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Overal in het land moet bezuinigd worden. Maar de kwaliteit van de
buitenruimte moet wel zo goed mogelijk op peil blijven. Een maatcursus
‘Succesvolle openbare ruimte’ van CROW levert in Rotterdam kennis en
ideeën op.
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Milieu
Volop aandacht voor bestrijding wegverkeerslawaai

CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.

Verkeer & Vervoer
ASVV-online aangevuld en geüpdatet met nieuwe CROW-kencijfers
De CROW-helpdesk

Snelle antwoorden voor parkeervraagstukken

16

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Ontwerperscafé KpVV-Fietsberaad: net even anders

Fietspaaltjes ruimen het veld

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.

21
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Enkelvoudige fietsongevallen vormen misschien wel het meest
onderschatte verkeersveiligheidsprobleem. Verkeerd geplaatste fietspaaltjes
zijn dikwijls de boosdoener.

Infrastructuur
“Het is de combinatie van kunde en wetenschap”

24

Ton Maagdenberg is met pensioen en heeft afscheid genomen bij de
Dienst Verkeer en Scheepvaart. Een terugblik op een mooie loopbaan.
“Ik heb me geen dag verveeld.”
Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012

27

Aanbesteden & Contracteren

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

Marktonderzoek contractvormen biedt veel
aanknopingspunten voor de toekomst

Leefomgeving
Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en
het beheer van stedelijke openbare ruimte.
Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.

Wat is de marktbehoefte op het gebied van contracteren in de infrasector? Het antwood uit een groot marktonderzoek moet de basis
leggen voor de richting van het programma Contracteren voor de
komende jaren.

Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.

De RAW-helpdesk
Aanbestedingskalender.nl klaar voor de nieuwe Aanbestedingswet
In memoriam: Thom Pals van der Leest
Werkgroep ‘Natuursteenbestrating’

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.
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Bouwprocesmanagement
Risicomanagement in meervoud

34

Van technisch instrument naar communicatie, vertrouwen en imago.
Deze ontwikkeling is zeker terug te zien tijdens het Nationaal Congres
Risicomanagement. Een vooruitblik met drie enthousiaste organisatoren.

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

RISNET-bijeenkomsten risocomanagement
Een RAW-bestek schrijven met Systems Engineering
Overheid verplicht VISI open standaard bij bouwprojecten
Van de straat geplukt: Werkvoertuigen?

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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Alle actuele informatie en praktische kennis rond parkeren is verzameld
in één nieuwe CROW-publicatie. Hierdoor is veel kennis en inzicht nu
gebundeld.

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.

Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.
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Voor lawaai kun je je niet afsluiten. Wegverkeerslawaai leidt dan ook
tot ontevredenheid over de leefomgeving. Welke maatregelen zijn
voorhanden om dit tegen te gaan en welke subsidie is beschikbaar?

Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen
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Maatwerk voor Rotterdam

Cursus ‘Succesvolle openbare ruimte’ le
Auteur: Tim Oosten

ken. Dat was precies wat we zoch
ten. Alleen wilden wij geen regu
liere cursus ergens in het land,
maar wilden we met z’n allen hier
in Rotterdam aan de slag.”

Tachtig man
Met z’n allen betekende in dit
geval tachtig man. “En de vrij voor
de hand liggende vraag luidde:
‘hoe krijgen we als overheid zo veel
mogelijk voor elkaar in de buiten
ruimte en kunnen we meer met
burgers doen, terwijl we minder
geld te besteden hebben?’ Dat is
gewoon lastig, laten we eerlijk
zijn. Neem het betrekken van bur
gers. Op de gemiddelde bewoners
avond komen vooral kritische
zestigplussers af. Daar is op zich
niks mis mee, maar zij vertegen
woordigen natuurlijk niet alle
mensen in hun wijk, maar alleen
hun eigen clubje.”

Het is in Rotterdam niet anders dan in de rest van het land:
er moet bezuinigd worden. Maar tegelijkertijd wil natuurlijk
niemand dat de verloedering toeslaat. Hoe houd je de openbare
ruimte met minder geld toch op orde? Een maatcursus ‘Succes
volle openbare ruimte’ van CROW levert kennis en ideeën op.
Foto: Herman Stöver

“Niet iedereen van ons kan
elke dag de straat op, maar
op die ene dag dat dat je wel
lukt, steek je heel veel op.”

“Een aantal keer per jaar houden
we zogenaamde ‘ketendagen’ hier
in de stad voor iedereen van de
gemeente die bij de buitenruimte
betrokken is.”, vertelt Monique
van Hoof, directiesecretaris Stads
beheer van de gemeente Rotter
dam. Het gesprek vindt plaats op
de veertiende verdieping van Euro
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point aan het Marconiplein, met
uitzicht op de haven en de binnen
stad. Je kan het slechter treffen.
“We hadden min of meer het
thema bedacht en toen kreeg een
collega net de digitale nieuwsbrief
onder ogen van CROW Levende
Stad, waar de cursus ‘Succesvolle
openbare ruimte’ in werd bespro

Snel aan de slag
“Ik las dat een zogeheten incompa
nycursus tot de mogelijkheden
behoort en wist dat er bij CROW
expertise is, dus ik ben gaan praten
met projectmanager Harro Ver
hoeven om te kijken of we hier in
Rotterdam zo’n cursus konden
houden. In een uur hebben we een
programma in elkaar gedraaid en
al snel zijn we ook echt aan de slag
gegaan.”
“We hebben een aantal uitgangs
punten op een rij gezet. Zo wilden
we echt de wijk in en niet naar het
Marconiplein of de Coolsingel.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen
op Oosterflank, een typische
bloemkoolwijk uit de jaren tachtig
met veel woonerfjes, speelplekken
en binnentuinen. Het is een heel
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e’ levert kennis en ideeën op
gemiddelde wijk van de stad met
veel verschillende typen wonin
gen, veel speelplekken en groen,
maar ook problemen met alcohol
misbruik, drugs en een enkele
keer geweld. Kortom, een wijk met
mogelijkheden, maar ook met
minder mooie kanten.”

