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Kennis en ervaring delen in het CROW-Managersnetwerk

Managers stadsbeheer zorgen er dagelijks voor dat de stad er mooi
bijligt. Dat gaat soms met horten en stoten. Binnen het CROW-Managersnetwerk delen zij kennis en ervaring, in een besloten omgeving. Een kijkje
in de keuken.
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“Groen is zes halen, één betalen”
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Bijeenkomsten CROW Levende Stad
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Hoe zit het met de gebruikservaringen van de in 2012 verschenen CROWpublicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte?’ Drie praktijkverhalen.
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Milieu
“Niet stoppen bij wettelijke geluidsnormen,
maar ambitie tonen”
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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
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.

Geluidsoverlast is een groot, landelijk probleem. Vooral technici en juristen
buigen zich erover, waardoor de burger behoed wordt voor uitwassen. Voor
beleving, communicatie en praktische oplossingen is vaak maar weinig
aandacht. Tijd om anders tegen lawaai aan te kijken. En het te agenderen.

Kennis over mobiliteit en ruimte is gebundeld
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CROW et cetera wordt gratis verspreid
onder professionals op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare
ruimte. Via www.crow.nl/etcetera kunt u
zich aanmelden.

De CROW-helpdesk
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Verkeer & Vervoer
Een nieuwe CROW-publicatie biedt het overzicht van voorheen versnipperd aangeboden kennis over zowel mobiliteit als ruimte. De uitgave
moet helpen de kennis op de werkvloer te laten belanden.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
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Infrastructuur
“Het veld is breder geworden, de projecten integraler”
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CROW gaat certificering langsvlakheidsmetingen verzorgen
Alle kennis over betonverhardingen straks digitaal beschikbaar
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Twee nieuwe hoogleraren wegbouwkunde zijn dit voorjaar benoemd in
Delft. Waar storten zij zich op en hoe zien ze de toekomst van hun vak?
Een interview.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende domeinen:

Aanbesteden & Contracteren

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

Komen kostenbepalende factoren ook buiten de
besteksposten voor?

24

Verschenen: UAV 2012 Toegelicht
Aanbestedingskalender.nl groeit door
Korting op ABK Premium abonnement
Meelopen met Run for KiKa
Nieuwe werkgroep ‘Grondverbetering’ ten behoeve van funderingswerken
De RAW-helpdesk
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Ook elders in het bestek kunnen kostenbepalende factoren voorkomen.
Een leverantie van een bouwstof is een voorbeeld; of een te verrichten
kwaliteitsonderzoek.

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.
Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.
Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Levert een bijdrage aan het competenter maken
van de overheid op het gebied van mobiliteit.
Het speelt in op de behoeften van de decentrale
overheden en signaleert nieuwe ontwikkelingen.

Bouwprocesmanagement

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

Ondanks inspanningen geen daling van het
aantal graafschademeldingen

28

Van de straat geplukt: Aan de kant!

30
32

De wet klopt, de regels en de afspraken zijn in orde: graafschade zou
grotendeels tot het verleden moeten behoren. De werkelijkheid is helaas
minder rooskleurig. Er lijkt nog een lange weg te gaan.
Straatwerk moet vooral verantwoord zijn

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.

Wilt u meer informatie over deze domeinen,
ga dan naar www.crow.nl.
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Autodelen: snelle groei, onstuimige verwachtingen

Ruim vijfduizend deelauto’s telde Nederland in maart. Dat is een groei
van 86 procent in een jaar tijd. Steeds vaker delen ook eigenaren hun
auto met anderen via onlinecommunity’s. En de groei van het autodelen
is er nog lang niet uit.

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

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

Poster over Wmo-vervoerregelingen en Regiotaxicontracten

Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen
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Kennis en ervaring delen in het
CROW-Managersnetwerk
Auteur: Tim Oosten

Managers stadsbeheer hebben mooi en dankbaar werk. Dankzij
hen werken de riolen, wordt het groen onderhouden en de straat
geveegd. Maar daarmee is niet gezegd dat alles altijd van een
leien dakje gaat. En net als iedere leidinggevende, heeft ook deze
manager behoefte aan het delen van kennis en ervaring, liefst in
een besloten omgeving. Het CROW-Managersnetwerk voorziet
hierin. In april kwam het netwerk bijeen om over lobby, politiek
en verkiezingen te praten.

stadsbeheer voldoende ‘op de
kaart’? Hier doet zich een wat
merkwaardige paradox voor. Doen
ze hun werk goed, dan praat niemand over ze en zijn de managers
niet in beeld. Gaat er wat mis, dan
staan alle schijnwerpers gericht op
de openbare ruimte. Wat dat
betreft is het niet altijd erg als niet
alles altijd volledig naar wens verloopt. Gelukkig zit het met de aandacht voor leefbaarheid wel goed.

na afloop weer vol ideeën en inspiratie huiswaarts keert.

Een groot pluspunt is dat er voor
stadsbeheer structureel geld
beschikbaar is. Bij stadsontwikkeling en grondbedrijf is dit een
ander verhaal en daardoor weet
die laatste categorie de beheerder
wel te vinden en wil men er graag
mee samenwerken. Dit is uiteraard
eigenbelang, maar het dwingt de
stadsontwikkelaar er wel toe zich
te verdiepen in het beheer van de
openbare ruimte.
En wat de politiek betreft: deze wil
waar voor zijn geld, ofwel maximale kwaliteit tegen een minimale
prijs. Dit leidt ertoe dat je druk
moet kunnen weerstaan. Wat
alleen mogelijk is, als je goed
inzichtelijk kunt maken wat de
politiek – en dus de burger – terugkrijgt voor de euro die hij uitgeeft.
Het helpt door de straat op te gaan,
letterlijk. Met bestuurders en bewoners. En dan laten zien wat goed
gaat en wat niet. Praten over leefbaarheid is gelukkig ook gemakkelijker dan praten over techniek.
Een gat in de weg of een ondergelopen straat is immers tastbaar. Ook
het sociale belang laat zich goed
uitleggen. Het is ook zeker zinvol
om de sociale en de fysieke component te combineren.

Foto: Herman Stöver

Praten over leefbaarheid is gemakkelijker dan praten
over techniek

Het CROW-Managersnetwerk is een
select gezelschap. Managers en leidinggevenden van middelgrote en
grote gemeenten in het land met
omzetverantwoordelijkheid die
aansturend zijn in budget en mensen, maken er deel van uit. Deze
groep gelijkgestemden deelt kennis en ervaringen, waar natuurlijk
ook de dagelijkse worstelingen en
uitdagingen bij horen. Dit gebeurt
in besloten kring, zodat iedereen
vrijuit kan praten.
De leden krijgen een persoonlijke
uitnodiging en komen elk kwartaal
bijeen, waarbij een van hen als
gastheer optreedt. Verschillende
werkvormen en inspirerende sprekers dragen eraan bij dat iedereen

4 | CROWetcetera nr. 5 | juli 2013

Primaire doelgroep
CROW faciliteert het netwerk. Als
kennisplatform wil CROW een
goede binding onderhouden met
de primaire doelgroep. Het grote
netwerk en de ervaring van het
kennisplatform met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten
spelen uiteraard ook een rol. Net
als het vertrouwelijk opereren in
een politiek gestuurde omgeving.
In april heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden van het
CROW-Managersnetwerk. De
gemeente Arnhem is gastheer.
Thema: de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 als uitgelezen kans
om de openbare ruimte onder de
aandacht te brengen. Hoe pakken
de managers dat aan en wat zijn de
geëigende middelen? Het gaat niet
over techniek, dat hebben we in
ons land aardig voor elkaar, maar
wel over houding en ambitie tegenover wethouder en burger.

Schijnwerpers
Hoe gaat dat in zijn werk, lobbyen,
intern en richting politiek? Staat

Foto: Herman Stöver
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Manager stadsbeheer: mooi en dankbaar werk

Lobby

Partners

Het is al even aangestipt: lobbyen.
Of je het er nu mee eens bent of
niet, lobby is een gegeven. Het is
het informeel beïnvloeden van formele besluitvorming, uiteraard om
je positie en het belang dat je hebt
veilig te stellen. Het speelt vaak bij
complexe materie. Een goede lobbyist weet deze te reduceren tot
begrijpelijke brokken. En: de beste
lobby is die waarbij een ander jouw
boodschap uitdraagt.
Besluitvorming is zich op steeds
meer plaatsen gaan afspelen: politiek, bewoners, sociale partners…
Uiteraard hebben ook de media
invloed. Daarbij praten Kamerleden liever niet met lobbyisten,
maar wel met wethouders. Dus wil
je landelijk wat regelen, schakel
dan je wethouder in. Maar wie
stuur je daarop af? Stel jezelf de
vraag of het verhaal technisch of
politiek is en zoek er de juiste man
of vrouw bij die bij de wethouder
het verhaal kan doen.

Ook in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kan
het nuttig zijn om partners te zoeken. De waterschappen kunnen
hiervoor in aanmerking komen, al
hebben zij zelf voldoende middelen en kunnen ze goed hun eigen
broek ophouden. Zij zullen niet uit
financiële motieven samenwerken. Ook met woningcorporaties
zijn partnerschappen mogelijk.
Ook hier is voorzichtigheid geboden. Het kan er zo maar toe leiden
dat je uiteindelijk meer, in plaats
van minder, geld kwijt bent voor je
mooie plannen.

Aangezien beheer is opgeschoven
van ondergeschoven kindje naar
belangrijke speler, wordt deze
‘belobbyd’. Waarbij er een lobbydriehoek is, bestaande uit bestuurder,
beleidsambtenaar en lobbyist. En
die driehoek moet je zien te managen. Stadsontwikkelaars zoeken
cofinanciering: een mooie kans
voor de beheerders om mee te doen,
belangen uit te ruilen en invloed te
krijgen. Enkele interessante trends
op lobbygebied zijn: er is meer
lobby, dus meer competitie, niemand heeft nog het monopolie op
het gelijk, wees effectief en breng je
mening over als coalitie en tot slot:
zet een aansprekend gezicht in.

Het is goed om te bedenken dat
lobby bijna het tegenovergestelde
is van zenden. Lobby betekent: heb
je een probleem? Hoe kan ik je helpen? Bied oplossingen aan; wie
niets te bieden heeft, kan een
lobby beter achterwege laten.
Bedenk ook dat besluitvorming in
Nederland vaak niet in één keer
gaat, maar voortdurend in beweging is. Het bestaansrecht van de
politiek is oplossingen presenteren, onder steeds wijzigende
omstandigheden.
Beheer, tot slot, is complex. Dat
brengt het grote voordeel met zich
mee dat zo veel partijen zich kunnen verbinden met de beheerder.
En uiteindelijk is het misschien
wel meer een economisch dan een
technisch vraagstuk. Wat dat
betreft kan het geen kwaad, je af te
vragen wat de waarde is van wat je
beheert. En hoeveel procent daarvan je nodig hebt om te beheren. 
J an Oege Zijlstra, projectmanager,
zijlstra@crow.nl, voor vragen of om zich
aan te melden bij het CROW-Managersnetwerk

Doe normaal!
Ik wil hier niet lopen bekvechten zoals premier
Rutte en Geert Wilders dit enige tijd geleden
deden in de Tweede Kamer, maar wel een
pleidooi houden om ons gezonde verstand te
gebruiken. De overheid doet er goed aan kennis in huis te houden, te weten wat ze doet en
niet alles aan de markt over te laten. Gelukkig
ben ik niet de enige die er zo over denkt. “Het
Rijk loopt geld mis bij bouwprojecten en wegenaanleg waarbij ontwerp, uitvoering, financiering, onderhoud en exploitatie aan een privaat
bedrijf worden gegund. Tot die conclusie komt
de Algemene Rekenkamer in een onderzoek
naar pps.” Aldus het Financieele Dagblad op
7 juni. Het probleem is dat een dergelijke geïntegreerde aanbesteding voordeel zou moeten
opleveren. Maar dat beoogde voordeel gaat, in
ieder geval deels, verloren doordat overheidsinstanties zich niet streng genoeg houden aan de
afgesloten contracten. Van boetes en kortingen
bij onvoldoende presteren is veel te weinig
sprake en de ingeschakelde private partner mag
zijn eigen werk controleren. Het vertrouwen
dat hierbij in die partner wordt gesteld, is niet
altijd terecht, meldt de Rekenk amer eufemistisch. Bovendien kosten wijzigingen in contracten de overheid veel geld, vaak meer dan de
beoogde bezuiniging door geïntegreerd aan te
besteden.
Mochten er desondanks gemeenten zijn die
overwegen hun ingenieursbureau buiten de
deur te doen, dan kan ik alleen maar zeggen:
niet doen! Ik ben echt niet voor een terugkeer
naar de jaren vijftig met feodale verhoudingen
tussen een alwetende overheid en een slaafse
aannemer. Opdrachtnemers hebben veel kennis in huis, waar je natuurlijk gebruik van moet
maken. Maar we moeten niet naar de situatie
waarin de overheid uit pure armoe alles maar
aan de markt overlaat. Als je weet wat je wilt,
wat zeker bij standaardklussen het geval is, dan
kun je dat prima zelf omschrijven. Gewoon in
een RAW-contract. Dat kan je eigen ingenieursbureau prima alleen af. En bij het aanbesteden van een RAW-contract kunnen natuurlijk
EMVI-criteria worden meegenomen, zodat de
inschrijvers zich met eigen slimmigheden kunnen onderscheiden.
Iman Koster,
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Zout
verdienen
per m2

Het is tijd voor meer met minder!
Vacuümzout van AkzoNobel is vochtig en heeft
een fijne korrelverdeling. Daardoor plakt het
beter aan de weg dan andere soorten zout.
Ofwel: per m² minder strooien voor hetzelfde
resultaat. Ook heeft vacuümzout van AkzoNobel
een grotere korreldichtheid. Daardoor gaan er
in één kubieke meter meer kilo’s wegenzout.
Met dezelfde strooiwagen neemt u dus méér
AkzoNobel vacuümzout mee dan ander zout.
Gevolg: efficiëntere strooiacties. Er is immers
minder zout nodig per m² voor het gewenste
resultaat en bovendien rijdt u met één strooiwagen AkzoNobel vacuümzout méér
kilometers. Kortom: lagere kosten per m².

