontwerp en beheer van nieuwe en
bestaande situaties. In beide
gevallen is het een handreiking
met een overzicht van de beschikbare kennis en praktijkervaringen. Dit helpt partijen om per
situatie de juiste keuze in ontwerp

en beheer te maken en te onderbouwen. Stappenbelt: “Via checklists en een overzicht van mogelijke maatregelen is het mogelijk
om de opties naast elkaar te leggen en gezamenlijk tot de beste
oplossing voor knelpunten te
komen. Daarbij is het geen richtlijn. Het vertrekpunt is niet ‘zo
moet het’, maar ‘zo kan het’.” Stet
vult aan: “Via deze aanpak komen
we tot oplossingen waarvan iedereen de achtergrond kent. We zijn
constructief met elkaar in
gesprek.”

Aansluiting RAW-systematiek
Om de toepasbaarheid zo groot
mogelijk te houden, is de publicatie heel praktisch ingestoken.
Stet: “Voor mij is dat doel goed
bereikt. Ik benut de kennis die ik
in de werkgroep heb opgedaan al
in de projecten waar ik bij betrokken ben.” Voor de verdere inzet is
het belangrijk dat het onderwerp
‘combineren van infrastructurele
voorzieningen met bomen’ aan
de Standaard RAW Bepalingen
wordt toegevoegd. Er zijn technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen in ontwikkeling van
de technische maatregelen die in

8 | CROW etcetera nr. 3 | april 2012

04_Domein_1_Leefomgeving.indd 8

13-04-12 14:45

Leefomgeving

Agenda CROW Levende Stad
12 april Themabijeenkomst: Uitbesteden van
dagelijks beheer

Amersfoort

24 april Themabijeenkomst: Gladheidsbestrijding
op fietspaden
8 mei

Open themabijeenkomst: Infrastructuur en bomen

11 juni

Regiobijeenkomst B5: Monitoring

21 juni

Regiobijeenkomst Zuid-Holland-Midden:
Ontwerp bewust beheren

Nijmegen
Ede
Tilburg
Delft

Ideeën voor een bijeenkomst van CROW Levende Stad? Neem contact op
met het coördinatieteam CROW Levende Stad via levendestad@crow.nl of
0318-695 385

www.levendestad.nl
levendestad@crow.nl

de publicatie worden beschreven.
Door deze aansluiting wordt de
toepassing binnen projecten vergemakkelijkt. Voor verkeerskundigen worden in de ASVV, hét
handboek voor verkeerskundigen, dat momenteel wordt herzien, verwijzingen en basisinformatie opgenomen.
Stappenbelt, Stet en Kaljee zien de
nieuwe publicatie als een startpunt van een verandering die niet
meer te stoppen is. Kaljee: “Het is
nu zaak om de kennis die is vastgelegd, breed te gaan verspreiden.
Nu het onderwerp goed gedocumenteerd is, zullen er vanuit alle
disciplines suggesties voor aanvullingen en verbeteringen
komen. Dat stimuleert de kennisopbouw en –deling en leidt tot
nog meer onderling begrip en
bovenal tot betere oplossingen
voor de combinatie van bomen en
infrastructurele voorzieningen in
de openbare ruimte. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.”

Ceciel van Iperen, projectmanager
Leefomgeving, vaniperen@crow.nl

8 mei: Open CROW Levende Stadbijeenkomst

Infrastructuur en bomen
Op 8 mei organiseert het kennisnetwerk
CROW Levende Stad de open themabijeenkomst ‘Infrastructuur en bomen’ bij
TechCenter in Ede. CROW-publicatie
280 ‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’ is
inmiddels gereed. Tijd om de inhoud kenbaar te maken en kennis met elkaar te
delen.

Het kennisnetwerk CROW Levende Stad
heeft al bijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd voor partners van
CROW Levende Stad. Deze bijeenkomst
op 8 mei is bedoeld om niet alleen met
gemeenten, maar ook met andere partijen
kennis en ervaringen uit te wisselen.
Meer informatie en de mogelijkheid voor
aanmelding op www.levende-stad.nl.

19 juni: Open CROW Levende Stadbijeenkomst

Praktijkmiddag beeldkwaliteit
Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende
middag: de Praktijkmiddag beeldkwaliteit.
De kans voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviesbureaus en overige organisaties om kennis te nemen en te reageren
op de laatste ontwikkelingen in de beeldsystematiek en om onderling ervaringen
uit te wisselen.
Op 19 juni organiseert het kennisnetwerk
CROW Levende Stad in samenwerking
met de CROW Gebruikersgroep Beeld-

kwaliteit en de CROW-werkgroep Kostenkengetallen deze middag over beeldkwaliteit en beeldbestekken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
monitoring, actualisatie beheerkosten
openbare ruimte, meetinstructies voor
toezicht op beeldbestekken, verbetering
van veelgebruikte schaalbalken, en meer.
Meer informatie en de mogelijkheid voor
aanmelding op www.levende-stad.nl.
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Invloed van beplanting op luchtkwalit eit
Auteur: Jan van den Berg

Over de invloed van beplanting op
de kwaliteit van de lucht bestaat veel
onduidelijkheid. CROW laat in
publicatie 218t ‘Beplanting en lucht
kwaliteit’ zien wat er bekend is en
welke onzekerheden er zijn.

Foto: Herman Stöver

Erik Boons: “In de
eerste plaats willen
we het inzicht
verhogen”

Straatbomen hebben
onvoldoende opnamecapaciteit om
lokaal de vervuilende
stoffen uit de
verkeersemissies
te compenseren.
In straten met (potentiële) luchtkwaliteitsknelpunten moet de
plantafstand voldoende groot zijn en
de kroonvorm
opgaand, zodat de
luchtcirculatie voor
voldoende verdunning kan zorgen.

“Er is veel discussie over de relatie
tussen beplanting en luchtkwali
teit”. Erik Boons laat er geen twij
fel over bestaan, dat zijn vakgebied
hierover veel onzekerheden kent.
Hij is senior adviseur milieube
leid/lucht bij de gemeente Utrecht
en heeft bijgedragen aan de tot
standkoming van de publicatie
‘Beplanting en luchtkwaliteit’.
Bronnen spreken elkaar volgens
Boons vaak (ogenschijnlijk) tegen,
terwijl er ook veel dingen niet
bekend zijn. CROW acht de tijd
daarom rijp om in kaart te brengen
wat wel duidelijk is en wat niet. Dit
speelt tegen de achtergrond van de
Europese grenswaarden voor lucht
vervuiling, waar Nederland in
bepaalde gevallen niet aan voldoet.
Dit geldt voor stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10).
CROW heeft het kennispro
gramma Snelle oplossingen voor
lucht en verkeer (Solve), dat een
overzicht biedt van maatregelen
voor het verbeteren van de lucht
kwaliteit. Het programma is
bedoeld voor decentrale overhe
den en gericht op het oplossen van
knelpunten op gemeentelijke en
provinciale wegen.
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lit eit in beeld gebracht
Kennis
Dat kan alleen met de juiste ken
nis. “Doordat er zo veel onduidelijk
is, moeten we eerst vaststellen wat
we precies weten en wat er onzeker
is. Dat is de belangrijkste reden
geweest om deze publicatie te
maken.” Hierbij is de centrale
vraag of beplanting de luchtkwali
teit kan verbeteren.

In ‘street canyons’
kunnen bomen de
luchtkwaliteit verslechteren doordat de
luchtcirculatie wordt
gehinderd.

inkomend
windprofiel

Hoofdwervel

De belangrijkste conclusie is dat
beplanting concentraties vervui
lende stoffen op regionale schaal
verlaagt, maar dat lokale knelpun
ten er niet mee kunnen worden
opgelost. Soms kan beplanting de
situatie zelfs verergeren.
Er bestaat in het algemeen geen
discussie over het nut van beplan
ting voor het verminderen van
schadelijke stoffen in de lucht,
zoals NO2 en PM10. Op regionaal en
landelijk niveau leidt beplanting
tot lagere (achtergrond)concentra
ties van deze vervuilende stoffen en
dus tot een betere luchtkwaliteit.

hogere
concentraties

Bron (verkeer)

lagere
concentraties

inkomend
windprofiel

Hoofdwervel

Windsnelheid
Het beeld voor lokale knelpunten
langs wegen, die ontstaan op plaat
sen met een hoge verkeersuitstoot, is
echter anders. Er kan te weinig
beplanting worden aangelegd om de
hoeveelheid vervuilende stoffen af te
vangen. Bovendien verlagen bomen
en struiken de windsnelheid. Hier
door mengt de vervuilde lucht min
der snel met schone lucht en nemen
de concentraties lokaal toe.
De lokale beplanting is niet in staat
zo veel vervuilende stoffen af te van
gen dat dit de toegenomen concen
traties compenseert. Het effect van

hogere
concentraties

Bron (verkeer)

de afvangst van vervuilende stoffen
is afhankelijk van de lokale
omstandigheden, maar bedraagt
maximaal enkele procenten. Dit is
vele malen kleiner dan de nega
tieve effecten van een verminde
ring van de luchtdoorstroming.

lagere
concentraties

Beplanting heeft nauwelijks posi
tieve invloed op de concentratie
van de fractie fijn stof die het
meest schadelijk is voor de gezond
heid, namelijk deeltjes van 2,5 µm
(PM2,5) en kleiner.
Bomen en andere beplanting van
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gen vooral de grotere deeltjes fijn
stof zoals PM10 af. Het fijn stof
afkomstig van het verkeer bestaat
echter grotendeels uit kleinere
deeltjes. De concentratie daarvan
verandert niet noemenswaardig
door depositie op beplanting. In
bepaalde situaties kunnen de con
centraties van deze stoffen lokaal
zelfs toenemen doordat de beplan
ting de windsnelheid vermindert.

Tunneleffect
Het tunneleffect, waarbij beplan
ting negatieve effecten heeft door
dat de vervuilde lucht niet ver
mengd wordt met de schonere
lucht in de omgeving, kan in som
mige situaties worden voorkomen.
Daarvoor is het nodig dat de
beplanting de luchtdoorstroming
zo min mogelijk hindert. Zo kan er
bewust gekozen worden voor
bomen en struiken met open
kronen, op voldoende afstand van

elkaar. Daarnaast kan adequaat
snoeibeleid de doorstroming zo
goed mogelijk houden.
Volgens Boons is het lastig om te
meten en rekenen aan het effect
van beplanting op de luchtkwali
teit. “Zeker als het gaat om posi
tieve effecten van beplanting, is de
afname van concentraties lucht
verontreiniging vaak kleiner dan
de meetonzekerheden.” Het meten
van de effecten wordt bemoeilijkt
door de grote variaties in meteo
rologische omstandigheden, ver
keersaanbod, achtergrondconcen
traties en meetapparatuur.
Rondom de gemeten gemiddelde
concentratie van fijn stof zit daar
door een spreiding van minimaal
tien procent. De geschatte verla
ging van de concentratie fijn stof
door aanwezigheid van bomen is
maximaal enkele procenten. Een

dergelijke kleine verlaging is bij
een spreiding van tien procent
wetenschappelijk niet vast te stel
len. Ditzelfde speelt bij het meten
van de NO2concentratie. Het
effect van de opname van NO2 op
de totale concentratie is zo gering,
dat het niet mogelijk is om met
metingen veranderingen vast te
stellen.

Rekenmodellen
Voor het rekenen aan de effecten
van beplanting op de luchtkwali
teit, is op dit moment alleen het
model CARII goedgekeurd om als
juridische onderbouwing te
gebruiken. De bomenfactor in
CARII houdt echter alleen reke
ning met de negatieve effecten van
bomen op de luchtdoorstroming.
Met CFDcomputermodellen kun
nen de effecten van verschillende
beplantingen op de luchtkwaliteit
op een bepaalde locatie worden
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CROW-publicatie
218t ‘Beplanting en
luchtkwaliteit’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

De luchtkwaliteit in
stadsparken is vaak
beter dan in de directe
omgeving. Dit is grotendeels het gevolg
van het ontbreken van
verkeersemissies, en
minder het effect van
de (beperkte) opnamecapaciteit van de
beplanting.

geanalyseerd. Deze zijn alleen niet
te gebruiken in het huidige wette
lijke kader. Een aantal internatio
nale rekenmodellen houdt wel
rekening met de positieve effecten
van beplanting. Aan deze model
len kleven echter ook bezwaren,
waardoor resultaten te positief
kunnen zijn.
Het bij elkaar brengen van deze
kennis heeft volgens Boons drie
doelen. “In de eerste plaats willen
we het inzicht verhogen. Daar
naast is belangrijk dat de
bestaande kennis gebundeld is.
Tot slot is het met deze publicatie
mogelijk om een wetenschappe
lijk gefundeerd oordeel te hebben
over deze kennis.”
Drie disciplines kunnen hun voor
deel doen met de publicatie. Speci
alisten op het gebied van lucht
kwaliteit weten waar ze aan toe
zijn wat betreft de wetenschappe
lijke kennis waarop ze hun advie
zen baseren. Medewerkers die zich
bezighouden met ruimtelijke orde
ning hebben een handvat om bij
voorbeeld te bepalen op welke
afstand beplanting van wegen
moet komen te staan, hoe hoog
deze mag zijn en hoe open. Derge
lijke factoren hebben immers
invloed op de doorstroming van
lucht en daarmee op concentraties
vervuilende stoffen. Dit geldt ook
voor het snoeien, waar de afdelin
gen groenvoorziening zich mee
bezighoudt.
Boons licht graag toe hoe de
publicatie ingedeeld is. “We heb
ben ervoor gekozen om de inhoud
te presenteren als antwoorden op
64 vragen. Dat is een praktische
insteek, die naar ons idee zorgt
voor een toegankelijke publicatie.
Daarbij komt enige overlap voor.
Want hetzelfde thema kan belicht
zijn vanuit verschillende discipli
nes, zoals advies, ontwerp en
beheer.”