Alle disciplines
“We hebben die dag een soort stan
daardprogramma gevolgd onder
leiding van Harro Verhoeven en
vervolgens was er maatwerk voor
ons. Willem van Laar heeft de zaal
toegesproken en voorbeelden gege
ven van het leefbaar houden van
wijken. Vervolgens zijn we de
buurt in gegaan en hebben we de
methode place game gevolgd. Per
groep zijn we gaan kijken wat de
mogelijkheden zijn, hoe we het op
straat prettig en leefbaar kunnen
houden. We hebben de buurt
‘gescoord’, met bewoners gespro
ken. Het aardige is dat we alle
disciplines in elke groep bij
elkaar hadden: reiniging, toezicht,
ontwerpers, ingenieurs, beheer
ders, mensen die buiten werken,
mensen die achter hun bureau
zitten en ook bewoners waren
erbij.”
“Daarna zijn we ervaringen en
ideeën gaan uitwisselen en was er
nog een verhaal uit Alphen aan
den Rijn door Peter Westgeest,
waar ze al jaren in de weer zijn
met bewonersparticipatie. Daar
zaten heel inspirerende voorbeel
den bij, al zijn die lang niet altijd
uit te voeren in Rotterdam met
zijn heel eigen dynamiek. Tegelij
kertijd zit er ook veel herkenning
in. Zo passen wij hier ook het voor
beeld toe van het laten beschilde

ren met kunst van elektriciteits
huisjes om bekladding tegen te
gaan. Waar we van opkeken is de
keuze die sommige bewoners in
Alphen krijgen uit profielen: wil
len jullie een ontmoetingsplaats,
groen, een geveltuin, kies maar.
Voorwaarde is wel dat beheer en
onderhoud door diezelfde bewo
ners gebeurt.”

Weer naar buiten
“We zijn nog een keer, met frisse
kennis, naar buiten gegaan. En
weer met groepjes zijn we gaan kij
ken wat we bijvoorbeeld met een
‘verloren’ pleintje kunnen doen.
Een idee is om het wijkcentrum
ernaartoe te verplaatsen, zodat het
meer tot zijn recht komt dan nu
naast een flat met senioren. Daar
is op dit moment geen geld voor,
maar over een paar jaar misschien
wel. Weer andere ideeën zijn wel
uitvoerbaar en soms al in gang
gezet. Zo is er een voetbalkooi,
een groot succes, heel intensief
gebruikt, maar die ziet er niet erg
aantrekkelijk uit. Die willen we
deels bedekken met canvas, wat
weer door kinderen uit de buurt
beschilderd wordt. Het is een
kleine ingreep, waar we bewoners
bij betrekken en waar de buurt
weer een klein beetje leefbaarder
van wordt.”

Open deur
“Iedereen kijkt met zijn eigen blik
en vanuit zijn eigen kennis en
ervaring. En dat deel je allemaal
met elkaar. Dat is voor alle betrok
kenen geweldig leerzaam”, besluit
Monique enthousiast. “Het is een
vreselijke open deur, maar toch.
Niet iedereen van ons kan elke dag
de straat op, maar op die ene dag
dat dat je wel lukt, steek je heel
veel op. We gaan zo’n dag als we
begin juni hebben gehad absoluut
herhalen. Misschien niet met tach
tig mensen, maar met bijvoorbeeld
de helft kan het ook prima. Het
belangrijkste is samen, met die
brede blik, aan de gang te gaan.
Aan kennis delen en aan ‘sparren’
blijkt een enorme behoefte te
bestaan. Dat is maar weer eens
aangetoond.”
www.crow.nl/cursussen
Harro Verhoeven, projectmanager
Leefomgeving, verhoeven@crow.nl

Op stap in Rotterdam

“We zitten nu in de fase dat we alle
ideeën doornemen, kijken wat
haalbaar is en we waar mogelijk
vaststellen wie het gaat uitvoeren.
Vaak zijn dat de deelgemeenten.
Daar zijn veel plannen ‘belegd’.
En natuurlijk is steeds de vraag
hoe we de buurtbewoners erbij
betrekken.”
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Praktijkmiddag beeldkwaliteit

Krimpende budgetten en een lager onderh
beeldkwaliteit helpt
Auteur: Tim Oosten

De beheerders van de openbare ruimte in ons land zijn steeds
beter in staat om de kwaliteit van het onderhoud in beeld te bren
gen. Dat is handig, zeker als je in tijden van bezuiniging wilt
terugzakken in kwaliteit. Het nadeel van zo’n nieuwe beeld
systematiek is dat deze direct leidt tot ingewikkelde vragen:
hoeveel wordt het onderhoud precies goedkoper? Kun je kwaliteit
uitdrukken in een rapportcijfer? Waar zitten onze probleem
gebieden? Scoren wij beter dan de buurgemeente? Hoe heb je dat
precies gemeten? Kan de aannemer zelf niet meten? Zullen we
met jongeren gaan schouwen? Kan het technisch beheersysteem
de deur uit? Kunnen we voor de inrichtingskwaliteit ook zulke
handige foto’s maken? Tijdens de derde ‘Praktijkmiddag beeld
kwaliteit’ van CROW Levende Stad vertellen gemeenten, advies
bureaus en aannemers elkaar hoe zij antwoord proberen te
geven op deze vragen.
Het onderhoud van de openbare
ruimte op basis van frequentie
(elke vrijdagmiddag het plein
vegen) is grotendeels ingeruild
voor beeldgericht werken (zorgen

dat er nooit meer dan een bepaalde
hoeveelheid stukken vuil aanwezig
is). In CROWverband loopt het
‘programma beeldkwaliteit’,
waarin het beeldgerichte werken in
samenwerking met een groot aan
tal betrokkenen in de markt wordt
doorontwikkeld. De jaarlijkse
‘Praktijkmiddag beeldkwaliteit’ is
een goede gelegenheid om de stand
van zaken tegen het licht te houden
en kennis uit te wisselen.