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

Leefomgeving

Ervaringen met CROW-publicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte’

“Groen is zes halen, één betalen”
Auteur: Stefan Boerboom

Heideplantsoen, door de bewoners
bedacht en onderhouden (Copepad,
Alphen aan den Rijn)

In juli 2012 verscheen CROW-publicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte’. ‘CROW et cetera’ vroeg zich af wat nu, precies een
jaar later, de ervaringen zijn met deze publicatie. Drie gebruikers
van twee gemeenten aan het woord.

Peter Westgeest:
“Lokale participatie
is niet alleen een
hype, er bestaat
echt behoefte aan”

De openbare ruimte inrichten en
beheren kost veel geld. Maar wat
levert het eigenlijk op? Goede
openbare ruimtes in steden en dorpen dragen bij aan actuele maatschappelijke thema’s als sociale
cohesie, gezondheid, leefbaarheid... en vastgoedwaarde. Maar
hoe kwantificeer je dat? Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de
publicatie heeft een breder palet
aan baten naar boven gebracht dan
je op het eerste gezicht zou denken. En, belangrijker, meer dan
gemeenten op dit moment verzilveren.

De publicatie reikt drie handvatten aan om bij openbareruimteprojecten niet alleen te blijven steken in ‘een goed gevoel’. Ten eerste
een methode om een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) te maken, ten tweede een
reeks meetlatten om de kwaliteit
van de openbare ruimte te kunnen
meten en ten derde diverse kengetallen die de maatschappelijke
baten van acties voorspellen.

Spic-en-spansyndroom
Peter Westgeest is beleidsadviseur
participatie bij de gemeente

Alphen aan den Rijn. Hij is
enthousiast: “De titel is al een eyeopener. Deze publicatie komt op
het goede moment. Er wordt steeds
meer werk gedelegeerd van het
Rijk naar lagere overheden, met
als intentie inverdieneffecten.
Lokale participatie is niet alleen
een hype, er bestaat echt behoefte
aan. Bij technici is er vaak nog
terughoudendheid. Zij zien bewoners vooral als een last en en een
vertragende factor. Terwijl ik met
deze publicatie kan aantonen dat
het een lust is waar je baten mee
realiseert. Investeren in de openbare ruimte zorgt voor reuring,
een mooiere kwaliteit en blije
mensen. Een goed voorbeeld is het
project ‘Eetbaar Alphen’, een vorm
van stadslandbouw. Hoe laat je
ouderen participeren? Hoe krijg je
kinderen aan gezonde eetgewoon- >
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Hans van Hooft:
“Bewoners zijn een
essentieel onderdeel
van de leefbaarheid
van de omgeving”

John Doomernik:
“Vaak is onduidelijk
wat de kwaliteit van
de openbare ruimte
in harde munt
oplevert voor de
gemeente”

ten? Dit project levert onbetaalbare effecten op voor onze stille of
manifeste baathouders.”
“De grote vraag is: van wie is de
wijk? Dát is de baat van de
gemeente: als een wijk leefbaar is,
zal er minder rottigheid zijn. Is de
leefbaarheid matig of slecht, dan
zul je meer vandalisme hebben en
moet je meer besteden aan onderhoud, toezicht en handhaving. Een
overheid die alles zelf wil doen, is
niet goed bezig. Dat is het spic-enspansyndroom. Een gemeente die
er uitsluitend voor zorgt dat alles
schoon is, loopt het risico dat de
bewoners met de armen over
elkaar gaan zitten en enkel hun
mond opendoen om te klagen. Participatie zorgt voor gezelligheid,
straatleven, echtheid en levendigheid. Als je als gemeente eenzijdig
alles bepaalt, mis je al dat soort
aspecten.”
Volgens Westgeest is het cruciaal
dat bewoners zelf mee investeren.
Dat kan zijn in tijd, geld of arbeid.
“Zo wilde een groep bewoners van
de Dotterbloem graag een Gaudísofa. Wij hebben als gemeente
gezegd: oké, maar het is voor jullie
woongenot, dan moet je ook mee
investeren.” De bijdrage van de
bewonersvereniging was bijna
even groot als die van de gemeente:
e 2900,-. “Het zorgt ervoor dat ze
nooit meer zullen zeggen ‘die bank
deugt niet’ omdat ze deze zelf hebben ontworpen, betaald, laten
maken en laten plaatsen.”

“Het blijft hypothetisch”
Hans van Hooft is beleidsadviseur
openbare ruimte van de gemeente
Maasdriel. Hij is sceptischer. “De
titel van de publicatie spreekt mij
aan”, zegt hij. “Ik kan mij vinden
in de denkwijze van de publicatie,
namelijk dat openbare ruimte nog
te veel als een kostenpost wordt
gezien en er te weinig oog is voor
de baten.” Hetzelfde geldt voor de
inzet van baathouders, met name
burgers. “Bewoners zijn een essentieel onderdeel van de leefbaarheid
van de omgeving. Je merkt duidelijk dat burgers mondiger zijn dan
voorheen en meer invloed willen
uitoefenen op de openbare ruimte.
Daar liggen natuurlijk mogelijkheden. Een nadeel is dat de publicatie naar mijn mening te weinig
harde cijfers bevat. Er staat bijvoorbeeld dat de woningwaarde zeven
procent omhoog gaat als de onderhoudskwaliteit een punt stijgt.
Maar het blijft hypothetisch en
valt wat weg in een tijd waarin
huizen flink in waarde dalen. In
mijn ogen zijn de gegevens een
beetje te ‘zacht’ voor een bestuur
in geldnood.”
Dit gezegd zijnde, is de gemeente
Maasdriel wel degelijk bezig met
het thema. Een voorbeeld daarvan
is De Wielwijck in Hedel. Van
Hooft: “De bewoners hebben zelf
een groenperk omgebouwd tot
speeltuin. De gemeente heeft de
materialen ter beschikking
gesteld. Een voorbeeld van een

succesvol project in een straat
waar iedereen vóór was. Wel moeten we blijven opletten. Er is altijd
het gevaar dat het in de toekomst
een hangplek zou kunnen worden.
Overigens maken wij in ons groenbeheer gebruik van beeldbestekken. Dat heeft als grote voordeel
dat we iedereen, aannemers en
bestuurders, van tevoren kunnen
laten zien: dít krijgen we geleverd
voor dát budget.”
Zijn collega John Doomernik,
teamcoördinator openbare ruimte,
laat zich in soortgelijke bewoordingen uit: “Wat levert de kwaliteit
van de openbare ruimte nu in
harde munt op voor de gemeente?
Dat is vaak onduidelijk. Onze kosten zijn helder maar de baten zijn
diffuus; die gaan naar verschillende partijen. Het is gemakkelijk
geld voor beheer en onderhoud
van de openbare ruimte ergens
anders voor in te zetten, terwijl wij
moeilijk kunnen aangeven wat het
financieel betekent als de kwaliteit
van de openbare ruimte omhoog
of omlaag gaat. Ook wat burgerparticipatie betreft ben ik voorzichtig.
Ten eerste is de bereidwilligheid
lang niet altijd hoog. Ten tweede
kan het ervoor zorgen dat wij als
gemeente in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van burgers
komen te zitten, terwijl wij wel
verantwoordelijk zijn en blijven
voor de openbare ruimte. Maar ik
beschouw de publicatie toch als
waardevol, omdat het argumenten
bevat die we kunnen inzetten om
de waarde van de openbare ruimte
inzichtelijk te maken.”

“Vind wat bindt”

Van ontsierende, steeds wisselende
graffiti naar permanente graffitikunst
(Aïdaplein, Alphen aan den Rijn)
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Over bezuinigingen gesproken:
wanneer er te veel op beheer en
onderhoud van de openbare
ruimte wordt bezuinigd, zal volgens Westgeest op een gegeven
moment de wal het schip keren.
“Ik zie steeds vaker dat bewoners
zelf het benodigde geld ophoesten.
Belangrijk is bewustwording van
baten én een gedeelde urgentie.
Ik zeg altijd: groen is zes halen,
één betalen. Groen zorgt voor verkoeling, hogere huizenprijzen,

Groenperk, door bewoners omgetoverd tot speeltuin
(De Wielwijck, Hedel)

meer sociale cohesie, gezondere
burgers, betere leerprestaties van
kinderen en eigenheid van een
buurt.”
Is er niet het risico dat burgerparticipatie leidt tot kortdurende initiatieven die al snel doodbloeden,
waarna verwaarlozing op de loer

Foto: Stan de Laat, gemeente Maasdriel

Leefomgeving

ligt? Volgens Westgeest is dat risico
niet groot als je een goede aanvliegroute hanteert. “Je moet ze
vroeg betrekken. Vind wat bindt.
Aan het Copepad hier in Alphen
hebben mensen zelf een heidetuin
ontworpen. Er ligt zelden vuil in
de borders, maar ook op straat. De

bewoners maken dat zelf schoon.
We hadden nooit kunnen bevroeden dat een neveneffect van dit
project is dat we ook minder kwijt
zijn aan het onderhoud van de
weg. Ook de makelaar beschrijft de
charmes van dit project in zijn
advertenties, zag ik laatst. Dus
waarde heeft het. Als we van tevoren hadden gezegd: ‘We moeten
bezuinigen, willen jullie het
onderhoud doen?’, had men waarschijnlijk gezegd: ‘Je kunt me nog
meer vertellen, bekijk het maar’.
Ik heb voorbeelden van projecten
die al vijftien jaar naar ieders
tevredenheid lopen.”
Westgeest voorspelt dat dit proces
verder zal gaan en noemt als voorbeeld zelfbeheer in Cupidohof en
Hoekwierde, Almere. “In plaats van
dat de burgers meedoen met de
gemeente, wordt het: de gemeente
doet mee met de burgers.”
Harro Verhoeven, projectmanager
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur,
verhoeven@crow.nl

CROW-publicatie
273 ‘Succesvolle
openbare ruimtes’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

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

Bijeenkomsten CROW Levende Stad
Geplande bijeenkomsten:
26 september Openbare ruimte en de gemeenteraadsverkiezingen – de beheerder als politiek
adviseur – Rheden
1 oktober
Young professionals – Provincie Zuid Holland
9 oktober
Monitoring – Helmond
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
• Openbare ruimte en de gemeenteraadsverkiezingen
– de beheerder als politiek adviseur –
(regio Noord-Holland-Noord)
• Participatie
• Groot civieltechnisch onderhoud
• Graafschade
• Standaardboomveiligheidsregistratie
• Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte
• Ombuigingen/kerntakendiscussie

De volgende bijeenkomsten hebben dit jaar plaatsgevonden:
16 januari
Verantwoord communiceren over de openbare
ruimte met sociale media – Rotterdam
24 januari
Waardevolle gegevens over de openbare ruimte
‘bevrijden’ – Utrecht
31 januari
Monitoring – Breda
7 maart
‘Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’
– Nieuwerkerk aan den IJssel
4 april
Maatschappelijk stadsbeheer – Delft
24 april
Gladheidsbestrijding op fietspaden – Nijmegen
13 mei
Monitoring – Eindhoven
29 mei
Evaluatie bezuinigingen – Zoetermeer
4 juni
Past performance – ’s-Hertogenbosch
13 juni
Weg met die obstakels - Ede
26 juni
Praktijkmiddag beeldkwaliteit – Ede
Tijdens de themabijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals
kennis en ervaringen uit over de openbare ruimte.
Zelf ideeën over een bijeenkomst? Laat het ons weten.
www.levende-stad.nl
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85,
ook voor het aanleveren van ideeën voor bijeenkomsten
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Milieu
www.crow.nl/milieu

Het wordt tijd om geluid weer op de agenda te krijgen

“Nietstoppenbijwettelijke
geluidsnormen,maarambitietonen”
Auteur: Tim Oosten

De aanpak van geluidsoverlast is vooral het domein van technici
en juristen. Dit is het gevolg van wettelijke normen. Deze bieden
de burgers bescherming tegen excessen en de bestuurders houvast, maar staan ambitie nogal eens in de weg. “Je moet niet stoppen als een norm gehaald is. Er is ook nog zoiets als beleving en je
kunt met burgers zoeken naar oplossingen voor overlast”, aldus de
Osse wethouder duurzaamheid Hendrik Hoeksema. Dit najaar
verschijnt een CROW-publicatie over de agendering van geluid.
Hendrik Hoeksema:
“Rekening houden
met beleving en
praten met burgers”

“Als het aan mij ligt, komt er weer
meer aandacht voor geluidshinder.
Er is genoeg reden om geluid te
agenderen. Overal liggen uitdagingen en problemen en de benadering is erg technisch-juridisch. Veel
te vaak gaat het alleen om de vraag
of een norm al dan niet gehaald
wordt. Maar dat zegt lang niet alles
over de beleving door de burger. En
ook beneden die norm wordt
onze gezondheid belast.
De daadwerkelijke aanpak van overlast is
onderbelicht. Je moet
niet ophouden als je
hebt aangetoond dat
je onder de geluidsnorm zit. De aanpak
kan anders en dat wil
ik graag laten zien.”
Het zijn de woorden van
een bevlogen bestuur-
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der, Hendrik Hoeksema, PvdA-wethouder in Oss met onder meer
duurzaamheid in zijn portefeuille.
Hij heeft zitting gehad in de CROWwerkgroep ‘Agendering van geluid’,
die dit najaar een publicatie over
het onderwerp uitgeeft.

Weggewoven
“We hebben het niet over iets
kleins. Miljoenen mensen in het
land hebben last van geluid. Te
vaak worden klachten nog weggewoven met het argument dat er aan
de normen wordt voldaan. Maar er
is een rechtstreeks verband met de
gezondheid van mensen. In het
verleden is geur om die reden ook
aangepakt. Waarom zou dat met
geluid niet kunnen? Gelukkig is er
in de afgelopen jaren veel bereikt.
Er zijn wettelijke normen en daarmee is er bescherming tegen excessen. De keerzijde is dat we ons bij
de rest neerleggen. Het heeft ook
met associatie, met beleving te
maken. Laat ik een voorbeeld noemen. We hebben hier in Oss een
crossterrein. Je kunt tegen zo’n
crosser moeilijk zeggen dat hij
maar elektrisch moet rijden, dan is
zijn hele beleving van de sport verdwenen. Hij vindt het geluid prach-

tig, waar anderen zich weer aan
storen. We zijn gaan praten met het
bestuur van de vereniging en hebben een enquête gehouden onder
bewoners in het kader van een
geluidsbelevingsonderzoek. Het
zou vermoedelijk al helpen als
bewoners, die graag stilte in het
weekend hebben, weten wanneer
er wedstrijden en trainingen zijn,
zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Wij vermoeden dat
dat scheelt in hun beleving van het
lawaai en dat daarmee het aantal
klachten ook omlaag zou gaan.”