Ceciel van Iperen, projectmanager
Leefomgeving, vaniperen@crow.nl

Nieuwe CROW-werkgroep

‘Agendering van geluid’
In maart is de CROW-werkgroep ‘Agendering van geluid’ van start gegaan.
Doelstelling van het project is om doelgroepen betrokken bij geluidbeleid te
voorzien van de succesvolle en inspirerende praktijkvoorbeelden van gemeenten en provincies bij de agendering van geluid. Het gaat hierbij om praktijkvoorbeelden van projecten, processen en beleid.

Uit marktanalyse en behoefteonderzoek is gebleken dat agendering van
geluid erg lastig is. Bestuurders kunnen er niet of moeilijk mee ‘scoren’.
Vaak zijn het de milieubeleidsadviseurs die ‘als spin in het gemeentelijke
web’, de belangrijkste duwers en
trekkers zouden moeten zijn in het
geluidbeleid. Ze ontmoeten echter
meestal veel weerstand. De discussie
beperkt zich vaak ook tot dB’s en
kosten. De bijdrage die geluidbeleid
en -maatregelen kan leveren aan
gezondheid, leefbaarheid en/of verkeersveiligheid komt niet of onvoldoende aan bod. Toch zijn er de
nodige goede voorbeelden.

Gebleken is dat die goede voorbeelden
in projecten, processen en beleid slecht
bekend zijn en slecht worden gedeeld.
Het is daarom belangrijk die ‘best practices’ te inventariseren en toegankelijk
te maken voor ambtenaren en hun
adviesomgeving. Zij kunnen die kennis
en ervaring van andere gemeenten en
provincies gebruiken bij het agenderen
van geluidbeleid in hun situatie.
Het project ‘Agendering van geluid’ is
onderdeel van het programma ‘Stiller
op Weg’ dat wordt uitgevoerd door
CROW en Agentschap NL in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van links naar rechts: Nermin Yildirim-Atmaca (CROW), Wibo Soede (Meurs
Groep), Erik Roelofsen (NSG), Carlo Schoonebeek (gemeente Amsterdam),
Mark de Pooter (gemeente Breda), Marco van Burgsteden (gemeente Wageningen), Peter Verheggen (gemeente Zoetermeer), Michel van Kesteren (DGMR),
Herman Feberwee (provincie Zuid-Holland), Jan Knol (CROW), Mirjam van
Oostveen (DGMR), Robert Hulshof (CROW). Niet op de foto: Rikkert Snitselaar (gemeente Ede), Miriam Weber (DCMR), Hendrik Hoeksema (gemeente
Oss)
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CROW-publicatie wil nadenken over op
bevorderen
Auteur: Jan van den Berg

Openbare verlichting komt vaak
achteraan in het ontwerpproces van
wegen. Dat leidt tot oplossingen
waarbij andere dan verkeerskundige
aspecten weinig meetellen. Met een
nieuwe publicatie wil CROW een
brede discussie over verlichting
stimuleren.

CROW-publicatie
300 ‘Licht en ruimte’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Daaf de Kok:
“Licht is een kwestie
van verkeer en ruimtelijke ordening”

CROW-publicatie 300 draagt de
weidse titel ‘Licht en ruimte’. De
naam past goed bij het onderwerp. In de eerste plaats omdat
het hier gaat om alle aspecten te
benoemen die van invloed zijn, of
zouden kunnen zijn, op het ontwerpen van openbare verlichting.
Daarnaast heeft de publicatie tot
doel om een discussie op gang te
brengen tussen alle partijen die
betrokken zijn bij openbare verlichting.
“Bij het ontwerpen van verlichting moeten veel disciplines
betrokken worden”, zegt Daaf de
Kok, directeur van adviesbureau
de Kok & partners en lid van de
werkgroep die de publicatie heeft
opgesteld. “Het wordt nu vooral
bekeken vanuit alleen maar verkeerskundig oogpunt. Maar er
spelen meer factoren mee. Licht
is ook een kwestie van ruimtelijke
ordening.”

Anders
Deze publicatie is anders dan de
meeste CROW-publicaties. Er worden geen richtlijnen in gegeven.
“Dat was ook beslist niet de bedoe-

ling”, zegt Hillie Talens, lid van de
werkgroep en projectmanager bij
CROW. “Richtlijnen hebben wel
eens het effect dat mensen niet
meer nadenken. In dit geval willen we juist dat dit wel gebeurt. Het
is zaak dat er beter wordt nagedacht over openbare verlichting.

Of dit proces leidt tot richtlijnen,
is nu niet van belang.”
De Kok vervolgt: “Ik heb liever dat
het ontwerpproces open blijft en
dat verschillende disciplines naar
het beste ontwerp streven. Dat is
de beste garantie voor een goed
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er openbare verlichting

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.

lichtingskunde. Deze organisatie
heeft ook aan de publicatie meegewerkt. Voor een ontwerp van
openbare verlichting dat alle
aspecten meeneemt, zijn deze echter te beperkt. De Kok: “Nu is het
regelmatig zo dat er eerst een weg,
rotonde of fietspad wordt ontworpen en dat vervolgens gekeken
wordt naar de verlichting. Het kan
anders. Stel dat je een bocht flauwer maakt. Dan is er misschien
minder verlichting nodig of helemaal niet.”

Wisselwerking
Deze gedachte sluit aan bij het
groeiende besef dat verlichting een
wisselwerking heeft met de omgeving, zegt De Kok. “Openbare verlichting is vaak hetzelfde in iedere
straat. Ik zit in Arnhem in een
straat met witte huizen. Hier is het
effect van verlichting heel anders
dan in een straat met donkere huizen. Met dit soort aspecten kun je
naar mijn idee rekening houden.”

resultaat. Maar het kan natuurlijk
heel goed, dat er op den duur richtlijnen komen. Dat is ook prima.
Maar ook dan blijft een integrale
aanpak op maat van belang.”
Er bestaan richtlijnen van de
Nederlandse Stichting voor Ver-

Daarnaast heeft verlichting invloed
op de omgeving. Te veel licht vermindert de mate waarin deze waargenomen kan worden. Dat is vooral
buiten de bebouwde kom een
belangrijke factor. “Als het donker
is beleef je de natuur anders, dan
wanneer overal lantaarnpalen
staan”, zegt De Kok. “Bovendien zie
je de sterrenhemel vrijwel niet
meer wegens de verlichting. Steeds
meer mensen vinden dit een verlies. Vergeet niet dat het 45 procent
van de tijd donker is.”
Steeds meer (lokale) overheden
proberen het donker terug te brengen, of doen onderzoek naar de

Sinds het verschijnen van CROW-publicaties worden er
vragen gesteld aan CROW. Dit zijn de meest uiteenlopende
vragen, over het bestellen van publicaties, het aanmelden
voor cursussen en natuurlijk vragen over de inhoud van
onze publicaties.
In het begin beantwoordden de medewerkers van het
documentatiecentrum en de projectmanagers de vragen
zelf en op hun eigen werkplek. Naarmate CROW groeide
en er meer vragen binnenkwamen, rees de noodzaak voor
een aparte ruimte waarin mensen ongestoord vragen konden afhandelen. Er kwam een centraal telefoonnummer, de
helpdesk Verkeer was geboren.
De groei van CROW en de behoefte aan ondersteuning
stopte hier echter niet. Nieuwe projecten en werkgroepen
werden gestart, publicaties uitgegeven en dit over steeds
meer onderwerpen. De eerste consulent (inhoudelijke
adviseur) deed haar intrede, het aantal consulenten breidde
zich langzaam uit, en bij toerbeurt vervulden zij de helpdeskfunctie.
De helpdeskfunctie is in de loop der jaren uitgebreid en
heeft zich ook meer en meer geprofessionaliseerd. De vragen worden sinds twee jaar in een centrale database opgeslagen waardoor de kwaliteit en snelheid van afhandeling
vooruit is gegaan. Sinds 1 januari 2012 is er ook een nieuwe
functie binnen CROW, namelijk de eerstelijnshelpdeskmedewerker. Deze zorgt voor de registratie van klantgegevens
en de vraag, en zorgt dat uw vraag bij de juiste inhoudelijke
expert terechtkomt. De voorregistratie is voor de consulenten een welkome verandering. Voor u, onze klant, kan het
betekenen dat u weleens wordt teruggebeld omdat een
vraag niet helemaal duidelijk was. Positief is dat vragen sneller
worden opgepakt en dat u daardoor sneller antwoord op
uw vraag heeft.
Deze nieuwe functie gaat gepaard met interne verhuizingen en andere telefoonnummers. Voor inhoudelijke vragen: (0318) 69 98 55. Voor vragen over de website, bestellingen en aanmeldingen voor cursussen of congressen:
(0318) 69 53 15. Het volledige helpdeskteam is natuurlijk
nog net zo enthousiast als vroeger om uw vragen te beantwoorden. Dus blijf vragen.
Jeremy Bouwmeester
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mogelijkheden om dit te doen.
Nederlandse provincies zijn hier
mee bezig. In Duitsland zij er
enkele plaatsen waar de openbare
verlichting uit is. Bewoners kunnen deze aandoen, wanneer ze
naar buiten gaan. Dat kan bijvoorbeeld door een sms te sturen.

Twee thema’s

Het andere uitgangspunt is dat
samenwerking en een integrale
werkwijze noodzakelijk zijn om te
komen tot een goed resultaat.
De publicatie begint met het uiteenzetten van de belangrijke
begrippen. Ook passeren de partijen de revue die betrokken zijn
bij het verlichten van de openbare
ruimte. Daarna wordt het bredere
kader geschetst van het onderwerp
openbare verlichting in de omgeving. Vervolgens wordt de focus
gelegd op vlakken, lijnen en punten. Aan de hand van foto’s
worden concrete situaties vanuit
diverse gezichtspunten bekeken.
Er worden verschillende
perspectieven verkend, om zo het
zicht op openbare verlichting te
verbreden. Daarnaast worden verschillende thema’s rondom openbare verlichting, armaturen en
lichtmasten besproken.

Hier komen twee moderne thema’s samen. In de eerste plaats
technische ontwikkelingen, die
het mogelijk maken om dit soort
aansturing toe te passen. Daarnaast speelt het energieverbruik
een rol. De elektriciteitsrekening
van openbare verlichting kan fors
omlaag, als er niet overal lampen
branden. Die hoeven van De Kok
dan ook lang niet altijd aan te zijn.
“Op hoeveel wegen brandt de hele
nacht verlichting, terwijl er vrijwel niemand rijdt?” Hij wijst erop
dat er Nederlandse gemeenten
zijn, die een deel van de openbare
verlichting weghalen.

De burger

Dit sluit aan bij een van de uitgangspunten van publicatie 300.
Die houdt in dat de natuurlijke
situatie omschreven kan worden
als: het is donker en dus is het niet
vanzelfsprekend om ’s nachts
overal kunstlicht te laten branden.