Foto: Herman Stöver

Rapporteren
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Hoe rapporteer je beeldkwaliteit?
Die vraag speelt in alle gemeenten
die werken met beeldkwaliteit. Zo
beschikt alleen Arnhem al over
tienduizenden gegevens, die de
beheerders daar zinnig willen
rangschikken. Dat is vrij aardig
gelukt. Op basis van de ‘Kwaliteits

catalogus openbare ruimte’ van
CROW zijn per aandachtsgebied en
per wijk gegevens op een rij gezet,
die naar believen samengevoegd
kunnen worden. Vervolgens wordt
per selectie zichtbaar welk deel
zich op, boven of onder het afge
sproken niveau bevindt. Dan vol
gen er boetes als meer dan tien
procent van een onderdeel te laag
scoort. Beheerders zijn trouwens
helemaal niet blij met boetes, het
gaat hun erom dat de openbare
ruimte goed verzorgd is, dat de
prijskwaliteitverhouding klopt en
dat verantwoording tegenover het
bestuur mogelijk is. Overigens
geven ook de aannemers aan dit
soort scores en rapportages toe te
juichen; het is overzichtelijker,
professioneler en eerlijker.
Is er vraag naar een door CROW te
ontwikkelen landelijk hulpmiddel
hiervoor? Conclusie is, dat het hier
nog te vroeg voor is. Wellicht over
een paar jaar, als er landelijk meer
meetgegevens worden verzameld.

Beleidsmeting
In Amsterdam is het aantal stads
delen teruggebracht en hebben de
beheerders de opdracht gekregen
één uniforme meetmethodiek
voor de hele stad te ontwikkelen.
De vraag is: moet beleids en uit
voeringsrapportage in één meet
methodiek? De meningen zijn
verdeeld; het lijkt niet per definitie
handig, aangezien de uitvoering
veel meer detailgericht is.
Het beheer van de openbare ruimte
op de ondergrens brengt risico’s
met zich mee. Hoe houden wegen
zich op termijn? De eerste jaren zal
het wel goed gaan, maar er komt
een moment dat de weg wegzakt en

Leefomgeving

Foto: Herman Stöver

nderhoudsniveau in de openbare ruimte –

alleen tegen heel hoge kosten is te
herstellen. Hier komt een gevoelig
punt boven water: de technische
kwaliteit dreigt buiten beeld te
raken als beheer louter gestoeld is
op beeld. Naast de metingen van
beeldkwaliteit zullen dus ook
andere zaken gemonitord moeten
worden, zoals technische kwaliteit,
klachten en burgertevredenheid.

Meetverschillen
Met allemaal praktijkmensen zelf
de beeldkwaliteit gaan meten op
hetzelfde stuk grond; het is een
leerzame ervaring. Wat blijkt: in
geen enkel geval (onkruid, zwerfaf
val, veegvuil) blijken vier gelegen
heidsgroepjes hetzelfde kwaliteits
niveau te scoren. En dat terwijl
iedereen in de praktijk ook regel
matig zelf meet en iedereen foto’s
en beschrijvingen uit de kwali
teitscatalogus heeft meegekregen.
Wat dat betreft lijkt het CROW
meetprotocol dat naar verwach
ting eind dit jaar verschijnt, geen

overbodige luxe. Dan weet ieder
een hoe je bijvoorbeeld de hoogte
van onkruid moet meten. Het
moet een handvat worden om de
knoop door te hakken bij twijfel
gevallen. De handreiking zal geen
officiële status krijgen.

Burgerschouw
Omarmd door de politiek en
geroemd als middel om de burger
bij zijn directe leefomgeving te
betrekken: de burgerschouw. In de
praktijk blijkt het meer dan eens
een moeizame toestand. Maar al
te vaak zijn het steeds dezelfde
bejaarde beroepsklagers die er als
enige burgers wat voor voelen om
op een vrije avond de wijk in te
trekken en een oordeel te vellen
over de staat van de buitenruimte.
Het kost de gemeente veel tijd en
geld en het levert lang niet altijd
wat op. En als het trekken aan een
dood paard is, is het maar het beste
helemaal op te houden met derge
lijke verplichte nummers. Wat

misschien kan helpen, is een
kleine som geld reserveren om
door burgers gemelde gebreken
direct te herstellen. Op die manier
zien zij meteen resultaat van hun
inspanningen.
Op de praktijkmiddag zijn in
totaal dertien onderwerpen in de
deelsessies aan de orde gekomen.
In sommige gevallen vonden de
deelnemers een prachtig antwoord
op de vragen, en soms bleek dat we
er nog lang niet zijn. Maar een
ding is zeker: met beeldkwaliteit
zitten we op de goede weg.

CROW-publicatie
288 ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

www.levende-stad.nl
www.crow.nl/cursussen
Harro Verhoeven, projectmanager
Leefomgeving, verhoeven@crow.nl
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Investeren in innovatief
duurzaam terreinbeheer?
Afsluiting Innovatieproject
Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit
De afgelopen drie jaar hebben negentien partners actief samengewerkt
aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzaam terrein
beheer en waterkwaliteit: een mix van innovaties gericht op verminde
ring van emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten naar opper
vlakte en grondwater in de bebouwde omgeving.
Alle geïnteresseerden en betrokkenen zijn uitgenodigd voor de afslui
tende bijeenkomst van dit programma op 20 september 2012 in
Eindhoven. De uitnodiging is mede namens de negentien partners van
het project en de leden van het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer
van CROW.