Horeca
De horeca is nog zo’n voorbeeld.
Daar waren klachten over. We hebben een uitgebreide enquête gehouden en ook ter plekke gemeten. Dat
leidde tot een verrassende conclusie. Het geluid bleef binnen de normen, maar een grote ergernis
onder de bewoners was de ploeg die
om zeven uur ’s morgens met de
bladblazer de straat kwam schoonmaken. Hadden ze eindelijk een
paar uur nachtrust achter de rug,
kwam dit weer. Zoiets is met een
beetje goede wil op te lossen. Net
als de zware bastonen uit de cafés.
Door te praten met de mensen, uit
te zoeken wat er aan de hand is en
een beetje creativiteit, kun je heel
veel hinder wegnemen. We moeten
uitzoeken waar de hinder vandaan
komt, de klachten serieus onderzoeken. De traditionele benadering: ‘het voldoet, wat doet u moeilijk’ zorgt er alleen maar voor dat
het conflict oploopt.”

N329
De N329 is de belangrijkste ontsluitingsweg van Oss richting rijks-

Foto: Herman Stöver

wegen A50 en A59. Zo liggen alle
industrieterreinen van de stad
erlangs. De weg wordt op dit
moment gereconstrueerd en is
aangewezen als ‘Weg van de toekomst’. “Die status van ‘Weg van de
toekomst’ door de provincie
Noord-Brabant was er nooit gekomen als we niet van meet af aan
zwaar op duurzaamheid hadden
ingezet. We hebben ontbijtsessies
gehouden met buurtbewoners en
ondernemers en hun gevraagd:
‘wat vind je belangrijk?’. Geluid
bleek hoog te scoren, naast uiteraard een goede doorstroming en
verkeersveiligheid. Er worden
meer geluidreducerende maatregelen genomen dan wettelijk nodig.
Het wordt nu een 2x2-strooksweg
op het tracé van de al bestaande
weg. Deze was eerst van beton en
krijgt nu een stille asfaltdeklaag,
met geluidswallen, zo veel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen en
daarbij is de weg ook nog eens
energieneutraal. Het is een
enorme operatie, waarbij we
bovendien een grote verkeerstoename verwachten.”

Lange adem
Hoe zit het met de samenhang
tussen incidenten, klachten, en
beleid op langere termijn? “Die
samenhang is er. Wij doen niet
voor niets pilots en proberen zoals
gezegd via gesprekken te achterhalen wat klachten precies inhouden. Ik wil op langere termijn
geluid structureel ingebed krijgen
in het beleid en verdergaan dan de
wettelijke kaders. Daarvoor is veel

samenwerking nodig met andere
vakgebieden en moeten we mensen voortdurend doordringen van
het belang van geluidsbestrijding.
Dat zit hem in schijnbaar kleine
dingen. De beheerder van de
openbare ruimte moet bij de aanbesteding zorgen dat hij stillere
bladblazers krijgt als hij deze moet
vervangen. Het is een kwestie van
lange adem en er voortdurend aandacht voor blijven vragen. En laten
zien dat er andere manieren van
denken en andere oplossingen
mogelijk zijn.”

Landelijk beleid
Prachtig, al die lokale initiatieven,
maar moet het Rijk ook niet zijn
steentje bijdragen? “Dat zou ons
natuurlijk erg helpen. De rijksoverheid zou geluid onder volksgezondheid moeten schuiven en kan als
wetgever nadrukkelijk randvoorwaarden stellen. Dat doet ze
natuurlijk al, maar er mag best een
schepje bovenop. De Rijksoverheid
kan een stillere leefomgeving
afdwingen door de norm te verlagen, wat mij betreft mag deze fors
naar beneden worden bijgesteld.
Zo dwing je bijvoorbeeld stille,
innovatieve deklagen af en stillere
banden. Wat mij betreft komt er ook
een harde datum waarop een vastgestelde geluidsnorm niet meer mag
worden overschreden. We hebben
ook ooit de gloeilamp verboden, dus
waarom zou dit niet kunnen?”

Verhoging maximumsnelheid
Hoeksema is overigens niet onverdeeld gelukkig met het landelijke

geluidsbeleid. “De verhoging van
de maximumsnelheid van 120 naar
130 kilometer per uur op de A50 en
de A59 heeft tot woede bij de bewoners geleid en veel kwaad bloed
gezet, ook bij mij. Het is overduidelijk aangetoond dat een hogere
snelheid gepaard gaat met een
toename van het geluid en dus
van de overlast. Ik beschouw dit als
een klap in mijn gezicht. Juist ook
omdat we als gemeente al een aantal jaren in overleg waren met
Rijkswaterstaat over mogelijke
geluidsreducerende maatregelen.
Zo breng je de burger en de overheid niet bij elkaar. Dit komt als
een boemerang terug. Wij gaan
hier als gemeente een kort geding
over aanspannen om te bereiken
dat het besluit wordt teruggedraaid.”

Verhoging van de
maximumsnelheid
op autosnelwegen
zet veel kwaad bloed

Toekomst
Dat is klare taal. Hoe ziet de wethouder de toekomst van geluidsbeleid? “Ik zie graag dat architecten,
stedenbouwkundigen, planologen,
verkeerskundigen, noem maar op,
allemaal in hun werk nadenken
over geluid. Dat het tot in ieders
haarvaten doordringt. Het is als
gezegd niet alleen een kwestie van
techniek en van juridische afspraken. Ook technici en juristen zouden eens door een andere bril
moeten kijken. Als het bij iedereen onder de aandacht is gebracht,
en iedereen creatief meedenkt,
kunnen we echt toe naar een stillere toekomst.”
Jan Knol, projectmanager, knol@crow.nl
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Kennis over mobiliteit
en ruimte is gebundeld
Auteur: Jan van den Berg

Er is veel kennis over zowel mobiliteit als ruimte. Deze is echter
versnipperd en verdeeld over meerdere disciplines. Een nieuwe
publicatie van CROW biedt het overzicht.

Reindert Augustijn:
“We weten veel
over mobiliteit en
ruimte in steden en
stedelijke regio’s;
voor het eerst is
deze kennis in één
publicatiebij elkaar
gebracht”

CROW doet veel publicaties het
licht zien, die nieuwe kennis bieden voor het werkveld van verkeer
en infrastructuur. Publicatie 326,
getiteld ‘Mobiliteit en ruimte – de
wisselwerking tussen mobiliteit en
ruimte in de stedelijke regio’, heeft
een andere insteek. Deze is
bedoeld om bestaande kennis
betreffende mobiliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke vorming bij
elkaar te brengen.

Een ander doel van ‘Mobiliteit en
ruimte’ is om kennis uit diverse
disciplines bij elkaar te brengen.
Het gaat om verkeerskunde, planologie, geografie en stedenbouw.
Uiteraard omvat de publicatie niet
alle relevante kennis, beaamt
Geurs. “Je moet het zien als een
overzicht. Wil je verder de diepte
in, dan zijn er meer specialistische
publicaties van CROW en andere
auteurs of instituten.”

“Daar is behoefte aan”, zegt Reindert
Augustijn. Hij is sectorhoofd mobiliteit bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen en voorzitter van de werkgroep
die de publicatie opstelde. “Met
elkaar weten we veel over mobiliteit en ruimte op het niveau van
steden en stedelijke regio’s. Helaas
is deze kennis nooit in één publicatie of op één punt bij elkaar
gebracht. Dat is nu wel het geval.”

Er zijn verschillende redenen
waarom de behoefte aan een overzicht van kennis is toegenomen.
Augustijn: “Het ministerie van
Infrastructuur en Milieu heeft
beleid geformuleerd dat de noodzaak van een integrale aanpak stimuleert. Dit komt voor een deel,
door de trend om bereikbaarheid
en ruimtelijke ontwikkeling meer
in samenhang te zien. Verder is dit
ministerie een samenvoeging van
die van VROM en Verkeer en
Waterstaat. De samenvoeging leidt
bijna als vanzelf tot integratie van
beleidsterreinen als ruimtelijke
ordening en vervoer, die vroeger
meer gescheiden waren. Een voorbeeld hiervan is de ‘Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte’, die het
ministerie vorig jaar publiceerde.”

Werkvloer

Karst Geurs: “We
willen met deze
publicatie de kennis
op de werkvloer
krijgen”

Karst Geurs is universitair hoofddocent op het gebied van verkeer,
vervoer en ruimte aan de Universiteit Twente en medeauteur van
publicatie 326. “Universiteiten,
adviesbureaus en kennisinstellingen hebben heel veel kennis. Die
kwam echter vaak niet op de werkvloer terecht. Daar willen we met
deze publicatie verandering in
brengen.” Zowel Geurs als Augustijn meent dat ook studenten een
belangrijke doelgroep zijn voor de
nieuwe publicatie.
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Gebiedsagenda’s
“Een andere reden voor integratie
is de vorming van de gebiedsagenda’s, de bereikbaarheidsagenda’s
en de toegenomen aandacht voor

knooppunten. Wil je dit tot een
succes maken, dan moet je de kennis en ervaring van alle relevante
werkvelden bij elkaar brengen.”
Geurs wijst bovendien op een
trendbreuk. “Tot voor kort hadden
we te maken met groei. Niet alleen
de bevolking groeide, maar er was
door de bank genomen sprake van
economische groei en behoorlijke
budgetten voor bijvoorbeeld infrastructuur. Nu weten we niet meer
waar we aan toe zijn. Het kan zijn
dat de oude trend over een aantal
jaren weer terugkeert. Maar het
kan net zo goed zijn, dat er stabilisering optreedt, of dat er zelfs een
trend van dalende budgetten komt.
Hoe dan ook zullen we vanaf nu
het beschikbare geld effectiever
moeten besteden. Dat kan alleen
door betere samenwerking.”

Verschillen
Daarnaast zullen ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland per
regio of stad meer dan voorheen
van elkaar verschillen, zegt Geurs.
“Bij de locatiekeuze van woon- en
werkgebieden zullen we beter dan
vroeger moeten bepalen waar
sprake zal zijn van groei, stagnatie
of achteruitgang. Dit komt onder
andere door de vergrijzing en de
afname van de bevolking in landelijke gebieden. Alle instrumenten

Verkeer & Vervoer

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

Foto: Herman Stöver

Sinds het samengaan van het Kennisplatform
Verkeer en Vervoer (KpVV) met CROW, beantwoordt de helpdesk ook vragen over activiteiten
van het KpVV. Zo ook onderstaande vraag.

die we gebruiken bij de ontwikkeling van verkeer en ruimtelijke
ordening zijn gemaakt voor groei.
Een van de functies van onze
publicatie is om aan te geven, hoe
ze ook gebruikt kunnen worden als
er sprake is van krimp.”
Zoals gezegd is publicatie 326
gericht op het stedelijke en regionale niveau. Over het lagere schaalniveau, dat van straten, buurten en
wijken, spreekt deze publicatie
zich niet uit. Hiervoor heeft CROW
al eerder publicatie 221 ‘Stedenbouw en verkeer – een selectie uit
de gereedschapskist van Bach’ uitgegeven. Op dit niveau is er volgens
Augustijn overigens sprake van
betere samenwerking tussen de
verschillende disciplines, dan op
stedelijk niveau. Geurs beaamt
dit. “Er is veel detailkennis, die
gedeeld wordt.”

Landelijk niveau
De vraag dient zich aan of er een
overzicht à la publicatie 326 nodig
is voor het landelijke niveau.
Augustijn meent van wel. “Op dit
moment is zo’n publicatie nog niet
nodig. Maar ik voorzie wel, dat
daar behoefte aan zal ontstaan,
naarmate de integratie van disciplines ook op landelijk niveau toeneemt. Dat dit gaat gebeuren, staat
voor mij vast.”

Geurs ziet CROW-publicatie 326
vooral als een eerste aanzet. “Het is
goed dat we dit werk gedaan hebben, maar ik zie het als een eerste
stap. Nu moet de kennis verder verspreid worden. Hiervoor zijn workshops en cursussen nodig. Verder
wordt er gewerkt aan een digitale
editie. Daarin kunnen makkelijk
wijzigingen en aanvullingen worden gemaakt.”
Intussen heeft Augustijn gemerkt,
dat zijn werkzaamheden voor de
publicatie nu al nuttig zijn in zijn
werk bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. “Er staat een hoofdstuk in
over modellen en instrumenten,
dat ik nu al kan gebruiken voor
processen van regionale afstemming. Ook de informatie over
financiering van infrastructuur is
behulpzaam. Te meer nu wij merken dat er minder budget beschikbaar komt.” Daarmee is wel duidelijk, dat ‘Mobiliteit en ruimte’ in
een behoefte voorziet.
Marleen Hovens, projectmanager Verkeer &
Vervoer, hovens@crow.nl

CROW-publicatie
326 ‘Mobiliteit en
ruimte – de wisselwerking tussen
mobiliteit en ruimte
in de stedelijke regio’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Hoe houd ik als decentrale overheid grip op
eventuele onderaannemers voor het leerlingenvervoer?
De hoofdaannemer is aansprakelijk voor het functioneren van een eventuele onderaannemer. Formeel gezien doet de opdrachtgever geen zaken
met een onderaannemer. Toch heeft de opdrachtgever een aantal instrumenten die bijdragen aan
een goede uitvoering door onderaannemers:
- Een mogelijkheid is om bij inschrijving de hoofdaannemer te vragen om te beschrijven hoe hij
zorgt voor de borging van de eisen uit het
bestek en die als gunningcriterium op te nemen.
Een hoofdaannemer moet in dat geval ingaan
op de relatie met en de aansturing van onderaannemers.
- Een andere mogelijkheid is om bij inschrijving te
eisen dat de hoofdaannemer na gunning alleen
andere onderaannemers mag inzetten na goedkeuring van de opdrachtgever.

Een volledig overzicht is te vinden
in de onlangs verschenen publicatie
‘Handboek Professioneel aanbesteden
leerlingenvervoer’,
die gratis te
downloaden is op
de website van het
KpVV (www.kpvv.nl).