Het derde deel gaat in op procesmatig en integraal werken. Hierbij
wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de rol van de burger. Het laatste deel van de publicatie richt de
blik op de toekomst. Experts uit
verschillende disciplines komen
aan het woord om de nieuwste ont-

wikkelingen in beeld te brengen.
Dit levert een kleurrijke verzameling artikelen op over uiteenlopende aspecten van de openbare
verlichting.
CROW wil de discussie over al deze
aspecten van openbare verlichting opengooien, zegt Talens.
“Niet door voor te schrijven hoe
het moet en zeker niet door een
bepaalde visie neer te leggen. Wij
zien deze publicatie als een inspiratieboek voor alle relevante partijen.” De Kok somt deze op.
“Naast verkeerskundigen zijn dat
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en mensen die
bezig zijn met groenvoorziening.”
Waar de inspiratie toe gaat leiden
is ongewis. Zeker is wel dat CROW
een breed publiek gaat aanspreken.
Hillie Talens, projectmanager Verkeer &
Vervoer, talens@crow.nl
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Bijdragen aan het programma van het Nationaal verkeerskundecongres 2012?
Het vakblad Verkeerskunde (ANWB) en CROW/KpVV organiseren op woensdag 31 oktober 2012
voor de derde keer het Nationaal verkeerskundecongres, deze keer in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch.
Door gebundelde krachten is het Nationaal verkeerskundecongres dé jaarlijkse vakdag om actuele
verkeerskundige kennis en ervaring uit te wisselen en bij te praten over de laatste ontwikkelingen in
het vakgebied.

Bijdragen aan het parallelprogramma?
Een voorstel om een bijdrage aan te leveren
kan tot vrijdag 11 mei 2012 door titel, onderwerp en samenvatting (maximaal 300 woorden) door te geven. De keuze van het onderwerp is vrij, zolang het maar past binnen het
brede vakgebied verkeer en vervoer. Aanmelden kan via www.verkeerskunde.nl/nvc en
www.crow.nl/nvc.

Foto: Herman Stöver

Selectieprocedure
Een vakcommissie beoordeelt alle voorstellen
en maakt daaruit een selectie voor het congres.
Bij deze selectie wordt vooral gelet op relevantie voor het vakgebied, nieuwswaarde en praktische toepasbaarheid. Uiterlijk 1 juli ontvangen
indieners bericht of hun onderwerp is geaccepteerd. Sprekers ontvangen korting op deelname
aan het Nationaal verkeerskundecongres.
www.verkeerskunde.nl/nvc of www.crow.nl/nvc
organisatie@nationaalverkeerskundecongres.nl

nr. 3 | april 2012 CROW etcetera | 17

06_Domein_3_VerkeerVervoer.indd 17

13-04-12 14:53

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Parkeerkencijfers en kencijfers
verkeersgeneratie in herziening
Auteur: Marleen Hovens

De CROW-parkeerkencijfers en de CROW-kencijfers verkeersgeneratie worden veelvuldig geraadpleegd en gebruikt. Het zal
duidelijk zijn dat deze kencijfers in relatie staan tot elkaar. Het
aantal voertuigen dat aankomt, bepaalt in relatie tot de verblijfstijd
ook de parkeerbehoefte. Beide type kencijfers zijn in het verleden op
verschillende manieren tot stand gekomen. Op dit moment loopt bij CROW
een project waarbij beide type kencijfers binnen eenzelfde systematiek worden
ontwikkeld. Tegelijkertijd worden ze geactualiseerd.

Het project om parkeerkencijfers
en kencijfers verkeersgeneratie
binnen één systematiek te ontwikkelen, is inmiddels zo ver gevorderd dat de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen gemeld
kunnen worden. Hieronder staan
ze op een rij.

Zeven hoofdcategorieën

Foto: Herman Stöver

Als eerste stap in het project zijn de
functies waarvoor parkeerkencijfers zijn ontwikkeld gelegd naast de
functies waarvoor kencijfers ver-

keersgeneratie zijn ontwikkeld. Dit
heeft ertoe geleid dat de indeling
die voor verkeersgeneratie is
gebruikt als basis is genomen voor
de ontwikkeling van de nieuwe cijfers. Er wordt onderscheid gemaakt
naar: ‘wonen’, ‘werken’, ‘winkelen
en boodschappen’, ‘sport, cultuur
en ontspanning’, ‘horeca en (verblijfs)recreatie’, ‘gezondheidszorg
en (sociale) voorzieningen’ en
‘onderwijs’. Deze keuze leidt tot
een flinke toename van het aantal
functies waarvoor parkeerkencij-

fers worden ontwikkeld.
In de hoofdcategorie ‘wonen’ worden meer type woningen onderscheiden. Per type wordt onderscheid gemaakt naar drie
prijscategorieën (duur, midden,
goedkoop). Bij ‘werken’ wordt aangesloten op de indeling van de parkeerkencijfers. In de hoofdcategorie
‘winkelen en boodschappen’ neemt
het aantal functies waarvoor parkeerkencijfers gegeven zullen worden toe. Zo komen er parkeerkencijfers voor verschillende categorieën
supermarkten, komen er aparte cijfers voor bouwmarkten, tuincentra
en kringloopwinkels en komen er
enkele functies bij (groencentra,
woonboulevards en winkelboulevards).
Ook voor de hoofdcategorieën
‘sport, cultuur en ontspanning’ en
‘gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen’ wordt de indeling van
verkeersgeneratie als basis
gebruikt. Dit houdt onder andere in
dat aparte parkeerkencijfers ontwikkeld worden voor bowlingcentra, biljartzalen, sportscholen,
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dansstudio’s, bioscopen, filmhuizen en theaters. Nieuwe functies
waarvoor parkeerkencijfers ontwikkeld worden zijn onder andere
casino’s, fitnesscentra en wellnesscentra. Er komen aparte cijfers
voor huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, consultatiebureaus, tandartsenpraktijken en
gezondheidscentra.
In de hoofdcategorie horeca en
(verblijfs)recreatie zullen meerdere typen hotels onderscheiden
worden en worden parkeerkencijfers voor bungalowparken en campings ontwikkeld. En bij onderwijs
wordt onderscheid gemaakt naar
basisscholen (inclusief een
methode om brengen en halen te
bepalen), middelbare scholen,
ROC’s, hogescholen, universiteiten en avondonderwijs.

Kencijfers verkeersgeneratie naar
stedelijkheidsgraad
Bij het op elkaar afstemmen van
beide type kencijfers is ervoor
gekozen om kencijfers verkeersgeneratie te ontwikkelen met onder-

scheid naar stedelijkheidsgraad.
Ook wordt een range/marge aangegeven (minimum, maximum).
De kencijfers verkeersgeneratie
gaan hiermee de systematiek van
de parkeerkencijfers volgen.

De kencijfers veranderen
De kencijfers zullen veranderen.
Er wordt meer differentiatie geboden. Waar bij de parkeerkencijfers
op dit moment nog meerdere functies in een categorie staan (bijvoorbeeld bouwmarkt, tuincentrum, kringloopwinkel), worden
straks parkeerkencijfers per functie gegeven. Ook zijn er verschillende functies waarbinnen categorieën onderscheiden worden
(waarvan de supermarkten en de
hotels het meest aansprekend
zijn). En er komen aparte parkeerkencijfers voor het buitengebied.
Ook de kencijfers verkeersgeneratie veranderen. Er wordt immers
onderscheid gemaakt naar stedelijkheidsgraad en er worden bandbreedtes gegeven.
Deze differentiatie leidt tot veel

meer keuzemogelijkheden en daarmee tot een betere aansluiting op de
dagelijkse praktijk die immers erg
divers is. Deze veranderingen zullen
naar verwachting bij veruit de
meeste functies niet leiden tot heel
grote verschillen ten opzichte van
de huidige kencijfers.

Vrijetijdsfuncties met een brede
bandbreedte
Aan een aantal functies wordt apart
aandacht besteed. Dit zijn voornamelijk vrijetijdsvoorzieningen waarvoor geen eenduidige kencijfers
bepaald kunnen worden binnen de
ontwikkelde methode. Er worden
waar mogelijk wel kencijfers gegeven, maar deze hebben een zeer
brede range. De gebruiker moet hierbij goed bekijken wat er precies gerealiseerd gaat worden. Het maakt
nogal uit of er een afhaalchinees,
pizzeria of een sterrenrestaurant
komt (allemaal de functie ‘restaurant’). Dergelijke vragen spelen ook
bij musea (wat komt er precies), stadions (alleen voetbalwedstrijden, of
ook evenementen als popconcerten)
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en voor een functie als evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw. Voor het bepalen van de te
verwachten verkeersgeneratie en
een inschatting van het benodigd
aantal parkeerplaatsen voor dit soort
functies is CROW-publicatie 305
‘Verkeersgeneratie leisure’ een
goede handreiking.

Werkgroep ‘Vrachtauto parkeren’ gestart

Planning
Naar verwachting worden na de
zomer de nieuwe kencijfers gepubliceerd. Op dit moment wordt onderzocht of er behoefte is aan een publicatie met beide type kencijfers, of
dat er behoefte is aan twee verschillende publicaties.
Daarnaast wordt gekeken naar de
mogelijkheden om de huidige
rekentool verkeersgeneratie uit te
breiden met een rekentool voor parkeerkencijfers. Het streven is om
tegelijkertijd met de publicatie van
de kencijfers ook de rekentool verkeersgeneratie te hebben geactualiseerd en uitgebreid met de parkeerkencijfers.

De huidige kencijfers zijn te
vinden in:
• CROW-publicatie 182:
Parkeerkencijfers – Basis voor
parkeernormering
• CROW-publicatie 256: Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden – vuistregels en kengetallen
gemotoriseerd verkeer
• CROW-publicatie 272: Verkeersgeneratie voorzieningen – kengetallen gemotoriseerd verkeer
• Rekentool verkeersgeneratie,
www.crow.nl/verkeersgeneratie

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

Eind vorig jaar is de werkgroep ‘Vrachtauto parkeren’ van start gegaan. In ons dichtbevolkte land leidt het parkeren van vrachtauto’s op allerlei schaalniveaus tot problemen. Op lokaal niveau leidt dit tot klachten van buurtbewoners bij de gemeente. In de
meeste gemeenten regelt de APV daarom een verbod op het parkeren van vrachtauto’s op en langs openbare wegen binnen de bebouwde kom in de nachtelijke uren (van
23.00 tot 6.00 uur). Het is dan echter de vraag waar een chauffeur zijn vrachtauto wel
kan parkeren, want veilige alternatieven voor thuisslapende chauffeurs zijn niet altijd
voorhanden. Een ander probleem is de toename van buitenlandse chauffeurs die
(lange tijd) wachten op retourvrachten en kamperen op terreinen die niet zijn toegerust op grote hoeveelheden chauffeurs. Dit leidt tot leefbaarheids- en milieuproblemen.
Op nationaal niveau resulteert de strikte rij- en rusttijdenregeling, waaraan chauffeurs
zich moeten houden, in overvolle verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen met als
gevolg verkeersonveilige situaties.
Op regionaal niveau ontstaan problemen doordat chauffeurs uitwijken van zowel de
gemeentelijke als de Rijkswegen naar de provinciale wegen om daar een parkeerplaats
te vinden.
Het doel van het project is: ‘Het verzamelen en gebundeld uitgeven van mogelijke
oplossingen, gericht op beleid en inrichting van fysieke parkeerplaatsen voor vrachtauto’s . Dit alles om de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving te
verbeteren, zonder een grote inbreuk te maken op de bedrijfsvoering van verladers en
transporteurs’. De publicatie beschrijft voorbeeldoplossingen ten aanzien van vrachtauto parkeren en gaat in op beleidsmaatregelen en inrichtingmaatregelen.
De publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, beheerders van bedrijventerreinen en
ondernemers in de transportsector. De werkgroep streeft ernaar eind 2012 de werkzaamheden te hebben afgerond. De beschikbare informatie zal tevens aan de digitale
kennisbank Collectie Wegontwerp worden toegevoegd.
Zittend van links naar rechts: Siemen Halbersma (gemeente Venray), Jan Jacob van Beelaerts
van Blokland (Kamer van Koophandel Midden-Nederland), Lisette de Wildt (DTV consultants), Paul van den Bosch (DTV consultants).
Staand van links naar rechts: Paul Poppink (TLN), Hillie Talens (CROW), Jeremy Bouwmeester
(CROW), Wilco Schot (Havenbedrijf Rotterdam), Gerrit Bekkernens (Witteveen+Bos).
Niet op de foto maar wel in de werkgroep: Monique Schadé (gemeente Borsele), Pieter
Boukema (Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Leander Hepp (TLN Regio Oost),
Rens Kokshoorn (Stichting Les Routiers Europeéns), Koos van Rossen (Politie Rotterdam –
Rijnmond), Bert van Velden (TVM verzekeringen)
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Werkgroep ‘Ruimtelijke inpassing GOW-bubeko’
Dit voorjaar is de werkgroep ‘Ruimtelijke inpassing van gebiedsontsluitingswegen
buiten de bebouwde kom’ van start gegaan.