Presenteren resultaten innovatieprojecten

Het programma in het kort:

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst worden
de resultaten gepresenteerd van de pilots bin
nen dit project in vier workshops:

10.00 uur

Opening Leo Joosten (dagvoorzitter), korte terugkoppeling
resultaten, actualiteiten en wethoudersdebat

11.00 uur

Pauze (netwerken, minibeurs)

11.30 uur

1e ronde workshops

12.30 uur

Lunchpauze + bezoek en/of demonstratie
innovatieproducten en minibeurs

13.30 uur

2e ronde workshops

14.30 uur

Samenvatting en conclusies

15.00 uur

Start borrel

• Onkruidwerende en waterzuiverende verhar
dingen
• Innovaties voor sportveldbeheer
• Innovaties voor onkruidbeheer verhardingen
• Managementtools duurzaam beheer

Aanmelden
Aanmelden kan via www.crow.nl/congressen

Datum
20 september 2012
10:00 uur tot 15:00 uur
aansluitend borrel

Prijs
Deelname bedraagt e 50,
Corné Kempenaar, WUR PRI
Barbara Hasselaar, CROW
www.crow.nl/dtb
Barbara Hasselaar, consulent Leefomgeving,
hasselaar-vanrijzewijk@crow.nl
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Plaats
De Toeloop
Jozef Israelslaan 2A2L
5642 KA
Eindhoven

Column

CROW start met
standaardisatie
‘visuele boominspectie’
“Welke inspectiegegevens neem ik op om
de veiligheid van mijn bomenbestand te
garanderen?”
In navolging van de wegbeheersystematiek
start CROW binnenkort met de ontwikkeling van de groenbeheersystematiek. Als
eerste onderdeel wordt de standaardisatie
van de visuele boominspectie aangepakt.
Dit type inspectie is ook bekend als ‘VTA’,
Visual Tree Assessment. Wettelijk verplicht,
en een essentieel hulpmiddel voor een
veilige openbare ruimte, maar nog niet
gestandaardiseerd. In dit CROW-project
zal de werkgroep richtlijnen opstellen voor
de VTA en de hieruit volgende werkzaamheden. Een dergelijke standaardisatie heeft
duidelijke voordelen voor opdrachtgever én
opdrachtnemer:
• zekerheid dat wordt voldaan aan de
wettelijke zorgplicht;
• volledige uitwisselbaarheid van inspectiebestanden en beheersystemen;
• eenduidige standaard waar in bestekken
naar kan worden verwezen;
• zekerheid dat de inventarisatie de juiste
informatie oplevert voor de vervolgwerkzaamheden, waarmee de gebreken
kunnen worden verholpen.
Als de ‘standaard VTA’ is afgerond, volgt de
uitbouw naar de boombeheersystematiek,
en de volledige groenbeheersystematiek.
Het project ‘standaard VTA’ wordt uitgevoerd in samenwerking met de Bomenwacht Nederland, die de urgentie van
deze standaard heeft ingebracht. CROW
verwerkt de door alle partijen ingebrachte
kennis en ervaring volgens haar reguliere
werkwijze tot een breedgedragen standaard in de markt.
Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving,
vaniperen@crow.nl

Tegenwind
Wie ons jaarverslag 2011 ‘Toegevoegde waarde bieden’ leest, zou
de indruk kunnen krijgen dat CROW ongevoelig is voor de economische crisis die wereldwijd aan de gang is. Trots rapporteerden we
immers dat CROW in een turbulente omgeving naar behoren heeft
gepresteerd. Nu 2012 over de helft is gevorderd, moet ik echter de
harde conclusie trekken dat dit jaar de economische malaise ook
CROW niet voorbij gaat. Het dempende effect van het laat-cyclische karakter van de bouwsector en het feit dat overheden hebben
geprobeerd om via investeringen in infrastructuur de economie
aan de gang te houden is nu ook voor CROW wel uitgewerkt. We
hebben de conclusie getrokken dat onze omzet de komende jaren
structureel zo’n 15 procent minder zal zijn dan we de laatste jaren
gewend waren. In feite overkomt ons hetzelfde als de meeste van
onze klanten en relaties. Het is een schrale troost, maar het ligt
niet aan ons eigen beleid, het is gewoon de conjunctuur!
Wat wel aan ons eigen beleid zal liggen, is hoe we met deze nieuwe
realiteit omgaan.
We moeten de broekriem aanhalen en dat doen we ook. Zo hebben we de nodige zaken onder de loep genomen: kantoorautomatisering, catering, inhuur van externe expertise, vacatures en niet te
vergeten de huurlasten. Ons nieuwe huurcontract is voor ons als
huurder erg gunstig. Zo heeft elk nadeel zijn voordeel: er staat zo
veel kantoorruimte leeg, dat hier voor iedere huurder aanzienlijke
besparingen mogelijk zijn.
We hebben trouwens in de kranten kunnen lezen dat er een fonds
komt om de sloop van kantoren uit te financieren. Prima, behalve
dan dat gemeenten, en dus ook de belastingbetaler, hieraan meebetalen. Wie heeft al die kantoren ook alweer neergezet? Hier lijkt
sprake te zijn van een ongewenste verstoring van de markt.
Komt er ook een fonds voor kennisinstituten die last van de economische neergang hebben? Wat mij betreft niet! CROW houdt al
heel lang de eigen broek op en dat betekent dat we bij teruglopende inkomsten moeten bezuinigen. En dat kan verdergaan dan de
zaken die ik zojuist opsomde. We gaan nu ook de personeelsformatie aan een kritische blik onderwerpen. Want onze continuïteit,
en dus onze dienstverlening, staat voorop.
Gelukkig zijn er ook kansen. Zo zullen onze eigen mensen problemen gaan oplossen waar we vroeger externen voor inhuurden. Er
komt meer ruimte voor creativiteit en innovatie en we bouwen
zelf kennis en expertise op. Er liggen zelfs nog nieuwe werkgebieden braak waarop we actief kunnen worden. We moeten gewoon
hard en slim werken. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee.
Om met een mooi bij deze sportzomer passend beeld te gebruiken: van een beetje tegenwind leer je heel hard fietsen. Eigenlijk
reken ik erop dat CROW van de huidige conjuncturele tegenwind
een sterkere organisatie wordt.
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Samen (net)werken en zo nog
slim geld besparen ook