Handboek

Professioneel
aanbesteden
leerlingenvervoer
mei 2013

Antwoorden op vragen over activiteiten van het KpVV
zijn lang niet altijd te vinden in publicaties of andere
kennisproducten. Als wij niet kunnen verwijzen naar
relevante kennisproducten, zullen wij natuurlijk wel
altijd met klanten meedenken.
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LANCERING EERstE boEk

tRENDs IN
MobILItEIt

Op het Nationaal verkeerskundecongres, 6 november 2013 in ’s-Hertogenbosch

Maak kennis met Generatie Z; de weggebruiker van morgen
• Denk mee over de toekomst van Beter Benutten • Bezoek
het kennisplein, waar het draait om ideeën, noviteiten en ontmoetingen met vakgenoten • Test en verrijk uw kennis aan
de hand van het eerste, jaarlijkse boek ‘Trends in Mobiliteit’

Het vierde Nationaal verkeerskundecongres is gevarieerd, interactief en van
hoog niveau: plenair, op het kennisplein en in de parallelle paper sessies,
waar dit jaar extra ruimte is voor gemeentelijke problematiek.
Kortom, voldoende verkeerskundige redenen om u nu in te schrijven.

Inschrijven
www.nationaalverkeerskundecongres.nl/inschrijven
Contact
organisatie@nationaalverkeerskundecongres.nl

Woensdag 6 november 2013
Programma:
07.30 uur

ontbijtzaal open voor overleg

09.00 uur

ontvangst op het kennisplein

11.30 uur

paper sessies ronde 1

10.00 uur
12.30 uur
13.30 uur

16.00 uur
17.00 uur

Locatie
1931 Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch

plenair programma

lunch op het kennisplein
paper sessies ronde 2 + 3
plenaire afsluiting

netwerkborrel op het

kennisplein

Het Nationaal verkeerskundecongres wordt georganiseerd door:

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
www.kpvv.nl

Poster over Wmo-vervoerregelingen
en Regiotaxicontracten
Auteur: Gerard van Kesteren

Het KpVV heeft een inventarisatie gemaakt van de Wmo-vervoer

Drieluik

regelingen en de Regiotaxicontracten.

De poster is te beschouwen als
onderdeel van een drieluik over de
‘onderkant’ van de vervoermarkt.
Eerder zijn een overzicht met particuliere initiatieven en een overzicht van alle buurtbuslijnen gepubliceerd op de KpVV-website.

Een Wmo-breed overzicht zoals nu
is verschenen, was er nog niet. Tot
enkele jaren terug bracht KNV
jaarlijks wel een overzicht uit met
alleen de Regiotaxi’s. Nu gemeenten naar mogelijkheden zoeken
om het Wmo-vervoer betaalbaar te
houden en ov-autoriteiten nadenken over goede, betaalbare oplossingen voor de ‘onderkant’ van het
openbaar vervoer, is er behoefte
ontstaan aan een dergelijk overzicht. Voor nieuw beleid hierover
is het prettig om houvast te hebben
aan kennis over de huidige situatie. Inzicht in hoe de buren het
doen kan tot nieuwe oplossingen
leiden, zoals samenwerking met
andere gemeenten, combinatie
met andere segmenten van vervoer
en afstemming van tarieven. Ook
dat laatste heeft het KpVV in de
achterliggende dataset geïnventariseerd.

zijn ook contractloze regelingen
met vervoersbudgetten (pgb) voor
geïndiceerden. De Wmo-vervoerswereld is tamelijk diffuus. Vaak is
er de combinatie gezocht met het
openbaar vervoer, soms met het
leerlingenvervoer, soms met beide.
Soms geldt het openbaarvervoerdeel alleen ’s avonds of alleen voor
mensen van een bepaalde leeftijd.
Iedere gemeente of groep van
gemeenten heeft zijn eigen optimalisatie gekozen. In het ene geval
is dat gevonden in één groot contract voor een hele of halve provincie, terwijl in andere gevallen
gemeenten een solo-oplossing
8
kiezen en alleen voor het
eigen grondgebied de
38
Wmo-taak uitvoeren.

Gerard van Kesteren,

gerard.vankesteren@kpvv.nl
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De poster bestaat uit een kaart met
alle regelingen, de vervoerders en
de contractperiodes (voor zover
van toepassing) en uit deelkaarten
met het type aanbod en de stand
van de aanbestedingen. Een tekst
met kwantitatieve data completeert de poster. Er blijken negentig
regelingen te zijn. De meeste zijn
vervat in contracten met een of
meer taxi-ondernemers, maar er

- Publicatie ‘Particuliere initiatieven in het
personenvervoer’: www.kpvv.nl/
particuliere-initiatieven-personenvervoer
- Overzicht buurtbuslijnen:
www.kpvv.nl/buurtbuslijnen-2013
- Poster Wmo-vervoer:
   www.kpvv.nl/wmo-poster-2013
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Autodelen: snelle groei,
onstuimige verwachtingen
Auteur: Friso Metz

In maart 2013 waren er 5275 deelauto’s in Nederland.
Ten opzichte van 2012 is dat een groei van 86 procent.
Die groei komt vooral door de opkomst van peer-2-peer
carsharing. Daarbij delen eigenaars hun auto met anderen
via onlinecommunity’s.

Deze vorm van autodelen slaat ook
aan op het platteland. Inmiddels
zijn deelauto’s te vinden in driekwart van alle gemeenten. Het
KpVV monitort sinds 2008 de ontwikkelingen op het gebied van
autodelen en publiceert deze in
het KpVV-dashboard duurzame en
slimme mobiliteit.
Van platteland tot grote stad:
overal is een stijgende lijn te zien.
De groei van het aantal deelauto’s
is het sterkst in de grote steden.
Amsterdam is de gemeente met de
meeste deelauto’s. In 309 van de
408 gemeenten zijn een of meer
deelauto’s te vinden.

Nieuwe vormen van autodelen
Velen denken bij autodelen aan de
rode auto’s van Greenwheels die op
speciale parkeerplekken te vinden
zijn. Sinds 2011 zijn er nieuwe vormen van autodelen, die sterk
inspelen op de opkomst van de

deeleconomie en de trend waarbij
jongeren minder waarde hechten
aan hun auto.
· Peer-2-peer carsharing groeit
hard. Deze vorm van autodelen,
waarbij particulieren hun eigen
auto via een aanbieder verhuren, is in 2011 begonnen in
Nederland. Aanbieders zijn
SnappCar, MyWheels en WeGo.
Er is inmiddels al meer aanbod
in deze vorm van autodelen dan
bij de tot nu toe bekende vormen, waarbij aanbieders een
eigen vloot beheren. Peer-2-peer
maakt gebruik van bestaande
auto’s. Dat scheelt dus in
productiekosten van nieuwe
auto’s, wat energiegebruik en
uitstoot, en ook parkeerruimte
bespaart. Snelle groei is mogelijk omdat er geen investering
nodig is in de aanschaf van
nieuwe auto’s.
· Het ‘klassieke’ autodelen, waarbij
aanbieders een eigen vloot van
deelauto’s beheren, blijft stabiel.
· Bij oneway carsharing pikt men
ergens een deelauto op. Op de
plek van bestemming laat men
deze achter. In Nederland
bestaat deze vorm alleen in
Amsterdam, waar Car2Go 300
elektrische Smarts aanbiedt.

Autodelen stimuleren
Diverse marktpartijen investeren
in autodelen. Het onderwerp staat
volop in de belangstelling van de
media en er ontstaan community’s
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Aantal
deelauto’s per
gemeente in
2013

van mensen die auto’s wil
delen. Autodelen levert de
maatschappij veel voordelen op: minder parkeerdruk, minder ruimtebeslag,
minder uitstoot, een alternatief
voor openbaar vervoer op het platteland en een lagere auto-afhankelijkheid.
Actief overheidsbeleid draagt
eraan bij dat autodelen sneller en
beter van de grond te komt, zonder
dat dit ten koste gaat van andere
(parkeer)belangen. Door autodelen te stimuleren, laten gemeenten zien dat ze werken aan duurzame mobiliteit en een duurzame
samenleving. Zonder dat dit veel
tijd of geld kost. De KpVV-publicatie ‘Kiezen voor autodelen’ geeft
hier suggesties voor.
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- Dashboard over autodelen:
http://kpvvdashboard-4.blogspot.nl
- Publicatie ‘Kiezen voor autodelen’:
www.kpvv.nl/kiezen-voor-autodelen
Friso Metz, friso.metz@kpvv.nl
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Het belang van parkeren
Auteur: Frans Bekhuis

Goed parkeerbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de steden en stedelijke gebieden. Het
KpVV en CROW zijn al jaren actief om de kennis op het gebied van
parkeren compleet en overzichtelijk aan te bieden.

Volg ons of discussieer mee
Onze discussiegroepen en weblogs zijn
te vinden op www.kpvv.nl/
discussiegroepen.

Discussiegroepen
Van parkeerbeleid tot uitvoering,
van auto’s tot fietsen, van juridische zaken tot het bepalen van parkeervraag en -aanbod, daarbij altijd
luisterend naar de belangrijke afnemers van de kennisproducten. Een
voorbeeld hiervan is de KpVVpublicatie over Park en Ride (zie
kader over publicatie P+R 2.0).

Parkeren en de toekomst
Parkeren is een belangrijk onderdeel van mobiliteit en verkeer en
vormt een verbindende schakel in
ruimtelijke ontwikkelingen en de
hierbij betrokken beleidsvelden.
De grootste uitdaging voor parkeren zit in het leveren van maatwerk
dat meegaat met veranderende
maatschappelijke omstandigheden
zoals krimp en groei en het nieuwe
werken. In de KpVV-publicatie
Parkeerbeleid op de middellange
termijn’ is dit voor twintig maat-

schappelijke trends in kaart
gebracht (zie kader over deze publicatie). Via gebiedsgericht parkeerbeleid en effectieve organisatievormen tussen publieke en private
partijen, kan dat maatwerk geleverd worden. In het KpVV-bericht
124 ‘Parkeren, normen en rechten’
wordt samen met de Universiteit
Nijmegen kansrijke voorstellen
gedaan voor een nieuwe samenwerking tussen publieke en private
partijen bij de aanpak van de parkeerproblematiek in een gebied.
- Publicatie ‘P+R 2.0; op weg naar het beter
benutten van P+R’: www.kpvv.nl/PenR-2-0
- Publicatie ‘Parkeerbeleid op middellange
termijn’: www.kpvv.nl/Parkeerbeleid-middellange-termijn
- KpVV Bericht nr 121 ‘P+R 2.0: Op weg naar
beter benutten’: www.kpvv.nl/KB121-Parken-Ride
- KpVV Bericht nr 124 ‘Parkeren, normen en
rechten’: www.kpvv.nl/KB124-Parkeren
Frans Bekhuis, bekhuis@crow.nl

Publicatie ‘P+R 2.0; op weg naar het beter benutten van P+R’
P+R-voorzieningen vergroten de bereikbaarheid van regio’s en steden en verlichten de parkeerdruk op werklocaties of attractiepunten. Het aantal P+R-locaties en de kwaliteit van deze terreinen is de
laatste jaren gestegen. De maximale potentie van P+R is echter nog
niet benut. Deze publicatie vormt een handreiking voor alle betrokken partijen om P+R beter te benutten.
www.kpvv.nl/PenR-2-0

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

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

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

Highlights
17 september 2013
Serie-bijeenkomst Gedrag: Natuurlijk
sturen - Driebergen
6 november 2013
Nationaal verkeerskundecongres 2013 ‘s-Hertogenbosch
Naast bijeenkomsten vindt u ook terugblikken van diverse bijeenkomsten op
de website. Bekijk de terugblikken op
www.kpvv.nl/terugblikken.

Publicatie ‘Parkeerbeleid op middellange termijn’

KpVV Flits

Parkeren vormt de overgang van mobiliteit naar activiteiten en
omgekeerd. Maatschappelijke ontwikkelingen raken daarom direct
aan parkeren, aan de omvang van de parkeervraag en de wijze
waarop parkeren wordt georganiseerd. In deze recente studie van
CROW/KpVV is een groot aantal maatschappelijke trends verkend op
hun consequenties voor het toekomstig parkeerbeleid.

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

www.kpvv.nl/Parkeerbeleid-middellange-termijn
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Infrastructuur
www.crow.nl/infrastructuur

Twee nieuwe hoogleraren wegbouwkunde Erkens en Scarpas:

“Het veld is breder geworden,
de projecten integraler”
Auteur: Tim Oosten

Niet één, maar twee hoogleraren Wegbouwkunde kent de Technische Universiteit Delft sinds dit voorjaar. De leerstoel ‘Toegepaste
wegbouwkunde’ neemt Sandra Erkens onder haar hoede, de
‘Algemene wegbouwkunde’ is het domein van Tom Scarpas. Het
streven van beiden is nadrukkelijk gericht op samenwerking met
overheid, bedrijfsleven en kenniscentra. “Het veld is breder
geworden, de projecten integraler.”

Sandra Erkens en
Tom Scarpas in
hun laboratorium
in Delft

“De situatie met twee hoogleraren
zoals we die nu hebben, is niet
ongebruikelijk”, legt Tom Scarpas
uit, net als Sandra Erkens dit voorjaar benoemd tot hoogleraar Wegbouwkunde in Delft. “Je ziet dit in
andere vakgroepen ook; één hoogleraar die er elke dag is en één
daarnaast die deeltijd werkt en
met een heel specifiek onderwerp
bezig is.”

Geen absolute autoriteit
Scarpas: “We begrijpen al veel,
maar de wereld is gecompliceerd.
Hoe meer je gaat begrijpen, hoe
meer vragen er opduiken. De tijden zijn voorbij dat de hoogleraar
de absolute autoriteit is op elk
gebied. Niemand kan meer een
dergelijke specialist zijn. Ook de
wegbouwkunde heeft zich ontwikkeld, is geavanceerder en tegelijkertijd breder geworden. We passen technieken toe uit de chemie
en fysica en wat we leren moet uiteindelijk leiden tot betere wegen.
Dat ‘betere’ kan vele vormen hebben, langere levensduur, dezelfde
kwaliteit en levensduur met minder nieuwe grondstoffen en energiegebruik, of eenzelfde gemiddeld
gedrag maar met veel minder
spreiding. Die twee dingen, verder
komen met wetenschap en techniek en het toepassen daarvan in
de praktijk, gaan hand in hand.”
“We hebben maar een kleine vaste
staf”, vervolgt Sandra Erkens. “Die
is nodig om deze doelstellingen te
bereiken, voor de continuïteit en
het overzicht. Maar we zijn met te
weinig om op alle terreinen de
diepte in te gaan. Veel van het
‘echte werk’, om het zo te noemen,
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doen de studenten en promovendi.
Veel van hen vinden vervolgens
werk buiten de universiteit. Ons
onderwijs en onderzoek moet hun
kansen vergroten. We doen ook
daar dus twee dingen tegelijkertijd: vraagstukken oplossen en
ervoor zorgen dat onze studenten
specialisten worden en hun plek
vinden op de arbeidsmarkt.”