Waarom een publicatie over ruimtelijke inpassing van GOW-bubeko
Veelvoorkomend probleem bij inpassingsvraagstukken is dat de betrokken
vakgebieden, ruimtelijk ontwerpers (zoals
landschapsarchitecten) en verkeerskundig
ontwerpers, elk vanuit de eigen waarden
en belangen aan de slag gaan met de weg
of route. Ruimtelijk ontwerpers willen de
vrijheid behouden om de route ‘mooi’ en
‘kloppend’ te maken voor zijn omgeving.
Zij houden veelal van conceptuele vergezichten, waarbij mogelijk de vertaalslag
naar het praktische uitvoeringsniveau
over het hoofd wordt gezien. Verkeerskundigen daarentegen willen de verkeersveiligheid en de doorstroming borgen en
zijn met name geïnteresseerd in het functionele ontwerp van de weg. Zij zijn meer
geïnteresseerd in de verkeersafwikkeling
op netwerkniveau dan in de ruimtelijke
inpassing van de gehele route.
Over de ruimtelijke inpassing van Rijkswegen en plattelandswegen is de
nodige kennis voorhanden in beeld- en
ontwerpboeken. Wat echter ontbreekt, is kennis over de ruimtelijke
inpassing van gebiedsontsluitingswegen
buiten de bebouwde kom.

Doel van het project
Het doel van dit project is om tot een
leidraad te komen voor ruimtelijk en
verkeerskundig ontwerpers die bij de
aanleg en herinrichting van gebiedsont-

sluitingswegen buiten de kom niet alleen
de functie van de weg, maar ook de
natuur, het milieu, de cultuurhistorie en
het landschap integraal in het ontwerpproces betrekken.

Deze werkgroep bestaat uit personen
uit zowel ruimtelijk als verkeerskundig
ontwerpers vanuit verschillende wegbeherende organisaties, kennisinstellingen,
en adviesbureaus.

Werkgroep
Deze publicatie zal worden opgesteld
onder begeleiding van de werkgroep.

Frans Heijnis, projectmanager Verkeer & Vervoer, heijnis@crow.nl
Koen Bekking, consulent Verkeer & Vervoer, bekking@crow.nl

Erwin Happel (HMR Happel Mobiliteit & Ruimte), Hans van Helden (provincie Noord-Holland), Henk Veenstra (provincie Friesland), Frans Heijnis (CROW), Marianne Firet (provincie Gelderland), Ruth Dobbelsteen
(Wing, Partner in Ruimte en ontwikkeling), Jannemarie de Jonge (Wing, Partner in Ruimte en ontwikkeling),
Miranda Thüsh (ThuisraadRO), Rianne Knoot (Wing, Partner in Ruimte en ontwikkeling), Jan Poel (provincie
Groningen), Koen Bekking (CROW), Jan Willem de Jager (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart),
Dick van Veen (Mobycon), Bieneke van Lingen (Yacht), Robert Louwerse (SWOV)
Niet op de foto:
Peter van Hoek (provincie Overijssel), Kees Slabbekoorn (Waterschap Scheldestromen i.o.), Gabriëlle Bartelse (Wageningen Universiteit)
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Mobiliteitsmanagement:
leren van andere landen
Auteur: Friso Metz

Mobiliteitsmanagement (MM) is een vrij jong vakgebied dat in
heel Europa in opkomst is. Nederland was het eerste Europese
land met mobiliteitsmanagement. Veel landen zijn door ons
geïnspireerd. Kunnen we nu wat van hen leren? Doen sommige
landen het beter dan wij? Er zijn veel verschillen in aanpak.
Daarom werkt het KpVV aan een nieuwe publicatie met lessen
uit het buitenland. Dit artikel geeft een voorproefje.

In Nederland draait mobiliteitsmanagement vooral om het fileprobleem op de rijkswegen. De
aanpak richt zich hoofdzakelijk
op werkgevers en werknemers.
In veel Europese steden gaat het
er juist om het autoverkeer in de
stad in te dammen. Om zo een
aantrekkelijke en leefbare omgeving te creëren. En om bij te dragen aan een beter milieu, gezonde
bewoners en minder energieverbruik.

Les 1 MM is meer dan files bestrijden op de rijkswegen
In Groot-Brittannië is de gezondheidszorg een belangrijke pleitbezorger voor ‘active travel’. Lopen
en fietsen zijn effectieve bestrijders van overgewicht. Het ministerie van Transport stelt eerder geld
beschikbaar voor loop- en fietspro-

jecten, als aangetoond wordt dat
dit positieve gezondheidseffecten
heeft. Het project ‘Walk on Wednesday’ voor scholieren is goedkoop en effectief. Kinderen verdienen een keer per maand een badge
als ze alle woensdagen lopend
naar school komen. Die badges
zijn populair. Kinderen zeggen
daarom tegen hun ouders dat ze
naar school willen lopen. Jong
geleerd, oud gedaan.
Het Oostenrijkse programma
Klima.aktiv stimuleert mobiliteitsmanagement, omdat dit bijdraagt
aan een beter klimaat. Ook is het
goed voor de werkgelegenheid: het
creëert werkgelegenheid in de
duurzame sector (green jobs).

Les 2 MM is meer dan werkgevers
en werknemers
Diverse steden, zoals Lund (Zweden) en Worcester (GB) zetten in
op persoonlijk contact met bewoners. Dat is arbeidsintensief, maar
zorgt voor significante gedragseffecten. Het draagt bij aan minder
autoverkeer in de stad. München
richt zich op nieuwe inwoners. Die
krijgen een informatiepakket en
probeerkaartjes. Allochtonen krij-

gen via de inburgeringcursus
informatie over bijvoorbeeld
openbaar vervoer. Ze leren hoe het
openbaar vervoer werkt en brengen een bezoek aan het ov-loket.
Daarmee leren ze om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.
België en Groot-Brittannië
stimuleren scholen om een
schoolvervoerplan te maken.
Zo’n plan helpt om een veilige
schoolomgeving te creëren en
om het aantal autoverplaatsingen
naar school te verminderen.
Een veelgehoorde reden om met
de auto naar het werk te gaan, is
dat ouders eerst hun kinderen
moeten wegbrengen. Oplossingen
bij de school dragen dus ook bij
aan minder spitsverkeer.

Les 3 Sluit slimme allianties
Mobiliteitsmanagement doe je
nooit alleen. Want er zijn veel partijen die er baat bij hebben. In Zwitserland stimuleert de energiesector
duurzame mobiliteit via het Energiestadt-certificaat. Gemeenten die
Energiestadt willen worden, moeten zelf een plan voor mobiliteitsmanagement hebben, moeten autodelen stimuleren en zorgen voor
goede fietsvoorzieningen.
In diverse landen financieren partijen uit de gezondheidszorg campagnes om lopen en fietsen te stimuleren. En schrijven artsen de
fiets voor als recept voor meer
beweging.

Les 4 Zet in op marketing, cultuuren gedragsverandering
Nederland loopt achter met effectieve campagnes. We kunnen bijvoorbeeld leren van Malmö, waar
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12.000 bewoners besloten om
voor korte ritten in de stad de
auto te laten staan. Van Göteborg, waar bewoners werden uitgedaagd om zo veel mogelijk de
auto te laten staan. Ze werden
gecoacht in kleine groepjes met
namen als ‘daag me uit’, ‘zet me
onder druk’ en ‘lui en gemakzuchtig’. De deelnemers ontdekten dat het veel makkelijker was
om de auto te laten staan dan ze
van tevoren hadden gedacht. Via
een mediacampagne enthousiasmeerden ze andere mensen om
ook vaker de auto te laten staan.
De Big Wheel campagne in Nottingham zorgt ervoor dat bewoners, werknemers en bezoekers
van evenementen gerichte informatie krijgen over lopen, fietsen,
openbaar vervoer en P+R.

Bovendien is het ov er zo simpel
gemaakt dat iedereen begrijpt
hoe het werkt. Zo heeft iedere bus
een kleurcode. Als je de rode buslijn moet hebben, hoef je alleen
maar uit te kijken naar een rode
bus.

ontwikkelaar krijgt een boete als
het aantal verkeersbewegingen
een maximum overschrijdt. Dat is
een stimulans voor de eigenaar
om openbaar vervoer en de fiets
te stimuleren onder bezoekers en
personeel.

Les 5 Stel mobiliteitseisen aan
nieuwbouwprojecten
Groot-Brittannië en Zwitserland
gaan uit van maximale parkeernormen. In Zwitserland zijn die
afhankelijk van onder meer het
fietsgebruik en de kwaliteit van
het openbaar vervoer. Beide landen stellen ook eisen aan nieuwbouwprojecten. Het leisure- en
winkelcomplex Sihlcity (zie ook
CROW-publicatie 305) betaalde
mee aan een hogere frequentie
van het openbaar vervoer. De

Publicatie Mobility Management Monitors
Netherlands 2011: www.kpvv.nl/mm-monitors
CROW publicatie 305: Verkeersgeneratie
leisure
Friso Metz, friso.metz@kpvv.nl
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De conversatietool
Auteur: Guy Hermans

Bij veel onderwerpen rond
verkeer en vervoer moeten
meerdere partijen met
uiteenopende belangen
samenwerken. Dat geldt ook
voor het Wmo-vervoer en
Leerlingenvervoer (zie kader
voor meer informatie).
Samenwerking binnen deze
vervoersvormen kan verschillend uitpakken. Het KpVV
heeft een innovatieve manier
gevonden voor partijen om
met elkaar in gesprek te gaan
en daarvoor een passend
hulpmiddel ontwikkeld:
de conversatietool.

De conversatietool is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in een
onderzoekend gesprek tussen
partijen als het gaat over nieuwe
thema’s, vraagstukken, dilemma’s en kansen. De tool wordt
bij voorkeur gebruikt door
betrokken partijen. Dat zijn in
dit geval vertegenwoordigers
van de gebruikers, van de ver-

voerder en van de gemeente.
Vertrouwen, openheid en begrip
zijn sleutelwoorden binnen een
goede werkrelatie tussen deze partijen. Betrokkenen hebben verschillende belangen, gesprekken
vinden plaats binnen een contractuele setting en/of bij problemen
in de uitvoering. Dat maakt het
soms lastig om rustig en onder-

zoekend met elkaar in gesprek te
gaan over de achterliggende
beweegredenen van elkaars keuzes. Daar is de conversatietool een
oplossing voor.
Na ongeveer anderhalf uur hebben de partijen gegarandeerd
meer inzicht in elkaars positie en
begrijpen ze elkaars keuzes en

Wat is leerlingenvervoer?
Leerlingenvervoer heeft als doel het waarborgen van de toegankelijkheid van:
- primair of voortgezet onderwijs voor leerlingen met een handicap;
- primair onderwijs dat ouders vanwege godsdienst of levensbeschouwing wensen.
Het leerlingenvervoer in het primair en voortgezet onderwijs is naar de gemeenten gedecentraliseerd. De gemeenten zijn
beleids- en uitvoeringsverantwoordelijk. Zij stellen de nadere regeling vast. Zie voor meer informatie het handboek ‘Professioneel aanbesteden Leerlingenvervoer’ op www.kpvv.nl/handboek-leerlingenvervoer
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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:

“Moet het kind de norm zijn bij het ontwerpen
van erftoegangswegen in woonwijken?”
Wat is Wmo-vervoer?
Het doel van het Wmo-vervoer is het mogelijk maken van maatschappelijke
participatie voor mensen die vanwege hun beperking niet met regulier openbaar vervoer kunnen reizen (sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een
handicap). De wettelijke basis voor dit vervoer is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Het ministerie van VWS is systeemverantwoordelijk.
En de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van
het Wmo-vervoer en aanbestedingsplichtig. Zie voor meer informatie het
handboek ‘Professioneel aanbesteden Wmo-vervoer’ op www.kpvv.nl/handboek-wmo-vervoer

dilemma’s. Ze horen van elkaar
wat de ander goed vindt gaan en
wat beter kan rond het leerlingenvervoer of Wmo-vervoer. Op persoonlijk vlak leert men elkaars
kwaliteiten kennen, wordt samen
naar nieuwe mogelijkheden
gezocht, komen concrete acties
tot stand en bovenal: er is een
basis gelegd voor een stevigere
vertrouwensrelatie.

de website staat meer informatie
over de conversatietool en
enkele introductiefilmpjes. Wie
geïnteresseerd is in het toepassen van de conversatietool in
zijn regio kan zich op de website
inschrijven.