Gemeenten krijgen het de laatste tijd voor hun kiezen;
vergrijzing en dus vertrek van personeel met hun waarde
volle kennis tot gevolg. Door de bezuinigingen is er minder
ruimte voor vast personeel en moeten opdrachten meer
worden uitbesteed en daarnaast is er ook nog een verzwa
ring van taken door het decentraliseren van overheidstaken.
Lastig, maar elke bedreiging kan ook worden gezien als
kans. Efficiënter werken, slimme allianties aangaan, crea
tieve nieuwe ideeën, leren uitbesteden aan en regisseren van
de opdracht bij externe bureaus: dat alles door niet zelf het
wiel uit te vinden, maar slim gebruik te maken van de ken
nis en ervaring van andere gemeenten.
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Vaak is het lastig om los te komen
van de dagelijkse drukke werk
zaamheden. En bij wie moet je als
decentrale overheid zijn voor
waardevolle informatie waar je op
dat moment wat aan hebt?
Tijdens de bijeenkomsten van
CROW Levende Stad staat niet
alleen een specifiek thema cen
traal, ook elkaar ontmoeten en uit
wisselen van vragen en kennis zijn
enorm belangrijk. Wie is waarmee
bezig in de dagelijkse praktijk? En
hoe pakt hij dat aan? Hoe zijn kos
ten te besparen in projecten? Na
de bijeenkomst weet iedereen
meer over het thema, zijn adres
senboeken verder aangevuld en is

Vlnr: Barbara Hasselaar, Mark van Gurp, Ineke Westerbroek,
Harro Verhoeven

Agenda CROW Levende Stad
Het team van
CROW Levende Stad
Barbara Hasselaar, consulent
“Heerlijk al die enthousiaste mensen, die gezamenlijk met de andere
partners van CROW Levende Stad
zich zo openstellen voor het delen
van kennis en ervaringen. Soms is
de kwetsbaarheid van trots of juist
onzekerheid voelbaar, wat het heel
bijzonder en waardevol maakt.”
Mark van Gurp, consulent
“Samen met de gastgemeente de
bijeenkomst inhoudelijk voorbereiden, maar er verder voor zorgen dat
de gemeente en de overige partners
er geen organisatorisch omkijken
meer naar hebben, zodat zij zich
kunnen richten op de inhoud en
het netwerken. Fantastisch om te
kunnen ontzorgen. Het ontmoeten
van veel verschillende vakmensen
en de diversiteit aan thema’s maken
het voor mij erg inspirerend en
leerzaam.”

duidelijk wie je kunt bellen voor
praktische vragen. En nadenken
over het maken van een afspraak is
niet nodig; bezoekers worden auto
matisch uitgenodigd voor een vol
gende bijeenkomst. Kortom, je
hebt er zelf geen organisatorisch
omkijken naar. Aansluiten bij het
netwerk van CROW Levende Stad
levert kennis en kennissen op, die
je slim kunt inzetten en waarmee
je zo geld kunt besparen.

www.levende-stad.nl

Ineke Westerbroek,
projectmanager
“Mooi om te ervaren dat het
enthousiasme in het netwerk groeit.
Moesten we eerst nog zoeken naar
gastgemeenten en thema’s, tegenwoordig komen de ideeën vaak
vanzelf vanuit de bijeenkomsten.
Het is tenslotte in ieders belang om
eigen, actuele thema’s te kunnen
bespreken.”
Harro Verhoeven,
projectmanager
“Je passie voor openbare ruimte
kunnen delen met gelijkgestemden
is niet alleen leerzaam, maar vooral
ook heel leuk. En doordat iedereen
zijn of haar eigen expertise of
ervaring heeft, is het uitwisselen
daarvan uniek.”

September
• 26 september: themabijeenkomst:
Loop- en fietsbruggen
• themabijeenkomst: Sociale media
• themabijeenkomst: Biomassa
• regiobijeenkomst Zuid-HollandMidden: Maatschappelijk Stadsbeheer
Oktober
• 3 oktober: regiobijeenkomst
Brabantse 5 (B5): Monitoring,
sociale werkvoorziening, onderhoudsafspraken rond glasvezel
• 18 oktober: themabijeenkomst:
Speeltoestellen in RAW
• regiobijeenkomst: NoordHolland-Noord: Samenwerking
ontwerp en beheer
November
• themabijeenkomst: VTA-inspectie
• regiobijeenkomst Oost-Nederland:
De openbare ruimte als middel voor
arbeidsmarktbeleid
www.levende-stad.nl voor een volledig overzicht
van alle bijeenkomsten, ook in voorbereiding
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85; ook voor
verzoeken aan CROW Levende Stad om een bijeenkomst over een ander onderwerp te organiseren

0318 - 69 53 85
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Volop aandacht voor bestrijding
wegverkeerslawaai
Auteur: Gert jan Kleefmann, Leene Communicatie