De markt leren kennen
“Voor een student loont het de
moeite om deel uit te maken van
een team en zich niet op te sluiten
in zijn kamer”, vervolgt Tom Scarpas. “We hopen dat onze projecten
in ieder geval gedeeltelijk door de
markt gestuurd worden en de sociale omgeving herkenbaar is. Op
die manier leren studenten de
markt kennen en begrijpen. Ze
leren problemen van verschillende
kanten te beschouwen en zo gaan
ze deel uitmaken van een ingenieursomgeving. De laatste keer dat
Sandra en ik naar Ede gingen,
naar CROW voor een projectbespreking, hebben we studenten
meegenomen. Zo ontdekken ze
wat een kennisplatform is, welke
rol dit speelt en hoe wij als universiteit met een dergelijk instituut
samenwerken.”

Foto: Herman Stöver

“Sandra, die deeltijd aan de
universiteit werkt en de rest van
de tijd voor Rijkswaterstaat, kent
de rol en de opvattingen van de
overheid. Voor ons als universiteit
is het goed om ook die visie te
doorgronden.”

elkaars verlengde. Van RWS heb ik
ook extra tijd gekregen om me in
te werken aan de TU. Net als Tom
ga ik ook college geven en onderzoek begeleiden, maar dan in kleinere porties.”

Identiek

“Sandra’s rechtstreekse band met
de overheid helpt ons te verzekeren dat studenten iets nuttigs leren
voor de praktijk”, verduidelijkt
Tom Scarpas. “Voor ons is het
belangrijk om contact te onderhouden met mensen bij overheid
en industrie. Daar worden alle partijen beter van. Zo moeten de
anderen beseffen dat onderzoek
tijd vergt en wij de ruimte nodig
hebben om te werken. En dat de
uitkomsten nooit van tevoren vaststaan. Het ontdekken van de beste
oplossing lukt alleen door vallen
en opstaan.”

“Voor Rijkswaterstaat is het verhaal identiek, maar dan
andersom”, verduidelijkt Sandra
Erkens. “We staan voor bijzondere
uitdagingen. Voor het eerst in
lange tijd vragen we ons af of het
verkeer in de komende jaren gaat
toe- of afnemen. Tot voor kort was
de verwachting voor de toekomst
per definitie een groei van de hoeveelheid verkeer. Daarnaast verandert ons klimaat en is er sprake
van andere materialen. Kortom:
uitdagingen genoeg!”
De universiteit en de Dienst Water,
Verkeer en Leefomgeving van
Rijkswaterstaat zijn vlak bij elkaar
gelegen, wat het natuurlijk gemakkelijker maakt de beide functies te
combineren. Erkens is officieel
voor één dag in de week als hoogleraar in dienst bij de TU en de overige dagen werkzaam voor Rijkswaterstaat. “Maar de inhoud van
beide functies ligt duidelijk in

Foto: Herman Stöver

“Wat we leren moet uiteindelijk
leiden tot betere wegen

Contact met overheid en industrie

Van betonmechanica naar asfalt

Onderzoek kost tijd
“Onderzoek kost inderdaad tijd”,
vult Sandra Erkens aan. “We vragen onszelf steeds af: is dit de ideale oplossing? Daar kom je alleen
achter door telkens opnieuw te
proberen. Door de interactie tussen onderzoek en praktijk proberen we de levensduur en de kwali-

teit van wegen te verbeteren.”
“We werken in projecten samen
met CROW, Rijkswaterstaat en
andere wegbeheerders, aannemers
en TNO. We zijn onder andere
langjarig data aan het verzamelen.
Hoe veroudert asfalt? Hoe herstelt
het zich? Hoe zit het met materiaaleigenschappen in relatie tot het
gedrag in de weg? Dat zijn de vragen die centraal staan.”

“Onderzoek
kost tijd; door de
interactie tussen
onderzoek en praktijk proberen we de
levensduur en de
kwaliteit van wegen
te verbeteren”

Scarpas is begin jaren negentig
naar Delft gekomen, was binnengekomen als kenner van betonmechanica, maar verschoof het
accent van zijn werkzaamheden
meer en meer richting asfalt. “Wij
waren een van de eerste universiteiten die de mechanica hebben
proberen in te brengen in de wegbouwkunde. Onze voorganger
André Molenaar is er in de jaren
negentig mee begonnen. En nu is
dit overal de manier van werken.
Het is bovendien belangrijk vooraf
te bedenken wat je verwacht.”
“Als ik een leus zou moeten verzinnen voor ons werk, zou die luiden:
‘onderzoek met een doel voor
ogen’”, besluit hij. “Kies een
thema en weet wat je met de resultaten wilt.”
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CROW gaat certificering langsvlakheids
Auteur: Stefan Boerboom

Langsvlakheid is een belangrijke
parameter van rijkswegen, zowel in de
aanleg- als gebruiksfase. Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de kwaliteitsborging van langsvlakheidsmetingen, maar trekt zich steeds meer
terug op zijn kerntaken en heeft in
dat kader besloten de certificering in
handen te geven van CROW. Op 3 april
vond het eerste ringonderzoek plaats;
binnenkort zullen naar verwachting
de certificaten worden uitgereikt. Erik
Vos van Rijkswaterstaat: “Op zulke
momenten zie je de kracht van paritair overleg.”

Erik Vos: “Metingen
met de HSRP leveren
correcte viagraafwaarden op”

Langsonvlakheid is een verschijnsel dat we allemaal wel kennen als
we met de auto over een polderweg
rijden in het westen van Nederland: golvend asfalt, een deinende
auto en een wee gevoel in de maag.
Langsonvlakheid is echter bepaald
geen onschuldig, kermisattractieachtig verschijnsel. Als het ernstig
is, kan het gevaarlijk zijn en is een
snelheidsbeperking en in zeer ernstige situaties zelfs een wegafsluiting nodig.
Langsonvlakheid moet je monitoren. Bij aanvang wil de opdrachtgever weten of de weg volgens de
specificaties is aangelegd. En als
de weg een aantal jaren oud is, wil
de wegbeheerder weten in hoeverre de ondergrond is verzakt, of
er normen zijn overschreden en of
er onderhoud nodig is. Goede
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metingen zijn daarom cruciaal;
metingen bovendien die consistent zijn, onafhankelijk van welke
partij de meting uitvoert en waarbij een vergelijking tussen jaar 0
en jaar 10 mogelijk is.

Lasermetingen
Erik Vos is senior adviseur bij de
dienst GPO, afdeling Instandhouding Constructies en Onderhoud
van Rijkswaterstaat. Hij legt uit
hoe deze rijksdienst omgaat met
het verschijnsel langsonvlakheid:
“De opleveringsmetingen werden
altijd met de viagraaf – een negen
meter lange scharnierende brugconstructie – of een kleinere rolrei
gedaan. Viagraaf en rolrei hebben
allebei als nadeel dat de metingen
stapvoets moeten worden uitgevoerd. In de opleveringsfase, als de

weg nog niet is opengesteld voor
het verkeer, is dat niet erg. Maar
wel in de gebruiksfase. Om het
onderhoudsmoment te bepalen,
werken we daarom sinds 1986 met
de Automatic Road Analyser
(ARAN) die lasermetingen doet en
waarmee met een hoge snelheid,
tachtig kilometer per uur, gemeten
kan worden.”
De ARAN levert overigens een
andere waarde dan de viagraafwaarde; de ARAN berekent de
International Roughness Index
(IRI). En er is nog iets anders aan
de hand, waarschuwt Vos: “Bij viagraafmetingen ontbreken de grote
golflengtes: het apparaat is
immers ‘slechts’ negen meter lang
en kan dus geen verzakkingen in
de weg meten die over een grote
afstand lopen. Bij de ARAN-metin-
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gen ontbreken juist de kleinste
golflengtes. Bijvoorbeeld de ribbels
die optreden als de afwerkmachine
van de asfalteur niet goed is afgesteld, wat een wasbordeffect geeft.”

IJking is ingewikkeld
Twaalf jaar geleden is er een
nieuwe meetmethode bij gekomen: de High Speed Road Profiler
(HSRP), die evenals ARAN met een
laser werkt en met hoge snelheid
kan meten. “Het heeft nog een
paar jaar geduurd voordat deze
operationeel werd”, blikt Vos terug.
“In die tijd is aangetoond dat
metingen met de HSRP correcte
viagraafwaarden opleveren.”
In 2007 is de eerste HSRP-meting
vanuit KOAC•NPC goedgekeurd.
KOAC•NPC had een kwaliteitsborgingscertificaat via de Raad voor

Accreditatie; Rijkswaterstaat heeft
goedkeuring gegeven om de viagraafwaarde met een HSRP-systeem te meten. In 2009 is daar
Aveco de Bondt bijgekomen. Rijkswaterstaat heeft ook Aveco de
Bondt goedkeuring verleend, maar
de eis gesteld dat een kwaliteitsborgingssysteem zou worden opgezet.
Sinds kort is ook een derde partij
actief: Surface Cracks. “Het punt is
dat een viagraaf heel gemakkelijk,
namelijk statisch, is te controleren
op zijn goede werking”, verklaart
Vos. “Bij de HSRP is dat veel moeilijker. Daarom gebeurt de controle
in twee fasen. Eerst is er een aanvangstest, de initiële goedkeuring.
Vervolgens is er jaarlijks een herkeuring, een zogeheten ringonderzoek met de betrokken partijen om
te kijken of de apparatuur niet
‘wegloopt’. Een ringonderzoek
maakt een directe vergelijking tussen meetsystemen mogelijk. Er
zijn diverse testvakken, alle deelnemers meten op dezelfde dag een
aantal keren de langsvlakheid, alle
meetgegevens worden aan elkaar
gekoppeld en die vergelijking
moet nagenoeg dezelfde waarden
opleveren.”

ruim tien jaar betrokken bij de certificering van valgewichtdeflectiemetingen om de draagkracht van
asfalt te meten. Daarbij komt dat
langsvlakheidsmetingen een rol
spelen in het contractuele verkeer
tussen overheid en aannemers.
CROW faciliteert het ‘Platform
wegmetingen’; dit onderzoek en de
rapportage ervan is hun eerste product. Ik bespeurde wel wat argwaan toen we het protocol voor het
ringonderzoek gingen vaststellen.
Kijkt het ene meetbureau niet te
veel in de keuken van het andere?
Zal het er eerlijk aan toegaan? Op
zulke momenten zie je de kracht
van paritair overleg zoals CROW
dat voert. In het platform hebben
behalve overheid en meetbedrijven ook aannemers zitting. Interactie tussen die verschillende partijen zorgt voor evenwicht, werkt
stimulerend en katalyserend. In
dit geval was het een aannemer die
met een creatieve oplossing voor
een gevoelige kwestie kwam, waardoor er over belangen werd heengestapt.”
>

CROW-publicatie
285 ‘Asfalt in wegen waterbouw’.
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Het ringonderzoek
vond plaats in
de omgeving van
Almere

“Interactie werkt katalyserend”
Intussen heeft Rijkswaterstaat
diverse reorganisaties doorgemaakt waarbij het zich steeds meer
terugtrekt op de kerntaken. Onderdeel daarvan is de behoefte de borging van langsvlakheidsmetingen
niet meer zelf te regisseren, maar
elders onder te brengen. Waarom
heeft Rijkswaterstaat voor CROW
gekozen? Vos: “Wij zochten een
onafhankelijk instituut op het
gebied van wegenbouw. CROW is

Foto: KOAC•NPC

Foto: KOAC•NPC

metingen verzorgen
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Start van het
ringonderzoek op
3 april 2013; drie
meetbedrijven
namen eraan deel

Binnenkort: certificatie/rapportage

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

CROW gaat zowel de initiële goedkeuring als het jaarlijkse ringonderzoek organiseren. Het eerste
ringonderzoek heeft plaatsgevonden op 3 april 2013 bij Almere,
waaraan drie meetbedrijven met in
totaal acht meetsystemen hebben
meegedaan. Eerste doel van het

ringonderzoek is vast te stellen of
er consistente viagraafwaarden
gemeten worden; er draait ook een
test mee om te bezien of er ook
consistente IRI-waarden uitkomen.
Voor de zomervakantie worden de
resultaten van het ringonderzoek
getoetst door deskundigen en snel
daarna zullen naar verwachting de

certificaten worden uitgereikt. Binnenkort zal ook een rapport waarin
de procedure beschreven staat, via
de CROW-website te bestellen zijn.
‘CROW et cetera’ houdt de lezer op
de hoogte.
Hans Verwey, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur,
verwey@crow.nl

Alle kennis over betonverhardingen straks digitaal beschikbaar
Begin juni is het project ‘Ontwikkeling
handboek en digitale module betonverhardingen’ gestart. De begeleidende werkgroep heeft tot taak gekregen om alle
bestaande kennisproducten tegen het licht
te houden, waar nodig te actualiseren en
onder te brengen in de nieuwe CROWkennismodule ‘Betonverhardingen’. Naast
de digitale module zal binnen het project
een handboek ontwikkeld worden waarin
alle relevante aspecten van het ontwerp, de
aanleg en het beheer van betonverhardingen wordt opgenomen. Het handboek

wordt ontwikkeld voor de relatieve leek op
het vakgebied en zal daardoor makkelijk
toegankelijk zijn. Voor meer specialistische
informatie zal verwezen worden naar de
digitale kennismodule.
In de afgelopen jaren is in CROW-verband
een zeer groot aantal kennisproducten
ontwikkeld op het gebied van ontwerp,
aanleg en beheer van betonverhardingen.
Informatie hierover was vastgelegd in
publicaties, rapporten, infobladen en
een aantal softwareprogramma’s. Veel van

de informatie is nog actueel en dus
bruikbaar. Sommige informatie echter is
niet meer actueel, maar welke is dat?
Deze vraag is voor de meeste gebruikers
van de kennisproducten niet makkelijk te
beantwoorden. Een andere lastige vraag
is waar precies welke informatie staat.
Door de veelheid aan producten is
specifieke informatie namelijk moeilijk te
vinden. Na signalen uit de markt heeft
CROW besloten dat het tijd is om hier
iets aan te doen.