Het KpVV heeft de conversatietool in samenwerking met vertegenwoordigers van reizigers, taxibedrijven en opdrachtgevende
overheden ontwikkeld. Het is een
onderdeel van het traject ‘Naar
beter contractvervoer’, dat het
KpVV coördineert. Door de nauwe
samenwerking met deze partijen
sluit de tool goed aan bij de dagelijkse praktijk van het vervoer. Op

Coen Beijer • beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer, gemeente Bronckhorst
Het doel is volgens mij dat iedereen gezamelijk gebruikmaakt van de openbare ruimte op een gelijkwaardige
manier. Een kinderrijke buurt kan zomaar over een paar
jaar een tienerrijke buurt zijn (bromfietsen, hangplekken)
en wat later een buurt waar het autobezit verdubbeld
doordat alle jeugd ook een auto heeft.
Janneke Schoonen • beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer, gemeente Woudrichem
Een wijk moet ingericht zijn voor alle doelgroepen, maar
zeker de doelgroep kleine kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, maar de eigen straat is de
plek waar kinderen de eerste ervaring met het verkeer
opdoen.
Alicia Hobbel • secretaris GroenLinks Rotterdam
Kinderen zijn een van de vele groepen in een wijk. Wat
mij betreft hoef je daar niet meer rekening mee te houden dan met andere groepen. Niet dat je geen rekening
moet houden met bewoners, maar wel dat het kind niet
altijd uitgangspunt hoeft te zijn.
Herbert Tiemens • beleidsmedewerker Verkeer en
Vervoer, gemeente Houten
De kern van de woonwijkontwikkeling de laatste 30-40
jaar is dat wanneer een wijk goed aansluit bij behoeften
van kinderen, de wijk ook voor de minder zwakkeren toegankelijk en bruikbaar is.

Conversatietool:
www.naarbetercontractvervoer.nl/
conversatietool
Guy Hermans, guy.hermans@kpvv.nl

Nieuwe stelling van de maand

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

“Mobiliteitsmanagement staat in Nederland
vooral in het teken van files verminderen op
de hoofdwegen. Worden daardoorkansen om
mobiliteit in de steden te verbeteren gemist?”
Reageer vóór 4 mei 2012 via de Linkedin-groep
‘Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)’
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Infrastructuur

CROW Infradagen 2012

Vakkennis up-to-date in twee dagen
Programmaoverzicht
Dag 1

Foto: Herman Stöver

Op dinsdag 22 en woensdag 23 mei organiseert CROW wederom
de Infradagen in Hotel en Congrescentrum Papendal. Dit tweejaarlijkse evenement is ook dit jaar gevuld met korte presentaties over ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het
gebied van infrastructuur in de wegenbouw in Nederland.

• Start om 09.30 uur
• Plenaire sessie over de wegenbouwsector
• Presentaties in parallelsessies
• De dag wordt afgesloten met een
diner
Tijdens het diner wordt de prijs
voor Beste Paper CROW Infradagen 2012 uitgereikt door de voorzitter van de begeleidingscommissie: de heer prof. dr. ir. André
Dorée (Universiteit Twente).

Dag 2
Voor wie in één keer bijgepraat wil
zijn wat er in Nederland leeft op het
gebied van infrastructuur, zijn de
CROW Infradagen 2012 een ‘must’.

Uit de praktijk, voor de praktijk
De presentaties zijn tot stand gekomen door bijdragen uit de praktijk.
Zo zijn er bijdragen ingeleverd door
aannemers, opleidings- en onderzoeksinstituten, ingenieursbureaus,
gemeenten, provincies en door
Rijkswaterstaat. In totaal zijn er
ruim honderd papers ingediend.
Een grote selectie hiervan wordt op
de Infradagen 2012 gepresenteerd.
Dit zorgt voor een zeer informatief
en afwisselend programma. Daarnaast bestrijkt deze invulling een
breed spectrum van infrastructuur
in de wegenbouw.

Presentaties 2012
De ontvangen papers zijn gerubriceerd in een aantal thema’s. De
belangrijkste zijn: geluid, aanbesteden en contracteren, asfalt, beton,
duurzaamheid, kabels en leidingen,

funderingen, ontwerp en monitoring. Tijdens de evaluatie-enquête
van de editie 2010 gaf ruim negentig procent van de deelnemers aan
dat de CROW Infradagen aan zijn
of haar verwachting voldeed en,
nog belangrijker, gaf bijna negentig procent aan dat de informatie
heeft geleid tot nieuwe inzichten.
Het definitieve programma van
2012 wordt twee weken voor aanvang van de dagen gepubliceerd.

• Start om 10.00 uur
• Presentaties in parallelsessies
• Plenaire sessie over Aansprekende Praktijkprojecten
• De dag eindigt om 15.30 uur met
een borrel

Voor wie zijn de Infradagen?

Meer informatie

De CROW Infradagen 2012 zijn
voor iedereen uit het bedrijfsleven,
de overheid en opleidingsinstituten die maar één ding voor ogen
hebben: meer willen weten van
wat er leeft en gebeurt binnen wegbouwkundig Nederland. Dus werkzaam als directielid, adviseur of
beleidsmedewerker? In de aannemerij, bij een ingenieursbureau of
bij een gemeente of provincie? Of
student aan de universiteit, en
alles willen weten over de laatste
ontwikkelingen in de wegenbouw?

De Infradagen zijn in Hotel en
Congrescentrum Papendal (bij
Arnhem). Het is mogelijk te overnachten voor eigen rekening. Kijk
voor aantrekkelijke tarieven op
www.papendal.nl/zakelijk of
bel 026 – 48 37 911.

Ververs dan vakkennis en ontmoet
vakgenoten op de CROW Infradagen 2012.

www.crow.nl/infradagen2012
Voor vragen over inschrijven: Annika Meijering, (0318) 69 53 70, meijering@crow.nl
Voor inhoudelijke vragen: Hans Verwey, projectmanager Infrastructuur, (0318) 69 53 43,
verwey@crow.nl
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Vernieuwde publicatie over geluidbep er
Auteur: Jan van den Berg

Ontwikkelingen op het gebied van
geluidbeperking hebben CROW
genoopt tot vernieuwing van de ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies
langs wegen’. Na vijf jaar is er nu een
nieuwe editie.

CROW-publicatie
298 Richtlijnen
geluidbeperkende
constructies langs
wegen
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Regelgeving is altijd in ontwikkeling. Dit is onder andere te merken op het gebied van geluidbeperking. Vijf jaar geleden bracht
CROW de GCW-2007 uit. De afkorting staat voor geluidbeperkende
constructies langs wegen. Deze
editie is nu vervangen door de
GCW-2012. Er waren verschillende redenen om hiertoe over te
gaan, legt WillemJan van Vliet
uit. Hij is voorzitter van de begeleidingscommissie van de GCW2012 en werkzaam als adviseur
geluidmaatregelen bij de Dienst
Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat.
“In de eerste plaats is de bouwregelgeving in beweging. We moeten Europese regels vertalen naar
Nederlandse regelgeving. Hierin
moeten kwaliteitsniveaus worden
vastgelegd en moeten we risico’s
van bouwconstructies gaan kwalificeren. Dan letten we bijvoorbeeld op de levensduur van
geluidbeperkende constructies en
het risico dat ze omwaaien. Duurzaamheid is een ander aspect dat
een rol speelt.”

Nieuwe rollen
De veranderende relatie tussen
opdrachtgevers en aannemers
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Foto: Herman Stöver

ep erkende maatregelen langs wegen

speelt ook een rol. “Rijkswaterstaat
staat hierbij steeds meer op
afstand. Wij specificeren functioneel en de marktpartijen zorgen
voor het technische ontwerp en de
realisatie. Hoe je functionele eisen
koppelt aan technische regels, is
een onderwerp dat in de nieuwe
publicatie besproken wordt.”

aspecten waar zij mee te maken
krijgen. Dat geldt ook voor de
manier waarop het geluid
geweerd wordt, bijvoorbeeld door
middel van geluidabsorptie of
reflectie. Door deze technische
vragen zullen zij meer gebruik
moeten gaan maken van akoestische modellering.

De grotere rol van de aannemers
in het ontwerpproces betekent
dat zij nu meer verantwoordelijkheid hebben voor de akoestische
prestaties van geluidwerende
constructies. Waar de schermen
komen te staan, hoe hoog en lang
ze moeten zijn, welke vorm ze
precies moeten hebben, zijn

“Als opdrachtgever willen we
natuurlijk dat de opdrachtnemers
de juiste keuzes maken bij het
ontwerpen van geluidschermen
en dat ontwerpers deze modellering goed toepassen”, zegt Van
Vliet. “Anders bestaat het gevaar
dat een geluidbeperkende constructie niet aan de eisen blijkt te

voldoen. Als je dat moet corrigeren als deze gebouwd wordt, of als
deze eenmaal gebouwd is, dan is
dat natuurlijk erg vervelend. Om
dergelijke situaties te voorkomen,
hebben we in de GCW-2012 extra
aandacht besteed aan het totale
proces dat bij wegenprojecten
wordt doorlopen. Van verkenning
naar planfase, en uiteindelijk realisatie van een geluidscherm. Het
is belangrijk dat in elke fase een
akoestisch adviseur wordt betrokken om gevolgen van vormgeving
en ontwerpkeuzes te beoordelen.”

WillemJan van Vliet:
“De bouwregelgeving
is in beweging”

Randvoorwaarden
De GCW-2012 geeft aan met welke
eisen en randvoorwaarden op
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grond van actuele normen en
richtlijnen rekening moet worden gehouden. Dit heeft in de eerste plaats betrekking op het creëren van een voldoende veilig
wegontwerp met geluidbeperkende maatregelen.
Andere aspecten die een rol spelen zijn de vormgeving, zowel in
relatie tot de omgeving en de
gebruikers zoals automobilisten

In memoriam

Hans Grootveld
1941 – 2012
Op 26 februari is na een ziekbed ing. Hans Grootveld
op 70-jarige leeftijd overleden.
Hans was de afgelopen jaren vanuit zijn eigen bedrijf
G-Technics onder andere betrokken bij de CROWwerkgroep ‘Materialen in (constructieve) ophogingen
en aanvullingen’ en wist als voorzitter altijd de gang erin
te houden. Wat uiteindelijk in 2009 tot de bekende
CROW-publicatie 281 over dit onderwerp heeft geleid.
In zijn werkzame jaren bij RWS-DWW heeft Hans van
1997 tot 2004 ook als lid deel uitgemaakt van diverse
CROW-werkgroepen op het gebied van infrastructuur
en regelgeving, waaronder: Teerhoudend asfalt in gestabiliseerde lagen en Omgaan met teerhoudend asfalt,
Functionele eisen gebonden en ongebonden wegfunderingen, Bodembeschermende voorzieningen en
Toetsingskader IBC-maatregelen, Herziening proeven,
E-bodemas.
In diezelfde periode was hij tevens betrokken bij de
RAW-werkgroep Wegfunderingen, eerst als lid, later als
voorzitter.
Met het overlijden van Hans zullen wij een joviaal en
warm mens en een deskundige op het gebied van geotechniek en materialen gaan missen voor de sector.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

en beheerders, als in relatie tot de
akoestische eigenschappen. De
detaillering komt aan de orde en
dan met name in verband met
een veilig gebruik van de weg.
Voorbeelden zijn het voorkomen
van zonlichtweerkaatsing, schadebeperking en voldoende vluchtwegen bij calamiteiten. De constructieve veiligheid en de
veiligheid bij beheer en onderhoud worden eveneens behandeld.
De GCW-2012 heeft een wisselwerking met verschillende documenten in het ontwerpproces. Enerzijds is de publicatie bedoeld als
handleiding bij het uitwerken van
geluidbeperkende constructies in
het vervolg op akoestisch onderzoek bij onder meer milieueffectrapportages (MER’s) en ontwerptracébesluiten (OTB’s).
Anderzijds geeft de GCW-2012
aanwijzingen waar al bij het
opstellen van MER’s en OTB’s
rekening gehouden kan worden.
Een voorbeeld betreft de plaats
van geluidbeperkende constructies. Om de kans op aanrijdingen
te beperken, moet er voldoende
afstand tot de rijbaan zijn. Dit kan
betekenen dat in een MER of OTB
de mogelijkheden om geluidschermen te plaatsen worden
beperkt. In dat geval kunnen ter
plaatse andere maatregelen nodig

zijn om de gewenste reductie van
het verkeerslawaai te behalen.