Wegverkeerslawaai is de belangrijkste milieufactor die de tevredenheid van de leefomgeving bepaalt. Welk palet aan maatregelen is er voorhanden om wegverkeerslawaai tegen te gaan en
voor welke maatregelen is subsidie beschikbaar? Hoe krijgt een
milieuafdeling geluid hoger op de gemeentelijke agenda? Hoe
pakken andere gemeenten verkeerslawaai aan? Deze, en nog
meer vragen staan centraal tijdens het onlangs gehouden congres ‘Weg Verkeerslawaai! 2012’.
De primaire doelgroep – gemeentelijke en provinciale beleidsmedewerkers met geluid in hun ‘pakket’ –
is in groten getale aanwezig tijdens
het congres ‘Weg Verkeerslawaai!
2012’. Het congres is een uitvloeisel
van het programma Stiller op Weg
(SOW) van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, in het
leven geroepen om wegverkeerslawaai verder terug te dringen. Het
programma wordt uitgevoerd door
Agentschap NL en CROW, Bureau
Sanering Verkeerslawaai en Projectbureau Polka tekenen voor de
organisatie van het congres.

Haak aan bij andere beleidsterreinen
Christian Zuidema, afdelingshoofd
Lucht en Geluid, Directie Klimaat,
Lucht en Geluid van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu heet
de aanwezigen welkom. Hij heeft
voor hen een duidelijke boodschap:
uitvoering kost geld, en geld voor
milieu is er altijd te weinig. Maak
daarom gebruik van de mogelijkheden die er bestaan voor het inzetten van geld voor sanering voor het
nemen van bronmaatregelen. En:
ga op zoek naar aansluiting. Kijk
verder dan alleen geluid, haak aan
bij andere beleidsterreinen.
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Bas Haring: geluid ervaar je aan
den lijve
In zijn presentatie ‘Een andere
kijk op geluid’ laat filosoof Bas
Haring zijn licht schijnen op het
fenomeen geluid in de openbare
ruimte. Hij vergelijkt onder meer
de verschillende zintuigen – uitgezonderd de smaakzin – naar de
mate waarin een zintuigelijke
waarneming een directe betekenis
of impact heeft. Als iemand zich
snijdt (tastzin) heeft de zintuigelijke waarneming een heel directe
betekenis: er is iets aan de hand.
Bij geur ligt die relatie iets minder
direct: wanneer je een tijger ruikt,
hoeft er nog niets aan de hand te
zijn. De tijger kan ook in een kooi
zitten. Iets zien daarentegen hoeft
helemaal niet te betekenen dat ‘er
iets aan de hand is’. Toch wordt er
in de openbare ruimte erg veel
aandacht besteed aan visuele
aspecten. Het vreemde is, zo
neemt Haring zijn gehoor mee,
dat iets horen weliswaar minder
direct is dan iets ruiken, maar veel
directer is dan iets zien. Geluid
ervaar je aan den lijve, heeft een
heel fysieke impact. Desondanks
krijgt geluid niet de aandacht die
daarbij hoort.

Meten is weten
In een andere reflectie neemt
Haring het adagium ‘meten is
weten’ onder de loep. Naar zijn idee
is de decibellen-benadering van
geluid in de openbare ruimte veel
te simplistisch. Die gaat voorbij aan
de subjectieve beleving van geluid.
Daarnaast kent meten twee fundamentele ‘problemen’: in de eerste
plaats heeft een meting slechts
betrekking op een klein deel van de
realiteit; je weet dus alleen wat je
gemeten hebt. In de tweede plaats is
er een groot verschil tussen wat je
meet en wat ertoe doet. Wat je meet
is slechts een indicatie voor wat
ertoe doet. Of, om met de woorden
van Einstein te spreken: “You can’t
count everyting that counts.”

SOW, BSV en Polka aan het woord
Na Bas Haring krijgen de drie organiserende partijen het woord bij
monde van Toon Giele (SOW), Wibo
Soede (BSV) en Paul de Vos (Polka).
Zij pleiten onder meer voor het op
grotere schaal toepassen van bronmaatregelen, zoals stil asfalt. Daarnaast kunnen de verschillende
gemeentelijke en provinciale
beleidsvelden meer gezamenlijk
kansen identificeren en oppakken.
Ook blijkt geluid niet altijd hoog op
de agenda te staan omdat het geen
sexy onderwerp is. Het meer betrekken van burgers zou ertoe kunnen
leiden dat de problematiek eerder
bij bestuurders landt.

Deskundigheid op het hoogste
niveau brengen
Waarnemend burgemeester van
Middelburg Erik van Heijningen,
tevens voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Milieu

advertentie

EEN

COMPLEET PAKKET VOOR

Foto: Herman Stöver

NAUWKEURIGE VERZAMELING
EN VERWERKING VAN
RELEVANTE INFORMATIE
TELWERK VERZORGT:
gaat in zijn betoog vanuit zijn rijke
bestuurlijke ervaring in op verkeerslawaai. Zijn boodschap: zorg
als bestuurder dat je weet waar het
over gaat, ken de feiten. Dan pas
kan je een verstandig besluit
nemen. En gezien de hoeveelheid
beschikbare informatie is het de
kunst om die informatie ook goed
te ordenen. Het draait dus in feite
om een deskundige overheid. Niet
een overheid die zegt: het is wel
goed voor je, maar om een overheid
die deskundig is en waar burgers
vertrouwen in hebben. Deskundigheid op het hoogste niveau brengen is essentieel: alleen met een
heel hoog rapportcijfer kun je
anderen overtuigen.