Vlnr: Wim Kramer (Cement & Betoncentrum),
Marc Eijbersen (CROW), Niels Donkersloot (gemeente Utrecht), Gerard Huisman
(provincie Noord-Brabant), Jan Heuveling
(VOBN), Huub Vissers (BKB Infra), Ronald ter
Schiphorst (Ingenieursbureau Oranjewoud),
Marc Stet (Via Aperta Verhardingsadviseurs),
Lambert Houben (Technische Universiteit
Delft), Jeroen Vrieze (Heijmans Wegen), Wilfred
Nijssen (Rijkswaterstaat) en George Jurriaans
(ECCRA).
Niet op de foto: Erik Tomassen (Dienst Vastgoed Defensie)
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RAWeetjes

Komen kostenbepalende factoren ook
besteksposten voor?
Auteur: Jacques Teunissen

Ja, ook buiten de besteksposten kunnen kostenbepalende factoren voorkomen. Ook elders in het bestek kan dit het geval
zijn. Een voorbeeld is een leverantie van een bouwstof zoals
dat in de Standaard RAW Bepalingen is vastgelegd. Of een te
verrichten kwaliteitsonderzoek in deel 3 van het betreffende
bestek. Maar het kan ook gaan om gegevens in deel 2.1.

De kosten van het werk worden bij
aanbesteding gespecificeerd op
een inschrijvingstaat. De Standaard spreekt over “de ontleding
van de aannemingssom”, waarmee
de aannemingssom wordt opgedeeld in productiegebonden en
niet-productiegebonden kosten.
Deze ontleding is nodig voor de
betaling in termijnen en in verband met het verrekenen van
afwijkingen van bestekshoeveelheden.
Bij inschrijving zal de inschrijver
de ontleding opgeven op de bij het
bestek gevoegde inschrijvingsstaat.
De inschrijver vermeldt achter
elke bestekspost de directe, aan de
productie van die post gerelateerde
kosten die voor het tot stand brengen van die post moeten worden
gemaakt. Niet-productiegebonden
kosten worden in de staartposten
vermeld, verdeeld naar ‘eenmalige
kosten’, ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, en ‘winst en risico’.
Het eindtotaal van de aldus door de
inschrijver op de inschrijvingsstaat gegeven ontleding, vormt het
bedrag van de inschrijving, de aannemingssom.
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Resultaatsverplichtingen
Een RAW-bestek heeft een standaardindeling waardoor besteksinformatie gestructureerd wordt
en het werk eenduidig kan worden
beschreven. De beschrijving van
het werk is resultaatgericht en sluit
direct aan op de calculatie, de
werkvoorbereiding en de uitvoering.
Volgens de UAV is een bestek meer
dan alleen een beschrijving van
het werk. Naast algemene informatie geeft een bestek ook aan welke
voorwaarden van toepassing zijn
en, bijvoorbeeld, welke tekeningen
en overzichten tot het bestek
behoren.
In de UAV staat dat een aannemer
het werk volgens de overeenkomst
moet uitvoeren. Een resultaatsverplichting in een RAW-bestek is dus
meer dan alleen een bestekpost.
De veronderstelling dat alle kostenbepalende factoren in de
bestekspost kunnen staan, is
onjuist. Algemene informatie –
zoals grondwaterstanden en
bodemgesteldheid – bepalen mede
de te maken kosten van een
bestekspost. Daarnaast kunnen in

de voorwaarden waaronder een
bestekspost moet worden uitgevoerd, kostenbepalende factoren
zijn opgenomen. Dit kunnen voorwaarden zijn die de bestekschrijver zelf in de besteksdocumenten

Aanbesteden & Contracteren

buiten de

Veelgestelde vragen
over RAW
Van 1998 tot en met 2005 behandelde
de rubriek RAWeetjes van het magazine
Wegen (de voorloper van CROW et
cetera) regelmatig terugkerende vragen
over de RAW-systematiek. Het was een
rubriek met vragen uit de praktijk, beantwoord door CROW-consulenten.
Foto: Herman Stöver

Deze RAWeetjes zijn op de website van
CROW gebundeld en te vinden via
www.crow.nl/raw > ondersteuning >
raweetjes.
Een deel van de RAWeetjes is aan herziening toe. Deze rubriek behandelt de
herziene teksten.

daard) of het ter beschikking stellen van (klein) materiaal behorende bij een bepaalde bouwstof
(moffen art. 25.05.01 lid 02 van de
Standaard). Voor zover deze voorwaarden in de Standaard zijn vastgelegd, is er sprake van uniformiteit; aanvullende of afwijkende
voorwaarden die de bestekschrijver in het bestek heeft opgenomen,
kunnen de eenduidigheid verstoren. Maar ook dan geldt: het bestek
is maatgevend.

Zorgvuldigheid

heeft opgenomen, of voorwaarden
uit de Standaard RAW Bepalingen.
Te denken valt aan verplichtingen
die direct aan een bestekspost zijn
gerelateerd, bijvoorbeeld voor de
afwerking van het resultaat, zoals

aan knip- en snoeivlakken (art.
51.02.23 lid 05 van de Standaard),
het verrichten van uitvoeringsmetingen (zoals verdichting), soms
zelfs van het leveren (straatzand
art. 31.45.01 lid 01 van de Stan-

Als belangrijkste uitgangspunt
hanteert de RAW-systematiek dat
de opdrachtgever/bestekschrijver
het werk zorgvuldig moet beschrijven, zodat een verantwoorde calculatie mogelijk is. Dat wil zeggen
dat de besteksposten met bijbehorende hoeveelheden, de geldende
voorwaarden en ook de andere
besteksgegevens, als juist verondersteld mogen worden. De inschrijver is verantwoordelijk voor de
interpretatie van die gegevens en
de vertaling ervan in de calculatie
van het werk, zoals deze in de
inschrijvingsstaat moet worden
weergegeven.
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Verschenen

UAV 2012 Toegelicht
‘UAV 2012 Toegelicht’ is een praktisch boek voor
iedereen die dagelijks met de de UAV te maken
heeft. Het boek geeft antwoord op dagelijkse vragen en gaat juridisch jargon uit de weg, waardoor
ook niet-juristen ermee uit de voeten kunnen.
De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012
zijn een herziening van de voorwaarden uit 1989.
De UAV regelt de contractverhoudingen tussen
opdrachtgever en aannemer. Met het van toepassing verklaren van de UAV wordt een bestek of
aannemingsovereenkomst vereenvoudigd doordat
veel administratieve zaken in de bestektekst kunnen
worden weggelaten. Bestekken en overeenkomsten
zijn bij toepassing van de UAV meer uniform. Het
opstellen van een overeenkomst of een bestek
wordt zo minder arbeidsintensief.
In de publicatie zijn de, soms lastige, juridische teksten ‘vertaald’ naar een
handzame, toegankelijke toelichting.
www.ibr.nl
publicaties@ibr.nl

UAV 2012 Toegelicht,
auteur: prof. mr. dr. M.A.B.
Chao-Duivis,
uitgever: Instituut voor
Bouwrecht, Den Haag.

Aanbestedingskalender.nl
groeit door
Sinds het van kracht worden van de
nieuwe Aanbestedingswet op 1 paril
2013 is Aanbestedingskalender.nl
gestaag verder gegroeid. Ruim 2.000
nieuwe bedrijven zijn geregistreerd en
het aantal aanmeldingen van aanbestedingen is onverminderd groot.
Ook het aantal registraties van de
dienstverlening voor ondernemers is
met bijna 3.000 toegenomen. Verder
is er een forse groei waarneembaar
van het aantal licenties van ABK Extra
en ABK Premium.

De automatische koppeling naar
andere sites is van kracht waardoor
aanbestedende diensten altijd aan de
wettelijke verplichting voldoen. Ook
de module onderhands aanbesteden
is in gebruik.
Xylander Kroon, manager
Aanbestedingskalender.nl,
xylander@aanbestedingskalender.nl
www.aanbestedingskalender.nl
@ABKalender_nl
Om nieuws over aanbesteden en Aanbestedingskalender.nl op de voet te volgen

Korting op ABK Premiumabonnement
Aanbestedingskalender.nl biedt ondernemers de mogelijkheid van verfijndere zoekcriteria. En de mogelijkheid
aanbestedingen te ontvangen van partijen als stichtingen en bedrijven die
niet op de overheidssite mogen of willen publiceren. Tot 31 december 2013

ontvangen bedrijven tot 500 euro korting op een ABK Premiumabonnement
in het eerste jaar.
Suur een e-mail naar info@aanbestedingskalender.nl voor meer informatie. Gebruik
daarbij de code ‘CROW2013’ om in aanmerking te komen voor deze korting.

Meelopen met Run for KiKa
Op zaterdag 31 augustus 2013 vindt in Ede de KiKa Run 2013 plaats
van de Stichting Kinderen Kankervrij. Gebruikers van Aanbestedingskalender.nl kunnen meelopen voor het goede doel met het ABK-team.
De afstanden zijn 5 en 10 kilometer. De eerste 50 enthousiaste ‘lopers’
doen gratis mee. De opbrengst gaat, uiteraard, naar KiKa.
www.runforkika.nl/ede
Remko Hekkers, remko@aanbestedingskalender.nl, (0318) 69 98 32

26 | CROWetcetera nr. 5 | juli 2013

Aanbesteden & Contracteren

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

Foto: Fugro

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.

Nieuwe werkgroep ‘Grond
verbetering’ ten behoeve van
funderingswerken
De nieuwe RAW-werkgroep ‘Grondverbetering’ is onlangs
gestart met het uitbreiden van de RAW-systematiek met de
technieken jetgrouten en mechanische grondmenging. Deze
technieken worden gebruikt voor het vervaardigen van funderingswerken en worden toegevoegd aan RAW-hoofdstuk
41. Funderingswerken.
Jetgrouten en mechanische grondmenging zijn technieken waarbij de grond in de bodem wordt vermengd
met grout, waardoor er een stabiel funderingselement
ontstaan. Doordat de grond in-situ wordt vermengd met
grout, komen er geen graafwerkzaamheden aan te pas.
Het verschil tussen jetgrouten en mechanisch-mixed-inplace zit in de wijze waarop de grond wordt vermengd
met grout. Bij jetgrouten wordt gebruikgemaakt van een
lans die het grout onder zeer hoge druk inbrengt. Door de
hoge druk en de roterende beweging van de lans, wordt de
bodem losgesneden en vermengd met het grout. Hierdoor
ontstaan kolomvormige groutlichamen. Jetgrouten kan worden gebruikt voor het vervaardigen van losse kolommen,
grond- of waterkerende wanden en funderingsstempels.
De technieken die vallen onder mechanische grondmenging vermengen de grond en het grout of cement
met behulp van mengschoepen of frezen. Een bekend
voorbeeld hiervan is de cuttersoilmix (CSM).
Het streven is om in het najaar van 2013 de nieuwe
RAW-teksten ter visie te leggen
De werkgroep bestaat uit: Almer van der Stoel (CRUX
Engineering), Gerard van Zwieten (Volker Staal en Funderingen), Mark Peter Rooduijn (Fugro GeoServices), Peter Maas
(Wedam), Joris Loonen (Smett-Keller Funderingstechnieken)
en Sander Dijkstra (CROW).
Sander Dijkstra, projectmanager Aanbesteden en Contracteren,

dijksta@crow.nl

	Goedemorgen meneer Teunissen, fijn dat ik u tref. Heb ik me hier
toch even een fijn vraagje voor u over de betaling van een korting.
Op de inschrijfstaat hebben we bij ´Eenmalig kosten´ ingevuld ´Korting op subtotaal´, en daarachter een bedrag van bijna 2 ton aan euri.
Nu zijn we bezig met de eindafrekening en komen we erachter dat
het subtotaal dat is uitgevoerd lager is dan in het bestek . Dan hoef ik
toch minder korting te geven, meneer Teunissen? Zo zit dat toch in
mekaar?
Heeft u bij inschrijving in de voorwaarden aangegeven dat de hoogte van de
uiteindelijk te geven korting afhangt van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid werk? Dat zou namelijk betekenen dat u inschrijft onder voorwaarden
en dat mag niet volgens het ARW. ‘Een inschrijving waaraan voorwaarden
zijn verbonden is ongeldig’.
	Ja, maar wij hebben het wel zo bedoeld en de aanbesteder is
akkoord gegaan. Hij heeft geen opmerkingen gemaakt op onze
inschrijfstaat. Dan accepteert hij toch de voorwaarde?
Uit de omschrijving die is gebruikt op de inschrijvingsstaat blijkt onvoldoende
dat het gaat om een voorwaarde. De term ‘Korting op subtotaal’ is onvoldoende om hier het voorwaardelijke karakter aan te ontlenen. Aangezien
het ook de aanbesteder bekend is dat geen voorwaarden zijn toegestaan,
kan hem hier niet worden verweten dat hij geen opmerking heeft gemaakt.
Als u een voorwaarde had willen stellen, had deze nadrukkelijker moeten zijn
omschreven. Maar zoals ik daarnet al zei, is de inschrijving dan ongeldig.
	Dus nu ben ik het hele bedrag van de korting kwijt.
Zwart-wit gesteld: ja. Het bedrag dat u op de inschrijvingsstaat opneemt als
korting, wordt bij de eindafrekening geheel in rekening gebracht, ongeacht
de werkelijke hoeveelheid uitgevoerd werk. Echter, daar waar volgens de
contractvoorwaarden sprake is van het maken van afspraken over bijbetalingen en inhoudingen – denk aan een bestekswijziging – kán ook over het
bedrag van de gegeven korting een afspraak worden gemaakt tussen
opdrachtgever en aannemer.
	Maar ook nu ik minder omzet maak dan verwacht, kan ik fluiten naar
mijn centen?
Het bedrag van de korting staat vast, en is dus niet afhankelijk van de uitgevoerde hoeveelheid werk. Volgens paragraaf 35 lid 5 van de UAV heeft u
nog wel recht op bijbetaling van 10% van het verschil tussen meer en minder werk, als bij de eindafrekening blijkt dat het totaal aan minder werk groter is dan het totaal aan meer werk. Op die manier krijgt u als het ware toch
nog een vergoeding voor gemiste omzet.
	Nou, daar moet ik het dan maar mee doen. Bedankt in ieder geval
voor de uitleg.
Graag gedaan.
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Aan wetten, regels en afspraken ligt het niet

Ondanks inspanningen geen daling
van het aantal graafschademeldingen
Auteur: Tim Oosten

Foto: Herman Stöver

Hoe staat het met de graafschades in het land? Die vraag is niet
een-twee-drie met ‘goed’ of ‘slecht’ te beantwoorden. De WION,
de wet waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, zit
goed in elkaar. Ook het onderlinge overleg tussen partijen en de
praktische uitwerking in de alom gebruikte CROW-publicatie
250, inclusief gloednieuwe instructiekaart, mag op algemene
instemming rekenen. Alleen wil het aantal gemelde graafschademeldingen maar niet omlaag, zo is gebleken op 6 juni tijdens het
Nationaal kabels- en leidingencongres van KLO, het Kabel- en
Leidingenoverleg.