Disciplines
De GCW is bedoeld voor diverse
disciplines. Akoestisch adviseurs
kunnen eruit putten om gedetailleerde informatie en randvoorwaarden te krijgen over geluidbeperkende maatregelen.
Vormgevers en constructeurs zullen er baat bij hebben om de
gevolgen van ontwerpkeuzes voor
het akoestisch resultaat te bepalen. Opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en
gemeenten, kunnen met de GCW-

Ad van Leest, Reint Buiter, Arjan Visser
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CROW start nieuwe werkgroep

‘Lichte
ophoogmaterialen’

2012 in de hand hun wensen en
eisen specificeren bij het opstellen van bouwcontracten. Voor
bouwers en leveranciers helpt het
document bij de uitwerking en
detaillering van geluidschermen.
Van Vliet verwacht dat de publicatie weer een aantal jaren mee
kan. “Maar het is goed denkbaar
dat er aanvullingen op komen. De
Europese bouwregelgeving is
nieuw. De toepassing ervan in de
praktijk kan aanleiding zijn voor
aanpassingen. Ook sommige
documenten waar de GCW-2012
een relatie mee heeft, zijn in ontwikkeling. Dan kun je denken
aan de richtlijn voor het ontwerpen van kunstwerken of aan de ‘
Handleiding akoestisch onderzoek wegverkeer’ . Ook dit kan leiden tot aanpassingen of aanvullingen voor de GCW-2012.”

In situ
Een andere belangrijke verandering op het gebied van het bepalen van akoestische eigenschappen van geluidschermen is de
ontwikkeling van CEN-normen
voor het meten van deze eigenschappen in situ. “Met de
bestaande methoden worden de
geluidabsorptie en geluidisolatie
eigenschappen van schermen

bepaald in laboratoriumomstandigheden. Met meten in
situ kan dit nu ook als een scherm
is gerealiseerd. Wat voor gevolgen
dit heeft voor het ontwerpproces,
kunnen we nu nog niet precies
vaststellen. Dat zal de komende
paar jaar duidelijk worden.”
Een ding is in elk geval wel duidelijk. De GCW-2012 zal veel geraadpleegd worden. Er komen nog
veel geluidschermen langs rijkswegen als gevolg van wegverbreding en de aanleg van nieuwe
wegen. Daarnaast is er het Programma Lucht en Geluid Maatregelen (PLUG). In het kader van
dit saneringsprogramma worden
locaties met een hoge geluidbelasting onderzocht, hetgeen kan leiden tot de plaatsing van nieuwe
schermen of tot uitbreiding van
reeds bestaande constructies. Van
Vliet schat dat er de komende
jaren nog vele tientallen kilometers geluidsscherm worden
geplaatst.

Een kortere bouwtijd en als gevolg daarvan
minder verkeershinder is mogelijk als bij de
aanleg van nieuwe wegen of verbredingen
van wegen gebruik wordt gemaakt van lichte
ophoogmaterialen in gebieden met slappe
ondergrond. De laatste jaren is met het
gebruik van dit soort materialen (BIMS, EPS,
schuimbeton) veel ervaring opgedaan. Voor
CROW reden om een nieuwe werkgroep te
starten die kennis over en ervaring met deze
materialen gaat vastleggen in een nieuwe
publicatie. Deze publicatie zal de verouderde
publicaties ‘Toepassingsrichtlijn voor EPS in
de wegenbouw’ en ‘Schuimbeton voor
wegen en terreinen’ gaan vervangen. De
werkgroep streeft ernaar de publicatie aan
het eind van het jaar op te leveren.
Leden werkgroep:
- Evelin Baars (Gemeentewerken
Rotterdam)
- Henk-Jan Beukema (RWS-DVS)
- Arco Blanken (KOAC-NPC)
- Frans van Dijk (van Dijk)
- Rene Dolfsma (Arcadis)
- Gert Jan Geertjes (Devo
Bouwstoffen b.v.)
- Jos Nederstigt (Faber betonpompen)
- Benedikt van Roosmalen (Stybenex)
- Marc de Ruijter (Dura Vermeer)
- Arjan Venmans (Deltares)
- Joost Verschuure (provincie
Zuid-Holland)
- Eke Vos-Heikens (gemeente Bodegraven
Reeuwijk)
- Maurice van Nieuwpoort,
corresponderend lid (Oosterbeek –
EPS producten)
De begeleiding van de werkgroep vanuit CROW
vindt plaats door Marc Eijbersen.

Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl
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RAWeetjes

Hoe moet ik de kosten toedelen
in de inschrijvingsstaat?
Auteur: Wijnand Wildeman

Bij inschrijving op een RAWbestek wordt op het inschrij
vingsbiljet het bedrag genoemd waar de inschrijver het werk
voor wil aannemen, de aannemingssom. Daarnaast moet er
volgens de Standaard RAW Bepalingen 2010, artikel
01.01.02, lid 2 een ontleding van de aannemingssom worden
verstrekt op de zogenoemde inschrijvingsstaat. Deze
inschrijvingsstaat dient om verrekenprijzen vast te stellen.
Tijdens de uitvoering wordt hij gebruikt om de grootte van
de betalingstermijnen vast te stellen.

Inschrijvingsstaat
De inschrijvingsstaat is opgedeeld
in een gedeelte boven en een
gedeelte onder het subtotaal. Boven
het subtotaal worden de directe kos
ten vermeld. Onder het subtotaal de
indirecte kosten. De som van de ont
leding op de inschrijvingsstaat (het
eindtotaal) moet overeenkomen
met de aannemingssom op het
inschrijvingsbiljet.

Boven het subtotaal
De inschrijvingsstaat vermeldt van
elke bestekspost – de zogenaamde
resultaatsverplichting – het besteks
postnummer, een korte omschrij
ving met de bijbehorende eenheid
en de hoeveelheid. De aard van de
betreffende hoeveelheid is vermeld:
verrekenbaar (V), niet verrekenbaar
(N) of te accorderen (A). De inschrij
ver neemt voor elke resultaatsver
plichting de prijs per eenheid en
het totaalbedrag op. In de prijs per
eenheid dienen alle productiege
bonden kosten te zijn begrepen die
nodig zijn voor het tot stand bren
gen van de resultaatsverplichting

(zie de Standaard RAW Bepalin
gen 2010, artikel 01.01.03, lid 02).
Ook de eventuele opbrengsten van
vrijgekomen materialen worden
als productiegebonden kosten
gezien. Indien de aanbesteder een
afzonderlijke bestekspost (een
‘voorziening’ als bedoeld in de
Standaard RAW Bepalingen 2010,
artikel 01.01.03, lid 02) opneemt,
zal de inschrijver daar de
opbrengst van de vrijgekomen
materialen moeten vermelden.
Opgemerkt wordt dat opbrengsten
van vrijgekomen materialen kun
nen resulteren in een negatieve
prijs per eenheid: dit zal zeker het
geval zijn als er sprake is van
afzonderlijke bestekposten waar
de opbrengst voor vrijgekomen
materialen moet worden afge
prijsd. De som van de bedragen
van de resultaatsverplichtingen
vormt het ‘subtotaal’.

Onder het subtotaal
Na de opsomming van de besteks
posten, geeft de inschrijvingsstaat
onder het subtotaal de staartpos

ten weer. Uitgangspunt voor het
opnemen van kosten bij de staart
posten is dat deze niet, of slechts
indirect, variëren met de omvang
van het werk. De staartposten zijn
onder andere verdeeld naar eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, stelposten en bijdragen. Met uitzondering
van de stelposten, zijn alle in de
inschrijvingsstaat opgegeven
bedragen niet verrekenbaar.

Eenmalige kosten
De ‘eenmalige kosten’ houden ver
band met (onderdelen van) het
werk, maar nemen niet (evenre
dig) toe of af met de omvang daar
van. Eenmalige kosten kunnen ver
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Aanbesteden & Contracteren

Veelgestelde vragen
over RAW

De RAW-helpdesk

Van 1998 tot en met 2005 behandelde
de rubriek RAWeetjes van het magazine

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 53 17

Wegen (de voorloper van CROW et
cetera) regelmatig terugkerende vragen
over de RAW-systematiek. Het was een
rubriek met vragen uit de praktijk, beantwoord door CROW-consulenten.

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.

Deze RAWeetjes zijn op de website van

Goedemorgen, ik heb toch al heel wat meegemaakt
in mijn leven, maar wat ik nu aantref. Dit kan gewoon niet
waar zijn!

CROW gebundeld en te vinden via
www.crow.nl/raw > ondersteuning >
raweetjes.

Dat klinkt ernstig. Vertelt u eens waar het over gaat.

Een deel van de RAWeetjes is aan her-

Het gaat over de UAV-GC, of eigenlijk over het
Model Basisovereenkomst die in dat handige boekje van u
voor de UAV-GC zit.

ziening toe. Deze rubriek behandelt de
herziene teksten.

En wat kan dan volgens u niet waar zijn? Ik heb ‘het handige
boekje’ hier voor me, dus als u zegt wat u bedoeld lees ik
met u mee.
Nou, het volgende is het geval: Artikel 3 gaat over
contractdocumenten. In lid 1 wordt omschreven welke
contractdocumenten er zijn, en in lid 2 wordt de volgorde
geregeld bij onderlinge tegenstrijdigheid. Tot zover niets
aan het handje. Maar dan meneer Teunissen, staat in lid 3
dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de
inhoud van de documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer documenten en voor de
onderlinge tegenstrijdigheid in één document!

Foto: Herman Stöver

Het kan toch niet waar zijn dat ik als opdrachtnemer verantwoordelijk ben voor de fouten van de opdrachtgever?
Is dit geen schrijffout?

band houden met een enkele
bestekspost, bijvoorbeeld: trans
portkosten van, naar of binnen het
werk en kosten voor het inrichten,
afbreken en verwijderen van beno
digd materieel of installaties.
Er zijn ook eenmalige kosten die
aan het gehele werk (of een groep
van aan elkaar gerelateerde resul
taatsverplichtingen) zijn toe te
rekenen. Voorbeelden daarvan zijn
kosten voor het opzetten en inrich
ten van het werkterrein en de aan
en afvoer van materieel. Als de spe
cificatie van de post ‘eenmalig
kosten’ niet aansluit op de door de
inschrijver voorziene wijze van uit
voering, mag hij deze uitbreiden
met onderdelen die hij nodig acht.

Onder ‘eenmalige kosten’ is
bovendien een voorziening opge
nomen voor een eventuele kor
ting die de inschrijver op zijn
inschrijvingssom wil geven.
De hoogte van het bedrag van de
eenmalige kosten wordt onder
andere bepaald door de organisa
tie en uitvoeringswijze van de
aannemer.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten zijn
(meestal) tijdgebonden kosten.
De omvang van deze kosten
wordt beïnvloed door de grootte,
de duur en de aard van het werk.
De wijze waarop een inschrijver
uitvoeringskosten bepaalt, ver

Een schrijffout? Nee, ik ben bang van niet. Maar dat u verantwoordelijk bent voor de fouten van de opdrachtgever staat er
niet. Leest u maar eens goed. Het woord documenten staat in
lid 3 geschreven met een hoofdletter. Ook in de leden 1 en 2
bij de opsomming van contractdocumenten en de rangorde
staat in beide gevallen onder sub (f) ‘Documenten’ genoemd.
Daar is nog aan toegevoegd: ‘als bedoeld in § 1 sub d van de
UAV-GC 2005’. Woorden in het Model Basisovereenkomst en
in de UAV-GC geschreven met een hoofdletter staan vermeld
in de begripsbepalingen in § 1 van de UAV-GC.
Onder ‘Documenten’ wordt hier verstaan: alle informatie door
of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het kader van
de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd.
De verantwoordelijkheid voor onderlinge tegenstrijdigheid
zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 van het Model Basisovereenkomst betreft dus alleen die documenten die door de
opdrachtnemer zelf zijn opgesteld en niet die door de
opdrachtgever.
O, gelukkig dat is een pak van mijn hart. Door uw antwoord kan ik vanavond weer gerust slapen. Bedankt!
Laat mijn collega’s dat maar niet horen. Straks noemen ze
mij nog ‘het zandmannetje’.
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schilt: aan de hand van een per
centage over het subtotaal of door
middel van berekening (bijvoor
beeld tijdsbesteding uitvoerder).
Er is geen vaste relatie tussen de
uitvoeringskosten en de productie
omvang (een geringe productie en
een omvangrijke productie kun
nen gelijke uitvoeringskosten ver
gen). Voorbeelden van uitvoe
ringskosten zijn: uitzetten van het
werk, huur schaftkeet, uitvoering
laboratoriumproeven en kosten
uitvoerder. Op de inschrijvings
staat worden de uitvoeringskosten
als (niet verrekenbaar) bedrag
opgegeven.

Algemene kosten
Tot de algemene kosten worden
onder andere de overheadkosten
van het aannemingsbedrijf gere
kend. Dit is vaak gerelateerd aan de
bedrijfsomzet (percentage) en toe
gerekend aan de individuele wer
ken. Zo’n percentage zal de
inschrijver jaarlijks bijstellen en
hanteren bij nieuwe inschrijvin
gen.
Op de inschrijvingsstaat worden de
algemene kosten als (niet verre
kenbaar) bedrag opgegeven.