Maatregelen
Jan Knol van CROW schetst het
palet aan bronmaatregelen: van
stille wegdekken, stille voertuigen,
specifieke hinderbestrijding en
verkeersgerichte infrastructuurmaatregelen, tot maatregelen op
het gebied van ruimtelijke ordening en bouwgeoriënteerde maatregelen. Een belangrijke boodschap van Knol: beschouw
wegverkeerslawaai niet als een
geïsoleerd probleem, maar leg de
relatie met het werken aan een
gezondere leefomgeving. Dat
maakt het mogelijk verbinding te
zoeken en samen te werken met
andere beleidsterreinen die zich
daar ook voor inzetten. Zoek de
gemeenschappelijke belangen,
creëer kansen voor elkaar: iedereen is dan winnaar.

Kosten en baten stille wegdekken
Kor Sikma (Gemeente Groningen),
Gerben van Bochove (Breijn) en

Bij wegverkeerslawaai
niet
VERKEERSTELLINGEN, NATUURTELLINGEN, CAMERAONDERZOEKEN
,

alleen kijken naar ‘papieren
decibellen’, maar ook naar
verwachting en beleving

ENQUÊTES, ENZOVOORTS
VOOR:

PROVINCIALE OVERHEDEN, GEMEENTELIJKE OVERHEDEN, RECREATIESCHAPPEN,
WATERSCHAPPEN, WINKELCENTRA, MARKETING, WETENSCHAP,
OLIEMAATSCHAPPIJEN, ENZOVOORTS

TELWERK IS IMPORTEUR VAN VERKEERSRECORDERS VAN
DE

ENGELSE MARKTLEIDER COUNTERS & ACCESSORIES LTD.

MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE OF VRAAG DE BROCHURE AAN
Telwerk B.V.
Goudriaanstraat 28, 2136 AS Zwaanshoek
Telefoon 023-5840646, Mobiel 06-21216811
Telefax 023-5840647, E-mail info@telwerkbv.nl

www.telwerkbv.nl

Jan Hooghwerff (M+P) gaan in
op de stand van zaken rond stille
wegdekken en de kosten- en
batenaspecten. Stille wegdekken
worden door gemeenten vaak met
enige scepsis ‘bekeken’: de levensduur zou niet lang zijn en het
geluidsreducerend effect zou snel
afnemen. Probleem is vaak ook
dat ‘beheer en onderhoud’ niet
voor zijn, terwijl de milieuafdeling wel graag met een stil wegdek
aan de slag wil. Inmiddels is er
zo’n tien jaar lang ervaring met
stille wegdekken en onderzoek
ernaar en is er veel meer bekend
over de technische levensduur en
het geluidsreducerend effect en
over de vraag welk type wegdek
waar zinvol is. De bemoedigende
resultaten laten zien dat – hoewel
er in het verleden veel leergeld is
betaald – de scepsis vandaag de
dag niet meer gegrond is.

Vraag het de expert
Hoewel bij de sessie ‘Vraag het de
expert’ weliswaar twee deskundigen
op de voorgrond staan – Erwin
Priester (Harderwijk) en Wim Wiggerink (Nijmegen) – is in feite de
hele zaal gevuld met expertise. Een
van de vragen die aan de orde komt,
is hoe om te gaan met wensen van
bewoners die klachten hebben over
geluid. De oplossing: neem bewoners met klachten serieus en luister
naar hen. Wees eerlijk en geef ook
de eigen grenzen aan. Laat de bewoners zelf met elkaar ideeën aandragen. Harderwijk gebruikt een
rekenmodel om de aangedragen
ideeën ook op hun effecten door te
rekenen. Tijdens de sessie komt ook
de vraag aan de orde welke rol de
beleidsmedewerker speelt binnen
de gemeente. Hoe moet hij optreden? Duidelijk wordt dat het van
belang is om in een zo vroeg moge-
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lijk stadium aan tafel te zitten bij de
planontwikkelaars. Dan is het nog
mogelijk om geluidsproblemen te
voorkomen en de juiste maatregelen te nemen. Afwachten tot de planontwikkelaars langskomen, is niet
de beste methode.

Kijk eens anders naar geluid
Tom de Wit (Wit-Stedenbouw)
maakt duidelijk dat de verwachting
en beleving van mensen soms
belangrijker is dan ‘papieren decibellen’. Verder laat hij aan de hand
van een voorbeeld zien dat een
sectorale technische aanpak van
wegverkeerslawaai kan leiden tot
aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Een van de aanbevelingen is
dan ook om te kiezen voor een
integrale aanpak van de opgave.
Zijn belangrijkste leerpunten: de
basis voor succes is een multidisciplinair en creatief ontwerp, waarin
geluid vanaf het begin is mee-ontworpen. Geluid kun je niet achteraf
nog even regelen.

Interactief ontwerpen

Afsluiting en prijsuitreiking

Sander Schaminé (TNO) en Ignace
van Campenhout (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam) presenteren een rekenmodel
voor interactieve planvorming:
Urban Strategy. Het versnelt en
verbetert de ruimtelijke planvorming door informatie uit gekoppelde, hoogwaardige computermodellen interactief toegankelijk te
maken. De modellen simuleren
verkeer, luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.
Tijdens de presentatie wordt duidelijk dat het niet alleen draait om
techniek: ook een verandering in
het werkproces is vereist om succesvol met Urban Strategy aan de
slag te gaan. In plaats van de traditionele sectorale aanpak, zullen
nu verschillende disciplines in een
vroeg stadium van het planproces
bijeen moeten komen om gezamenlijk een project aan te pakken.