28 | CROWetcetera nr. 5 | juli 2013

erop dat de afspraken lang niet
altijd worden nageleefd. In de uitbestedingen van overheid of nutsbedrijf naar onderaannemer gaat
het mis. Laatstgenoemde heeft een
KLIC-melding (KLIC = Kabels en
Leidingen Informatiecentrum,
onderdeel van het Kadaster) en
CROW-publicatie 250 of in ieder
geval de instructiekaart bij zich.
Hij verzekert zich ervan dat graafmelding en gebiedsinformatie in
orde zijn en dat de graafinstructie
voldoet. Hij controleert de gegevens, graaft proefsleuven en kan
aan de slag.

De WION, de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten,
bestaat vijf jaar. Wat is er de afgelopen jaren bereikt en hoe gaan we
verder? De totstandkoming van de
wet was een grote vooruitgang en
ook zijn er duidelijke afspraken
gemaakt over ieders verantwoordelijkheden bij het uitwerken van de
wet. Van de instructiekaart bij
CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen’ zijn 61.000 exemplaren verspreid. Publicatie en instructiekaart zijn nog actueel; wel heeft de
instructiekaart een vereenvoudigde opvolger voor de grondroerders gekregen, met meer illustraties en minder tekst. De wens
hiertoe is naar voren gekomen tijdens een enquête onder de gebruikers van de publicatie.

Tot zover het ideaalplaatje. Helaas
is de werkelijkheid weerbarstiger.
Maar al te vaak gebeurt het, dat
gegevens ontbreken en dat de
grondroerder dus niet mag graven.
Maar hij wordt onder druk gezet,
“moet niet zeuren”, “wordt betaald
om te graven en niet om lastige
vragen te stellen”, of, nog erger:
“als het je niet bevalt, weet ik wel
een ander”. Het laat zich raden dat
de grondroerder negen van de tien
keer onder de druk bezwijkt en
min of meer op de gok aan de
slag gaat. Met alle risico’s van
dien. En als het misgaat, gaat er
een belletje naar de verzekeraar.
Die wordt trouwens ook steeds
kritischer en vergoedt in het algemeen alleen als er sprake is van
een KLIC-melding.

Afspraken naleven

Verantwoordelijkheid nemen

Zoals gemeld zit het met de wet,
onderlinge afspraken en een publicatie met bijbehorende instructiekaart wel goed. Wat gaat er dan
mis, dat er toch nog zo veel graafschademeldingen zijn? Het lijkt

Het is duidelijk dat opdrachtgevers
en hoofdaannemers aan zet zijn
en dat zij hun huiswerk beter moeten doen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en deze
niet doorschuiven naar het eind

Foto: Herman Stöver
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Uiteraard is er tijdens het congres
volop discussie over de dagelijkse
praktijk van het graven. Het goede
nieuws is dat niemand de
genoemde praktijken tegenspreekt
en opdrachtgevers en hoofdaannemers, zij het in bedekte termen,
ook de hand in eigen boezem steken. De opdrachtgever moet de
voorwaarde scheppen en moet alle
informatie beschikbaar stellen.
Maar of dit nu in orde is of niet,
toch wordt de feitelijke graver in
de praktijk verantwoordelijk
gehouden voor schade. Een voorbeeld uit Rotterdam: hier doet men
zijn best om informatie en verantwoordelijkheden op orde te krijgen door vooraf criteria op te stellen en deze achteraf te beoordelen.
Het gaat dan om de beoordeling
van zaken als: wordt het gevraagde
opgeleverd, op tijd, binnen budget
en zonder overlast? Uiteraard valt

graafschade onder de laatste categorie. Toch gaan hier ook nog
regelmatig zaken mis, gezien de
vrij recente omvangrijke stroomstoringen in de stad als gevolg van
kapot gegraven kabels, waarbij de
gemeente de opdrachtgever bleek
te zijn.

Huisaansluitingen
Een ander heikel punt vormen de
huisaansluitingen. Deze zijn geen
verplicht onderdeel van de KLICmelding. De aansluitingen zijn
daardoor niet altijd op de kaarten
van de ondergrond terug te vinden. Met als vervelend gevolg dat
maar liefst de helft van alle graafschades plaatsvindt juist bij deze
huisaansluitingen. Op dit punt
kijkt iedereen nadrukkelijk naar
de gemeenten, die er vooralsnog
niet voor voelen om alle huisaansluitingen in kaart te brengen. De
hoge kosten waarmee een dergelijke operatie gepaard gaat, zijn de
belangrijkste reden voor hun
terughoudendheid. Hier lijkt
sprake van een patstelling. En het
is de vraag hoe de graafschade te

verminderen is als deze status quo
blijft bestaan.

Drukke ondergrond
Los van alle genoemde perikelen
in de ondergrond, komt er nog veel
meer op ons af. Nederland verstedelijkt in hoog tempo, de Randstad
wordt steeds voller en daarbinnen
trekken mensen en bedrijven
steeds meer naar de grote steden.
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht kunnen hun borst natmaken. Zo veel activiteiten in de
toekomst op een beperkt oppervlak in goede banen leiden, lukt
alleen door nog veel intensiever
dan nu al het geval is, gebruik te
gaan maken van de ondergrond.
En daarvoor is regie nodig. Veel
regie. En dat is nog een stuk ingewikkelder dan ‘alleen maar’ het in
stand houden van kabels en leidingen. Dat wordt nog een mooie uitdaging voor iedereen die zich met
de grond en de voorzieningen
onder onze voeten bezighoudt.
Zien En opzoeken

Tips

Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

Bovenaanzicht zoekgebied

• Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting).
• Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen,
straatpotten).
• Vóór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of
een foto te maken.
• Vóór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld.
• Wees alert op huisaansluitingen; deze zitten niet altijd in
KLIC-gegevens.
• Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

bij CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen’

Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

klusgebied of
graaflocatie

• Hou je aan je werk- en klusgebied.
• Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging.
• Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen
niet altijd recht tussen twee proefsleuven.
• Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

perspectief zoekgebied

klusgebied of
graaflocatie

Zorg tijdens het graven

• Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond.
• De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond.
• Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden.
• Let op (ver)schuiven bij breek- en sloopwerk.
• Voorkom instorten van omringende verharding en grond.
• Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels).
• Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

Initiatief, overleg en communicatie

• Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder.
• Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief.
• Overleg als je de situatie niet vertrouwt.
• Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie.
• Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en
omstanders.
• Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
• Meld ook alle kleine beschadigingen bij de netbeheerder.

Overig

afmetingen proefsleuf
max. 1,5 m

Instructiekaart
zorgvuldig graven

max. 1,5 m

• Werk netjes en veilig voor je omgeving.
• Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen.
• Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is.
• Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder
graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn.
• Archeologische sporen melden.

max. 1,5 m

0,25 m
onder graafprofiel

graafprofiel
klusgebied of graaflocatie
zoekgebied
maaiveld

Kaart_zorgvuldig graven.indd 2

Ludolf Schouten, projectmanager,
schouten@crow.nl
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van de keten. Het is slecht te
verteren dat de overduidelijke
afspraken waar iedereen het
over eens is zo vaak niet worden
nageleefd.

Speciaal
voor het
graafteam
mensen die mechanisch
grondroeren
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Artikel D1072
‘Instructiekaart
zorgvuldig graven’
Gratis te
downloaden van
www.crow.nl/shop
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Publicatie stimuleert verstandige afweging tussen mechanisch en handmatig aan

Straatwerk moet
vooral verantwoord zijn
Auteur: Rik de Groot

Waar straatwerk redelijkerwijs mechanisch kan worden uitgevoerd, moet dat zeker gebeuren. Maar mechanisch straten is geen
wondermiddel waardoor de zware fysieke belasting voor straatmakers voorgoed verdwijnt. Handwerk blijft onvermijdelijk en
moet dan onder de juiste condities worden uitgevoerd. CROWpublicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’
nodigt alle betrokken partijen uit om verstandige, evenwichtige
keuzes te maken.

Henk Tuenter: “Deze
publicatie sluit beter
aan bij de realiteit
en zal daarom ook
een breder draagvlak krijgen”

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan beleidsmakers en technici kunnen voorzien. Ook op het
gebied van straatwerk. Enigszins
zwart-wit gesteld, leek het er enkele
jaren geleden op dat met de diverse
bestaande en nog te ontwikkelen
technieken van mechanisch straten
binnen afzienbare tijd het handwerk tot een randverschijnsel kon
worden gereduceerd. Maar ondanks
nuttige, belangrijke, waardevolle
investeringen en vindingen op het
gebied van mechanisch straten is
het in de praktijk nog niet zover.
Om uiteenlopende redenen zal er
voorlopig een substantiële hoeveelheid handwerk blijven
bestaan. Bijvoorbeeld omdat projecten te klein of te slecht bereikbaar zijn om machines in te zetten,
omdat er onvoldoende werk- of
opslagruimte is, of omdat de toe te
passen ongelijkmatige elementen
of speciale verbanden (nog) niet
door machines kunnen worden
aangebracht. Bovendien blijft ook
bij mechanisch straten een zekere
hoeveelheid handwerk noodzakelijk. Onder meer voor het aanbrengen van passtenen en randen, bij
speciale steenverbanden en
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mixen, en voor straatwerk op
plaatsen waar het materieel niet
bij kan. Het is zelfs zo dat juist bij
mechanisch straten extra oplettendheid is geboden om te voorkomen dat straatmakers zich overbelasten in een poging ‘de machine
bij te houden’. Voldoende roulatie
in taken is dan noodzakelijk.

Nuanceverschil
Vanwege dit voortschrijdend inzicht
zijn de toon en benadering van de
nieuwe publicatie wat anders dan
die van haar voorganger, CROWpublicatie 282. Die nuance komt tot
uitdrukking in de gewijzigde titel.
In plaats van ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding – Verantwoorde afweging tussen mechanisch en handmatig straatwerk’
luidt die nu ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk’. Het verschil is
klein maar veelzeggend. Uitgangspunt is niet langer mechanisch
maar verantwoord. Daartoe stuurt
de publicatie nadrukkelijk aan op
overleg tussen alle betrokkenen in
de bestratingsketen. Doel hiervan is
uiteraard om langdurige en zware
fysieke belasting te voorkomen.

Overleg cruciaal
Overleg is ook cruciaal geweest voor
de totstandkoming van de publicatie. Nu worden CROW-werkgroepen
altijd breed samengesteld, maar
omdat publicatie 282 aanleiding
heeft gegeven tot nogal wat discussie, werd deze keer extra aandacht
geschonken aan een evenwichtige
vertegenwoordiging van alle betrokken partijen en disciplines.
Er is een enquête gehouden onder
de afnemers van CROW-publicatie
282, die een flinke respons heeft
opgeleverd. Meer dan vierhonderd
mensen hebben gereageerd. De
belangrijkste bevindingen zijn dat
ze redelijk tevreden zijn over de
inhoud en de uitvoerbaarheid van
de publicatie. Minder tevreden zijn
de respondenten over samenwerking tussen partijen, informatievoorziening en de hoge investeringen waarmee mechanisch straten
gepaard gaat.
“Het resultaat is dat deze publicatie
beter aansluit bij de realiteit en
daarom ook een breder draagvlak
zal krijgen”, concludeert werkgroeplid Henk Tuenter. Hij is zelfstandig
adviseur en vertegenwoordigde in
de werkgroep de Ondernemersorga-
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brengen van elementenverharding
Publicatie 324 vervangt publicatie 282

nisatie Bestratingsbedrijven Nederland (OBN). Eerder was hij directeur
van een aannemingsbedrijf dat
veel straatwerk uitvoerde.
Werkgroeplid Marcel van Hallem
deelt deze visie. Momenteel houdt
hij zich als accountmanager bij de
Materiaaldienst van de gemeente
Amsterdam bezig met onder meer
de formattering en pakkettering
van straatstenen en logistieke
vraagstukken. Eerder werkte hij
als projectleider/werkvoorbereider, toezichthouder en uitvoerder
op het gebied van straatwerk. En
als het moet, kan hij zelf ook een
straatje leggen.
Eén vraag aan Van Hallem is voldoende om hem een spoedcollege
over de bestratingswereld te ontlokken. Vanuit zijn ruime ervaring
loopt hij in sneltreinvaart de voors
en tegens van de klem- en vacuümtechniek bij mechanisch straten
langs, de mogelijkheden en beperkingen van mechanisch straten, de
complicaties bij ‘tuttifruttiwerk’ in
(binnen)steden, de goede en minder goede effecten van wet- en
regelgeving, successen en frustraties van de Arbeidsinspectie en
straatmakers, en nog veel meer

aspecten die duidelijk maken dat
er bij het aanbrengen van een elementenverharding veel meer komt
kijken dan zand, stenen en een
straatmaker. “De nieuwe publicatie
geeft een goed overzicht van alles
waar je over na moet denken. Dat
is belangrijk. De beslissingen moeten telkens opnieuw worden genomen, afhankelijk van de gegeven
situatie. Daarom gebruik ik vaak
een oude slogan: geef je verstand
voorrang! Want je kan nu eenmaal
niet alles vastleggen in regels.”