Winst en risico

Bijdragen
De bijdragen voor RAW en FCO
zijn bedragen die deel uitmaken
van de aannemingssom en deze
zijn terug te vinden als (niet verre
kenbaar) bedrag onder de staart
posten. De bedragen worden bere
kend als percentage van de
aannemingssom.

Opbrengsten
Bij veel projecten is er sprake
van vrijgekomen materialen.
Als deze materialen – oude bouw
stoffen – herbruikbaar zijn, kun
nen deze een zekere waarde heb
ben. Als het eigendom van deze
materialen wordt overgedragen
aan de aannemer, zal de inschijver
de mogelijke opbrengst hiervan
meenemen in de aannemingssom
van het werk (zie ook hiervoor
onder ‘boven subtotaal’).
Het is van belang de financiële
consequenties van mogelijke
opbrengsten in de ontleding van
de aannemingssom zichtbaar te
maken; de inschrijvingsstaat moet
daartoe de ruimte bieden. Bij een
sloopwerk zal dit aspect zich
anders manifesteren dan bijvoor
beeld bij het vrijkomen van een
aantal vierkante meters straat
stenen. Conform de Standaard

RAW Bepalingen 2010 zijn voor
de bestekschrijver de volgende
mogelijkheden beschikbaar:
1 De opbrengst maakt deel uit van
de desbetreffende resultaatsver
plichting met als gevolg een
reductie van de prijs per eenheid.
2 Voor de opbrengst is in een
afzonderlijke resultaatsverplich
ting ‘opbrengst vrijgekomen
materiaal’ opgenomen (de bijbe
horende prijs per eenheid zal
negatief zijn).
De eerste oplossing is mogelijk als
er sprake is van een vaste relatie
tussen de hoeveelheid resultaatver
plichting en de opbrengsten (elke
m2 op te breken straatwerk levert
nagenoeg dezelfde opbrengst op).
Als dit niet het geval is, moet voor
de tweede mogelijkheid worden
gekozen. Door de hoeveelheid
resultaatsverplichting verreken
baar te stellen, kunnen afwijkingen
van hoeveelheden vrijgekomen
materiaal worden verrekend
(gerelateerd aan het aantal op te
breken m2, of – bij de tweede oplos
sing – op basis van de vrijgekomen
hoeveelheid materiaal). Het is
essentieel om de aard (onder meer
de mate van herbruikbaarheid) en
de omvang van de vrijkomende

‘Winst en risico’ worden op verge
lijkbare wijze als de algemene kos
ten door de inschrijver bepaald aan
de hand van een percentage. Speci
fieke omstandigheden die de risi
co’s bepalen, kunnen dit mede
beïnvloeden: ook kan de inschrij
ver met een verlies inschrijven (dat
kan een negatief bedrag tot gevolg
hebben). Op de inschrijvingsstaat
worden ‘winst en risico’ als (niet
verrekenbaar) bedrag opgegeven.

De stelposten zijn in het bestek
voorzien en de opdrachtgever heeft
voor deze posten bedragen in het
bestek en in de inschrijvingsstaat
opgenomen (bedragen maken deel
uit van de aannemingssom). Stel
posten staan als (verrekenbare
post) bedrag vermeld onder de
staartposten. De inschrijver heeft
geen invloed op deze bedragen.

Foto: Herman Stöver

Stelposten
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materialen in het bestek te vermel
den, zodat alle inschrijvers hun
prijs daarop kunnen baseren.
Als het bestek niet in een verreke
ningsmogelijkheid voorziet, zal een
(belangrijke) afwijking van de in
het bestek omschreven situatie aan
leiding kunnen zijn tot een besteks
wijziging. Voor zover er sprake is
van een afzonderlijke bestekpost, is
een verwijzing naar de post waar de
desbetreffende materialen zijn vrij
gekomen van belang (omwille van
de duidelijkheid).

Ter afsluiting:
• Een voorziening opnemen voor
het vermelden van kosten van
opbrengsten van vrijkomende
materialen onder ‘eenmalige
kosten’ is niet juist (het zijn
immers productiegebonden kos
ten).
• Een bepaling opnemen dat de
inschrijver geen negatieve
bedragen of prijzen mag opge
ven, maakt een correcte
inschrijving (ontleding van de
aannemingssom) onmogelijk
(zie de Standaard RAW Bepalin
gen 2010, artikel 01.01.03).

rawhelpdesk@crow.nl, (0318) 69 53 17

Werkgroep ‘Overeenkomsten met
open posten’
Sinds dit voorjaar is de CROW-werkgroep ‘Overeenkomsten met open
posten’ actief.
In 2005 is het onderdeel Overeenkomst met open posten (OMOP)
opgenomen in de Standaard RAW
Bepalingen. Sinds die tijd is er een
flinke toename van het aantal raambestekken in RAW; er wordt duidelijk in
een behoefte voorzien. Het opstellen
van een OMOP is, in vergelijking met
een traditioneel RAW-bestek, niet
eenvoudig. Bestektoetsen en vragen
die bij de RAW-helpdesk over dit
onderwerp binnenkomen, zijn afkomstig van opdrachtgevers, opdrachtnemers en ook ingenieursbureaus.
Naast de vele vragen uit de praktijk,
geeft de markt ook aan dat het systeem OMOP zelf voor verbetering
vatbaar is. Het gaat dan niet alleen om
praktische toevoegingen en uitbreidingen van de regeling, maar ook om juridische verbeteringen en uitbreidingen.
Het doel van de werkgroep ‘Overeenkomsten met open posten’ is het
inventariseren, analyseren en oplossen
van knelpunten en vragen vanuit de
praktijk van het gebruik. Dit zal resulte-

ren in een aangepast stelsel RAWbepalingen en een aangepaste Handleiding. De verwachting is, dat hierdoor
de kwaliteit van de toepassing van
overeenkomsten met open posten
toeneemt, zowel in de fase van contractvorming als in de uitvoeringfase
van een project. Onderwerpen die aan
bod komen, zijn onder andere: leverantieplicht, afnameplicht, eenmalige
kosten, vaststellen hoeveelheden en
zekerheidstelling.
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus hebben zitting genomen in de
werkgroep. Het doel is medio 2012
een voor de gww-sector werkbaar en
bevredigend resultaat op te leveren,
dat een positieve impuls zal geven aan
de toepasbaarheid van overeenkomsten met open posten.

Maurice Wielink, projectmanager
Bouwprocesmanagement, wielink@crow.nl

Emvi-criteriabibliotheek
inspiratiebron voor aanbesteding
De zojuist geopende emvi-bibliotheek biedt slimme,
meetbare criteria om de kwaliteit op een correcte manier
mee te wegen bij de beoordeling van bouwopdrachten.
De bibliotheek is ontwikkeld door CROW, Bouwend
Nederland en Balance & Result.
De emvi-criteriabibliotheek, gevuld op basis van zestig
bouwprojecten, moet de transparantie vergroten en de
hoeveelheid vage eisen terugdringen. Criteria moeten de
wensen van de opdrachtgever betreffen en altijd duidelijk
zijn voor de inschrijver. De bibliotheek is een inspiratiebron voor het formuleren van criteria voor emvi-aanbestedingen.
www.leidraadaanbesteden.nl/emvi-criteriabibliotheek
Teun van Reeuwijk, projectmanager Aanbesteden & Contracteren,
vanreeuwijk@crow.nl

Vlnr: M. Wielink (CROW), R. Buiter (CROW), K. Rietveld (het Miland), L. de Bruin
(Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam), S. Bosma (Ingenieursbureau Oranjewoud), A. de Rooij (Bruil Infra), D. Franssen (gemeente Weert), J. Hoogstra (Ingenieursbureau Grontmij), F. Pesch (Remmits GWW); niet op de foto: C. Verheul (ministerie van Defensie)
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Gemeenten en waterschappen actief
met risicomanagement
Auteur: Tim Oosten

Risicomanagement gaat steeds meer
leven onder aanbestedende overhe
den. Voorlopers als ProRail en Rijks
waterstaat pakken het onderkennen
en beheersen van risico’s al jaren pro
fessioneel aan, maar ook bij gemeen
ten en waterschappen groeit het besef
dat je risico’s maar beter niet kunt
wegmoffelen of doodzwijgen. Dit
komt duidelijk naar voren tijdens de
themabijeenkomst ‘Risicomanage
ment bij gemeenten en waterschap
pen’ van RISNET en Stadswerk op 15
maart.

Om maar meteen het belangrijk
ste misverstand uit de wereld te
helpen: risicomanagement voor
komt geen risico’s. Risicoma
nagement is risico’s beheersen
én beheerst risico’s némen. Risi
co’s horen bij het leven en tegen
slagen zullen zich altijd voor
doen. Door de ogen hier niet voor
te sluiten, risico’s in te calcule
ren, hier geld voor te reserveren
en er eerlijk en open over te com
municeren, zijn projecten in tijd
en kosten in de regel goed in de
hand te houden.

Risico’s wegwuiven

Hoop

Om met het slechte nieuws te ver
volgen: al zo’n vijftig jaar lang zijn
grote (infra)bouwprojecten ruim
twintig procent duurder dan
geraamd. Overal in Europa. En
daar zit onvoldoende verandering
in. Oorzaak: de politiek wuift risi
co’s weg. Projecten worden willens
en wetens veel te optimistisch
begroot, om politieke besluiten
erdoor te drukken en “door
domme pech en onvoorziene
tegenslagen” is de belastingbetaler
uiteindelijk veel duurder uit. Want
die mag het gelag betalen.

Toch gloort er hoop aan de ein
der. Door financiële debacles
als de Noord/Zuidlijn en de
grondaankopen van de gemeente
Apeldoorn, lijken partijen ervan
doordrongen te raken dat het
aloude ‘eerlijk duurt het langst’
zo dom nog niet is. Want er is
meer goed nieuws: kostenramers
zijn in het algemeen goed in
staat om risico’s in te schatten en
redelijke reserveringen voor
mogelijke tegenslagen vast te
stellen. Maar dan begint het
spel pas. Onder politieke druk
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f
bijeenkomsten
Risicomanagement
In 2012 organiseert RISNET, hét 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:

10 mei
21 juni

Intern risicomanagement bij
aannemers
Versnippering in de bouw:
het grootste risico?

Eerstvolgende masterclass:

25 april

Foto: Herman Stöver

31 mei

Risnet

worden posten ‘onvoorzien’
geschrapt en ontstaan de
beruchte rooskleurige project
begrotingen. De ambtenaar is
in dergelijke gevallen loyaal aan
de bestuurder, maar voelt zich
hier doodongelukkig onder,
want hij heeft een heel andere
opvatting van het dienen van de
publieke zaak. Hij weet dat het
misgaat, maar kan niets doen.
Daarbij komt dat projectleiders
ook het risico opzoeken en graag
met een optimistische blik tegen
de zaken aankijken.

Het kennisnetwerk voor risicomanagement in de bouw risnet helpt
organisaties graag bij het opzetten
van risicomanagement. Organisaties
leren te anticiperen, rekening te
houden met zaken die misgaan en
de gevolgen ervan te beperken.
Professioneel riscomanagement
leidt tot effectiever en duurzamer
opereren.

Nek uitsteken
De bestuurder wil vooruit, wil
plannen verwezenlijken, wil iets
betekenen. Van nature leidt dit
tot het opzoeken van risico’s.
Want als je nooit risico’s neemt,
komen we met z’n allen nooit
vooruit. Het is te prijzen dat een

Bestuurlijk draagvlak en de
risicoparadox
De rol en competenties van een
risicomanager

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

bestuurder zijn nek wil uitsteken,
maar het niet luisteren naar ter
zake kundige ambtenaren is op
zijn minst eigenwijs te noemen.
Hoe dit spel goed te spelen?
Om te beginnen moet risicobe
heersing vast onderdeel vormen
van ieder project van enige
omvang. Zo niet, dan kun je het
sowieso vergeten. De grens is niet
zo heel belangrijk (een half mil
joen euro wordt genoemd), als
maar iets wordt vastgelegd. Dan is
vervolgens de vraag hoe het is
georganiseerd. Hier zijn syste
men voor, waarin structuren en
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De gemeente Ede
was gastheer van de
bijeenkomst

Hiërarchie
Ook dodelijk is strikte hiërarchie.
Hoe dictatorialer het land waar de
luchtvaartmaatschappij vandaan
komt, hoe groter de kans dat je
neerstort. De verklaring is heel
eenvoudig: de copiloot in een
democratisch land mag zelf naden
ken en in geval van nood ingrij
pen. In een dictatuur wordt strikt
hiërarchisch gehandeld en haal je
het uit puur lijfsbehoud wel uit je
hoofd om je baas tegen te spreken.
Je volgt braaf bevelen op en denkt
zelf niet na. Dit is uiteraard de

Bron: Bert Vos, gemeente Ede

verantwoordelijkheden worden
vastgelegd. En dan het allerbe
langrijkste: communicatie. Het is
de ‘zachte’ kant waar het zo vaak
misgaat. Want, zoals gemeld, aan
de kennis, aan de berekeningen
ligt het niet. Er moet open en eer
lijk over risico’s gesproken wor
den en het feit moet onderkend
worden dat je weliswaar niet van
tevoren weet wát er misgaat, maar
wel dát er altijd iets misgaat. En
dat dat geld en tijd kost. Zo inge
wikkeld is het allemaal niet:
gewoon die roze bril afzetten.
doodsteek voor iedere organisatie.
Anders gezegd: een verstandige
baas is blij met kritische medewer
kers en in een gezonde organisatie
kan de risicomanager meteen bij
de projectdirecteur aankloppen
als de zaken mis dreigen te lopen.
Ook dit moet zijn vastgelegd.