Gezamenlijk straatwerkplan
Belangrijke bouwstenen van de
nieuwe publicatie zijn een eenvoudig stappenplan en een overzichtelijke matrix om af te wegen onder
welke condities er wel en niet
mechanisch kan worden gestraat.
Daarnaast wordt gepleit voor een
straatwerkplan. Een document dat
tijdens de ontwikkeling van ontwerp naar realisatie ‘groeit’ dankzij
inbreng van alle betrokkenen, van
ontwerper tot en met opperman.
“Zo’n plan is een goed hulpmiddel
om alle betrokkenen bewust te
maken van de gevolgen van bestratingskeuzes voor de belasting van

medewerkers”, licht Tuenter toe.
“Een ontwerper houdt daar in eerste instantie meestal weinig rekening mee; hij is meer bezig met de
creatieve aspecten. Maar in overleg
met de bestekschrijver valt er vaak
veel te winnen voor machinaal
straten. De inbreng van aannemer,
Arbeidsinspectie, projectleider,
toezichthouder, uitvoerder en uiteraard de straatmaker kan de arbeidsomstandigheden en het kwalitatieve resultaat optimaliseren.”

Marcel van Hallem:
“De nieuwe publicatie geeft een goed
overzicht van alles
waar je over na
moet denken”

Weerbarstige werkelijkheid
Toch blijft de werkelijkheid zoals
vermeld weerbarstig. Daarom valt
het ook met de beste bedoelingen
niet mee om de praktische gang
van zaken snel en ingrijpend te
beïnvloeden. Dat zit ’m in heel veel
factoren. Machines die veel kunnen, maar nog net niet genoeg.
Wetten en regels die soms het doel
raken, maar het ook wel eens voorbij schieten. Instanties en personen die te veel of te weinig toezicht
houden en niet altijd hun precieze
verantwoordelijkheden kennen.
En niet in de laatste plaats in de
straatmakers zelf. Velen van hen
houden graag vast aan een traditio- >

Foto: Herman Stöver
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Met het verschijnen van CROW-publicatie 324 is haar
voorganger niet langer van toepassing. In de naslagwerken
van de RAW-systematiek worden verwijzingen naar
CROW-publicatie 282 vervangen door verwijzingen naar
CROW-publicatie 324. Een document hieromtrent is
gepubliceerd op www.crow.nl/raw.
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CROW-publicatie
324 ‘Verantwoord
aanbrengen elementenverharding’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

CROW-publicatie 324 is ook online
beschikbaar in de kennismodule
‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’. Deze kennismodule
geeft altijd en overal toegang tot
actuele kennis op het gebied van
mechanisch straten. De module
heeft een uitgebreide zoekfunctie
en biedt de mogelijkheid om eigen
kennis toe te voegen aan de onlineomgeving.
www.crow.nl/kennismodules

nele werkwijze. En aan een andere,
diep ingesleten gewoonte. Van de
54 straatmakers die voor de publicatie werden geënquêteerd, gaf weliswaar niemand aan erbij te beunen, maar Van Hallem weet wel
beter. “Het is een onderdeel van de
cultuur. ’s Avonds en op zaterdag
wordt er echt wel eens doorgewerkt. Met de hand natuurlijk.”
Niettemin betekent de nieuwe uitgave weer een stap op de goede weg.
Tegelijk realiseert de werkgroep
zich dat ook deze publicatie een

momentopname is. “De innovatie
gaat door”, constateert Tuenter. “Er
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan
nog betere mechanische hulpmiddelen, aan het mechanisch herverwerken van nog kleinere elementen, en aan het arbotechnisch nog
beter formatteren en palletteren
van te hergebruiken materiaal.
Over een paar jaar zal weer een
actualisering nodig zijn.”
www.crow.nl/raw
Ludolf Schouten, projectmanager,
schouten@crow.nl

Maatregelen
op fietspaden
en voetpaden –
Werk in
uitvoering 96b

Aan de kant!
Al fietsend stuit je onverwacht op wegwerkzaamheden; het fietspad ligt open vanwege de
aanleg van een nieuwe kabels in de grond. Er is maar weinig ruimte en rakelings moeten fietsers langs de geleidebakens rijden. Wanneer er ook nog tegenliggers aankomen, wordt het wel
heel lastig en gevaarlijk om te blijven fietsen. Dan toch maar proberen om door het werkvak
verder te komen?
Het is niet vreemd dat fietsers die niet genoeg
ruimte krijgen bij werk in uitvoeringssituaties, de
afzetting negeren. Het gevolg is echter wel dat zowel
de fietser als de wegwerker in een gevaarlijke situatie
terechtkomen. Het is dus belangrijk dat fietsers voldoende ruimte krijgen om elkaar te kunnen passeren.
Voor de nodigde ruimte wordt vooraf gekeken naar
de maatgevende ontmoeting. Over het algemeen
moet op fietspaden rekening worden gehouden met
ten minste één fietser per toegestane rijrichting. Bij
fietspaden die in twee richtingen worden bereden
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moeten de tegemoetkomende fietsers (of bromfietsers) elkaar kunnen passeren in de resterende
verkeersruimte. Deze eis geldt ook in het geval dat
fietsers en voetgangers via de hoofdrijbaan langs het
werkvak worden geleid.
De minimale breedte van de tijdelijke verkeersruimte
neemt toe naarmate het aantal fietsers dat van deze
ruimte gebruikmaakt, groter is. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het tijdelijk fietspad
niet breder hoeft te zijn dan het permanent aanwezige fietspad op de betreffende locatie.

oostland@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

In het deel Maatregelen op
fietspaden en voetpaden van de
CROW-publicatiereeks WiU
96b wordt in § 3.4 en bijlage I
ingegaan op de verkeersruimte
naast een afzetting op fietspaden en voetpaden. Er worden
tabellen met maatvoeringen van
de verkeersruimte gegeven.

CROW | Educatie
www.crow.nl./cursussen

Cursusagenda
27 augustus	
Ede
Verkeerstechniek		
Een wegontwerp beoordelen? Of zelf een
schetsontwerp maken? Leer het in deze
cursus.

29 augustus	
Ede
Inleiding tot de verkeerskunde
Benieuwd of het vak verkeerskunde
geschikt voor u is en welke gebieden binnen
verkeerskunde zitten? Volg dan deze cursus.

28 augustus	
Ede
Schriftelijk cursus Succesvolle openbare
ruimte		
Wat maakt een openbare ruimte succesvol
en hoe richt u deze ruimte in? Volg deze
cursus voor alle ins en outs.

29 augustus	
Ede
Verkeersveiligheid		
In deze cursus wordt aandacht besteed aan
methoden om de onveiligheid in beeld te
brengen en daarmee de verkeerssituatie
aan te passen.

28 augustus	
Ede
Verkeer en milieu		
Vergroot uw kennis over de invloed van
verkeer op milieu en gezondheid.

29 augustus	
Ede
Verkeer en beleid		
Deze cursus geeft een actueel overzicht
van de thema’s en de achtergronden van
het huidige verkeers- en vervoersbeleid op
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

28 augustus	
Ede
Verkeer en ruimte		
Met deze cursus leert u bereikbaarheid en
leefbaarheid een positieve impuls te geven.

3 september	
Ede
Verkeersmaatregelen bij werk in
uitvoering en RAW		
Leer in een dag hoe u verkeersmaatregelen
vertaalt naar bestekniveau in de grond-,
weg- en waterbouw.
4 september	
De Bilt
Opleiding Visueel inspecteur wegen:
Theoriegedeelte inclusief theorieexamen
Gediplomeerd Visueel Inspecteur Wegen
worden? Leg het theorie-examen af.
4 september	
Ede
EMVI – Gunnen op waarde
(voor aanbesteders)		
Gunnen op Waarde (GOW) is de geaccepteerde EMVI-methode (Economisch Meest
Voordelige Inschrijving) in de bouw. Bepaal
met GOW op een betrouwbare manier de
EMVI-uitslag.
w
 ww.crow.nl/educatie voor meer informatie over data,
prijzen en locaties

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

Cursus Inleiding tot de verkeerskunde
Benieuwd of het vak verkeerskunde
geschikt voor u is en welke gebieden
er binnen de verkeerskunde zijn? Volg dan
deze cursus.
Onderwerpen
In deze basiscursus staat de werking van
het verkeers- en vervoerssysteem centraal
en de invloed van dat systeem op bereikbaarheid, veiligheid en milieu. Daarnaast
geeft de cursus een algemeen beeld van
verkeer en vervoer inclusief de maatschappelijke effecten ervan. De cursus bestaat
uit een lesboek ‘Verkeer en Vervoer in
hoofdlijnen’ en twee werkcolleges in
groepsverband. De werkcolleges maken de
kennis uit het lesboek levendig door praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Wat leert u van deze cursus?
-	De actualiteit op uw vakgebied herkennen
-	Inzicht krijgen in de relevante deelgebieden binnen het vakgebied
-	Een overzicht maken van factoren die
ontwikkelingen in verkeer en vervoer
bepalen
-	Welke verkeers- en vervoersfactoren
van invloed zijn op milieu, bereikbaarheid en verkeersonveiligheid
-	Inzicht krijgen in de behoeften, mogelijkheden en keuzes met betrekking tot
verplaatsingsgedrag
Opleiding Verkeerskunde
Deze cursus is een module van de
CROW-opleiding Verkeerskunde. De opleiding bestaat uit acht modules. Na het volgen en met voldoende resultaat afronden

van elke module ontvangt u een certificaat.
De acht certificaten geven recht op het
CROW-diploma Verkeerskunde.
Praktische informatie
-	Vorm: cursus aangeboden via de
elektronische leeromgeving (elo) met
twee werkcolleges;
-	Duur: 16 weken, zelfstudie 6-8 uur
per week;
-	Prijs: € 1110,- per deelnemer
(exclusief btw);
-	Prijs is inclusief cursusmateriaal en
certificaat;
-	CROW | Verkeer en Vervoer
Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld
	
Cursussen > zoeken op de webcode: 4520*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15
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Nieuwe uitgaven

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

www.crow.nl./shop

CROW-publicatie 326

Mobiliteit en ruimte – de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte in de stedelijke regio

1 Waar werkt u?
Adviesburo R.I.E.T. Mijn functie is algemeen directeur. Mijn
werkzaamheden betreffen naast het leiding/sturing geven, het
onderhoud van contacten met klanten en opdrachtgevers en
het delen van kennis met personeel, klanten enzovoort.
2 Hoe kwam u op de cursus?
Via een digitale aanmelding naar aanleiding van de aanbestedingswet.
3 Wat was uitstekend?
De voorzieningen waren akkoord en verzorgd.
4 Wat kan beter?
De cursus kon concreter. Na een ‘lange’ omhaal kwam de
cursus op gang, maar was er veel ruimte voor discussie/ruis en
inefficiënte dialogen.
5 Kunt u een praktijkvoorbeeld noemen waarin u de
opgedane kennis hebt gebruikt?
Dit is nog niet van toepassing, maar binnen afzienbare tijd
wordt de kennis in de praktijk (aanbesteding) toegepast.

richten acties, kunnen leden van
het graafteam op de graaflocatie
kijken of het veilig is om te graven.
Deze instructiekaart is een
vereenvoudigde opvolger van de
eerste instructiekaart (D250a).

De instructiekaart bij CROWpublicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’
is speciaal voor het graafteam
gemaakt. Het graafteam zijn de
mensen die mechanisch grondroeren. Met tekeningen en een
puntsgewijze opsomming van de
benodigde informatie en te ver-
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artikelnummer: 326
prijs: € 59,-

bv, Cuijk. Druk: DeltaHage,

Mobiliteit en ruimte hangen
samen; mensen verplaatsen zich
omdat ze willen werken, familie of
vrienden willen bezoeken, recreeren of andere activiteiten willen
ondernemen. Steden kunnen niet
goed functioneren zonder goede
verkeers- en vervoerssystemen.
Een goede bereikbaarheid is
bovendien belangrijk voor de
productiviteit en (internationale)
concurrentiekracht van bedrijven.
Dit boek geeft verkeerskundigen
en verkeersplanologen meer inzicht

steden en stedelijke regio’s.
Elk hoofdstuk begint met enkele
belangrijke constateringen en
eindigt met de paragraaf ‘Betekenis voor de praktijk’. Per hoofdstuk
zijn een of meer kaders opgenomen. Deze bevatten voorbeelden
en een uitleg van de theorie.
Uiteindelijk kunnen vier conclusies
worden getrokken: ruimtelijk beleid is belangrijk voor mobiliteit en
bereikbaarheid; een goede invulling van het begrip bereikbaarheid
is belangrijk bij het afstemmen van
mobiliteit en ruimte; investeringen
in verkeersinfrastructuur bieden
geen garantie voor succes; en
integrale gebiedsontwikkeling is
geen eenvoudige opgave.

in de actuele kennis over het snijvlak van mobiliteit en ruimte. Het
begint met een overzicht van de
theorie over de samenhang tussen
mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en de vele wetenschappelijke
onderzoeken die eraan ten grondslag liggen. De publicatie beschrijft
de historie van de wisselwerking
tussen ruimte en mobiliteit en de
gevolgen hiervan voor verkeers- en
vervoersbeleid in de hedendaagse
steden. Ook wordt vooruitgekeken
naar de toekomst van verstedelijking en mobiliteit.
De wisselwerking tussen mobiliteit
en ruimte speelt op verschillende
schaalniveaus: afzonderlijke
gebouwen, buurten, wijken,
steden, stedelijke regio’s en landsdelen. Deze publicatie richt zich
op het (hogere) schaalniveau van

Ontwerp: Inpladi

De kennis over de relatie tussen ruimtelijke kenmerken en mobiliteit,
en tussen mobiliteit, bereikbaarheid en economische ontwikkelingen, is
vaak erg versnipperd en daarom lastig te vinden. CROW-publicatie 326
‘Mobiliteit en ruimte’ geeft een overzicht van de aanwezige kennis en
lopende discussies. Ze gaat over de wisselwerking tussen ruimtelijke
kenmerken en ontwikkelingen, en de mobiliteit van personen. Deze
publicatie richt zich vooral op stedelijke gebieden. Het landelijk gebied
komt slechts zijdelings aan de orde.
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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.

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.

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? klantenservice@crow.nl of (0318) 69 53 15.
Leefomgeving

www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

www.crow.nl/milieu
Verkeer & Vervoer

www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

www.kpvv.nl
E: info@kpvv.nl
T: (030) 291 82 00
Infrastructuur

www.crow.nl/infrastructuur
Aanbesteden & Contracteren

www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

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.

Congresagenda
Betonwegendag
’s-Hertogenbosch
www.betonwegendag.nl

10 oktober

Nationaal verkeerskundecongres
’s-Hertogenbosch
6 november
www.nationaalverkeerskundecongres.nl
Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte
Zoetermeer

27 november
www.ncbor.nl

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

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

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

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