Voorbeelden
De gemeente Ede en het Water
schap Rijn en IJssel presenteren
hun bevindingen op het gebied
van risicobeheersing, dat binnen
beide organisaties sinds enkele
jaren speelt. Teneur van beide ver

halen: er is een gezamenlijk besef
ontstaan, het gesprek is op gang
gekomen, verantwoordelijkheden
zijn daar neergelegd waar ze horen
en daardoor worden risico’s daad
werkelijk beheerst. Uiteraard is
binnen beide overheden sprake
van betrokkenheid en steun op het
hoogste niveau.

www.crow.nl/risnet
Niels van Ommen, projectmanager Bouwprocesmanagement, vanommen@crow.nl

Herziening richtlijnen werk in uitvoering
Onlangs is de CROW-werkgroep
voor de herziening van ‘Maatregelen
op de autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a’ van start gegaan.

CROW-publicatiereeks 96a bestaan uit
onderdelen die zijn opgesteld in
2004/2005. Sindsdien hebben er binnen
het werkveld werk in uitvoering de
nodige ontwikkelingen plaatsgevonden.
Zo is er sprake van innovaties en zijn er
nieuwe contract- en samenwerkingsvormen. Om voldoende te blijven aansluiten

bij de actuele situatie op de autosnelwegen is in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om zowel de publicatie 96a (richtlijn Werk in Uitvoering) als
ook de RWS richtlijn WiU aan te passen. Rijkswaterstaat heeft aan CROW
gevraagd om beide richtlijnen te integreren (RWS richtlijn WiU en CROWpublicatie 96a) in één uitgave. Het
samenvoegen van de beide richtlijnen is
een wens vanuit de markt.

v
f
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b
b
w
b
v
b
e
m
b
b
s
v
b
e
m
v

Vlnr staand: Thomas Oskam (Rijkswaterstaat Wegendistrict
Rijnmond), Kommer den Uil (BAM Wegen), Kees van
Dongen (PRaedt Advies- en organisatiebureau), Rudy van
Bemmel (Rijkswaterstaat), Wout Drewes (DHV), Pieter
Noomen (Rijkswaterstaat), Bob Hamel (Rijkswaterstaat)
Vlnr zittend: Ludolf Schouten (CROW), Erik Everaars (Rijkswaterstaat), Nick Ooms (Traffic Service Nederland)
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Maatregelen naast de rijbaan
– Werk in Uitvoering 96b

Voertuigkerende barriers:
hoe sterk is de ketting?

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.

Barriers of geleidewanden langs werkzaamheden
zijn opgebouwd uit elementen die, als het goed
is, onderling gekoppeld zijn. In de praktijk komt
het helaas voor dat de koppeling van elementen
onzorgvuldig gebeurt. Betonnen barriers zijn wat
massiever en kunnen dus meer impact hebben,
maar dat geldt minder voor stalen barriers. Daarnaast is het cruciaal dat de barrier aan het begin
en eind verankerd is, bijvoorbeeld aan bestaande
constructies of een tijdelijke obstakelbeveiliger.
Gebruik van overlengte is een andere optie. De
barrier is dan langer dan de werkruimte. Uit veiligheidsoverwegingen moet het beginpunt worden afgeschermd met een tijdelijke obstakelbeveiliger. Het is ook mogelijk om de barrier uit te
buigen, zodat het beginpunt niet frontaal kan
worden aangereden.

Om het asfalt niet te beschadigen worden barriers wel eens op een mat gezet. Ook plaatsing in
de berm komt voor. De voertuigkerende werking
daalt dan sterk omdat de wrijving bij impact in die
gevallen minimaal is. Bij een aanrijding zal de barrier verder uitbuigen dan bij een correcte plaatsing. Een ander gevaar is dat de barrier bij aanrijding door een voertuig over een bepaalde lengte
kantelt en zo een gevaar vormt voor automobilisten en mensen die in het werkvak werken.
Hoewel er voldoende richtlijnen zijn voor effectief gebruik, is het belangrijk om te beseffen dat
ook de testcondities en instructies van de leverancier van de voertuigkerende barriers cruciaal
zijn om maximale veiligheid te bereiken.

Specificaties voor materiaal en materiNaast een goede verankering is voldoende uitbui- eel – Werk in Uitvoering 96a/96b
gingsruimte essentieel. De barrier moet kunnen
uitbuigen op een stabiele en vlakke ondergrond.

De specificaties voor uitvoering, maatvoering
en toleranties volgens NEN-EN 1217-2 zijn

opgenomen in ‘Specificaties voor materiaal
en materieel’ uit de reeks Werk in Uitvoering
96a/96b. Deze zijn te vinden in paragraaf 3.13
vanaf pagina 48. Op pagina 52 komen verankering en uitbuiging aan de orde. In deze
paragraaf wordt voor de plaatsingscriteria en
specificaties ook verwezen naar de ‘Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen – Veilige inrichting van bermen’ en het
‘Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen’.
Voor de toepassing langs niet-autosnelwegen
is het ‘Handboek veilige inrichting van bermen op niet-autosnelwegen buiten de
bebouwde kom’ een belangrijke bron.

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

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Stalen of betonnen voertuigkerende barriers zijn een veelgebruikte maatregel bij
wegwerkzaamheden op en naast de (snel)weg. De voertuigkerende werking is echter
afhankelijk van correcte toepassing van de richtlijnen. Maar dat alleen is niet voldoende. De testcondities en instructies van de leverancier spelen ook een grote rol bij
de effectieve toepassing. De uitspraak ‘de ketting is zo sterk als de zwakste schakel’
geldt in dit geval zeker.
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Nieuwe uitgaven
www.crow.nl/shop

CROW-publicatie 298

CROW-publicatie 218t

CROW-publicatie 280

Richtlijnen geluidbeperkende
constructies langs wegen

Beplanting en luchtkwaliteit

Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen

De ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’, beter bekend als de GCW,
is onlangs volledig herzien. Deze vierde editie van de GCW, de GCW-2012, vervangt
de derde editie uit 2007 en is gegroeid van
84 naar ruim honderd pagina’s.

Bomen en beplanting bieden vele voordelen
voor stadsbewoners en -bezoekers: schaduw,
verkoeling en zuurstof, verfraaiing van het
straatbeeld, et cetera. Maar kunnen ze ook
een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op
plaatsen waar die niet aan de eisen voldoet?

Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale
ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de
beschikbare technieken. CROW-publicatie
280 ‘Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’ geeft
praktische informatie om dit te doen.

Kennis en richtlijnen actueel houden is een
belangrijke taak van CROW. Dit geldt zeker
voor de ‘Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen’, beter bekend als de
GCW. De vierde editie van de GCW
(CROW-publicatie 298) vervangt de derde
editie uit 2007 (CROW-publicatie 251).
De GCW is bedoeld als handleiding bij het uitwerken van geluidbeperkende constructies in
het vervolg op akoestisch onderzoek bij onder
meer milieueffectrapportages en ontwerp-tracébesluiten. Daarnaast besteedt de GCW
aandacht aan aspecten als vormgeving (zowel
in relatie tot omgeving en gebruikers, als in
relatie tot de akoestische eigenschappen),
detaillering (zoals zonlichtweerkaatsing voorkomen), constructieve aspecten van de standzekerheid, en veilig beheer en onderhoud.
In deze nieuwe uitgave zijn de laatste inzichten
over akoestische modellering en dimensionering van geluidbeperkende constructies opgenomen. Ook wordt op tal van plaatsen verwezen naar de meest recente (Europese)
normen en richtlijnen. Verder is de plaats van
de GCW in het ontwerp- en bouwproces
beter beschreven. Nóg een belangrijke wijziging ten opzichte van de vorige uitgave is dat
in de tekst duidelijk staat aangeven welke elementen van de GCW als harde eis moeten
worden gezien, bij welke elementen er keuzes
gemaakt moeten worden en welke elementen
toelichtend van aard zijn. De GCW is bedoeld
voor akoestisch adviseurs, vormgevers en constructeurs, opdrachtgevers, evenals aannemers/bouwers en leveranciers.

Die vraag is actueel in het kader van de Europese richtlijn die grenswaarden stelt voor fijn
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Tot nu
toe leken de onderzoeksresultaten en meningen behoorlijk uiteen te lopen. Toch vinden
veel politici en beleidsmakers het gebruik van
beplanting voor het verminderen van de
luchtvervuiling een interessante gedachte.
Door de tegenstrijdige berichten worstelen zij
echter met de vraag of zij er verstandig aan
doen om, specifiek voor dit doel, bomen of
ander groen in te zetten.
Deze publicatie is in de eerste plaats bedoeld
voor medewerkers, bestuurders en adviseurs
van decentrale overheden. Hun vragen staan
centraal, en de uitgave geeft gerichte antwoorden op 64 vragen rond beplanting en
luchtkwaliteit. Na een gedeelte over ontstaan,
verspreiding en verwijdering van emissies gaat
hoofdstuk 3 dieper in op de effecten op de
luchtkwaliteit. Hoofdstuk 4 gaat over toepassing van beplanting in de praktijk en bevat
ontwerpaanbevelingen. Het slothoofdstuk
gaat over wet- en regelgeving en onderzoek.
De publicatie geeft een goed en degelijk (met
onderzoeksresultaten onderbouwd) beeld
van de beschikbare kennis. De informatie is
relevant voor professionals die werkzaam zijn
binnen de vakgebieden milieu, groen en ontwerp en beheer van de openbare ruimte.

artikelnummer: 218t
prijs: € 41,-

Het doel van de publicatie is om alle partijen die
bij ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte betrokken zijn, te voorzien van de
beschikbare informatie. Deze informatie kan
worden gebruikt om een optimale combinatie
in nieuwe situaties te maken, en om knelpunten
in bestaande situaties op te lossen.
Deze publicatie beschrijft zowel onder- als
bovengrondse infrastructurele voorzieningen:
wegconstructies, kabels en leidingen, riolering
en openbare verlichting. De informatie is toegespitst op de technische aspecten van ontwerp
en uitvoering. Bijzonder aandachtspunt is het
ontwerpen in ‘4-D’. Het is essentieel dat ontwerper en beheerder rekening houden met de
ontwikkeling van de ruimtebehoefte in de tijd.
Het doel van de publicatie is het succesvol combineren van bomen met de verschillende typen
voorzieningen. Daarom wordt de optie ‘niet
aanleggen’ of ‘verwijderen’ van een van de
typen voorzieningen, of van bomen, niet uitgewerkt.
Deze publicatie behandelt een reeks oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten; een
overzicht van maatregelen om schade bij werkzaamheden te voorkomen; handreikingen voor
de aanpak van het integrale ontwerpproces;
een overzicht van beschikbare technieken en
maatregelen; een samenvatting van eisen en
randvoorwaarden per type voorziening; en een
selectie van de benodigde basisinformatie over
de verschillende typen infrastructurele voorzieningen en bomen.
artikelnummer: 280
prijs: € 72,-

artikelnummer: 298
prijs: € 61,-
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Cursussen & Opleidingen
www.crow.nl/cursussen

Praktijkexamen ‘Visueel Inspecteur
Wegen’ niet meer in het najaar
In de afgelopen jaren werd het praktijkexamen ‘Visueel
Inspecteur Wegen’ in het voorjaar en het najaar afgenomen.
CROW heeft besloten om de opzet van deze examens te
wijzigen. Op 24 mei 2012 is de eerste mogelijkheid om het
examen te doen.
Het tweede en laatste praktijkexamen van 2012 vindt
plaats op 26 juni. Dan is er ook een herkansingsmogelijkheid
voor de examenkandidaten van mei. De eerstvolgende
mogelijkheid om te herkansen is pas in 2013.

www.crow.nl/cursussen (zie: Opleiding Visueel Inspecteur Wegen:
praktijkexamen)
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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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