Dagvoorzitter Johan Doesburg
blikt samen met Toon Giele, Wibo
Soede en Jan Hooghwerff terug op
de dag. De laatste drie vormen
tevens de jury die zich beraadt over
de vraag welk tijdens het congres
vanuit de zaal aangesneden probleem een prijs verdient. Toon
Giele maakt de winnende kwestie
bekend: hoe om te gaan met het
probleem dat de toepassing van
stille wegdekken is iets van milieumensen, terwijl ‘verhardingsmensen’ – vaak op basis van negatieve
ervaringen uit het verleden – tegen
zijn. Het antwoord: werk het oude
zeer gezamenlijk weg op basis van
de meest recente inzichten. Die
laten namelijk zien dat – bij de
juiste keuzes – beroerde ervaringen
helemaal niet meer nodig zijn.
www.stillerverkeer.nl
Jan Knol, projectmanager Leefomgeving en
Milieu, knol@crow.nl

advertentie

Wij regelen het verkeer!
Op plaatsen waar gewerkt of gebouwd wordt, regelt
Traffic Support Infra het verkeer. Betrouwbaarheid en
kwaliteit zijn de basis. Flexibiliteit is daarbij onze kracht.
Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten houden ruim
475 verkeersregelaars hun hoofd koel. Dankzij een uitvoerige opleiding weten ze in iedere
situatie wat er van hen
wordt gevraagd. Kwaliteit
en veiligheid worden scherp
bewaakt volgens de normen van
VCA*, ISO-9001 en NEN4400-1.
Bel voor een kennismaking naar:
038 - 4256740 (vestiging Zwolle)
023 - 5425080 (vestiging Haarlem)
www.trafficsupport.nl

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995
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Verkeer & Vervoer

ASVV-online aangevuld en
geüpdatet met nieuwe kencijfers
De parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie zijn per 27 juli 2012 geactualiseerd en beschikbaar via de ASVV-online. De kencijfers verkeersgeneratie zijn
tegelijkertijd ook afgestemd op de parkeerkencijfers.

CROW biedt klanten nu al de
mogelijkheid om met de nieuwe
kencijfers te werken. Via www.
crow.nl/collectie-wegontwerp
kan een abonnement op de
ASVV-online afgesloten worden.
De nieuwe kencijfers zijn van
invloed op de volgende CROWproducten:
• Publicaties
Met de nieuwe kencijfers zijn
onderstaande publicaties niet
meer verkrijgbaar:
- CROW-publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – Basis voor parkeernormering’
- CROW-publicatie 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden – vuistregels en kengetallen gemotoriseerd verkeer’
- CROW-publicatie 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen – kengetallen gemotoriseerd verkeer’.
Later dit jaar verschijnt CROWpublicatie 317 met de nieuwe kencijfers parkeren en verkeersgeneratie.
• Cd-roms
De cd-romversie (D944-948) van
de CROW-publicatie ASVV 2004
‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de

bebouwde kom’ is vanwege de
nieuwe parkeerkencijfers en kencijfers ook niet meer actueel. De
ASVV-online is te gebruiken ter
vervanging van de cd-rom.
• Rekentool verkeersgeneratie
CROW werkt aan een nieuwe
‘Rekentool verkeersgeneratie’,
waarin naast de nieuwe kencijfers verkeersgeneratie ook de
parkeerkencijfers zijn verwerkt.
Naar verwachting is de nieuwe
rekentool in november 2012
gereed. De huidige rekentool is
niet meer toegankelijk op de
CROW-website.
• CROW-publicatie ‘ASVV 2012’
Momenteel wordt gewerkt aan de
volledige herziening van de
ASVV 2004. De ASVV is in zijn
geheel tegen het licht gehouden
om verkeerskundige en aanverwante disciplines van actuele,
praktisch
toepasbare informatie te kunnen
voorzien. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ASVV-online eind
oktober volledig geüpdatet zijn.
Het boek brengen we naar verwachting eind van het jaar uit.
Sluit een abonnement op de ASVV-online via
www.crow.nl/collectie-wegontwerp.

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.

Haaientanden en/of bord B6?
Bord B6 betekent voorrang verlenen aan bestuurders
op de kruisende weg.
Haaientanden hebben conform artikel 80 van het RVV 1990
de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.
In de regel vormen de haaientanden een ondersteuning van
bord B6. De toepassing van zelfstandige haaientanden is echter onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk.
De toepassing van haaientanden met de betekenis, bedoeld in
artikel 80 van het RVV 1990 (dus zonder bord B6 en eventueel
tevens zonder een bord B3, B4, B5 op een kruisende weg), is
beperkt tot:
• fietspaden en parallelwegen indien de aanwezigheid van een
van deze borden verwarring zou kunnen geven voor andere
bestuurders;
• de ten opzichte van de doorgaande weg ondergeschikte zijtak van een T-kruispunt, doch uitsluitend indien het informele
voorrangsgedrag overeenkomt met de voorrangsregeling.
Daarnaast zijn er nog een aantal situaties waarin bord B6 (bij
voorkeur) niet wordt geplaatst:
• Op uitritten, omdat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, waaronder het oprijden van een weg vanuit
een uitrit, het overige verkeer voor moeten laten gaan. Indien
de uitrit niet als zodanig wordt herkend door de verkeersdeelnemers, moet de uitrit worden gereconstrueerd.
• Op vloeiende toeritten van auto(snel)wegen en op aansluitingen van autosnelwegen onderling, omdat het invoegen
vanaf de invoegstrook de doorgaande rijbaan op, en het
wisselen van rijstrook, aangemerkt worden als bijzondere
manoeuvres, en dus heeft het overige verkeer voorrang.
• Op onverharde wegen, omdat bestuurders op een onverharde weg altijd voorrang moeten verlenen aan bestuurders
op een verharde weg.
• Op fietspaden, fiets/bromfietspaden en parallelwegen,
indien de aanwezigheid van het bord B6 verwarring zou
kunnen geven voor andere bestuurders. De voorrang
wordt dan geregeld door middel van haaientanden op het
pad of de parallelweg.
• Op kruispunten van fiets- of fiets/bromfietspaden onderling, omdat de voorrang hier geregeld kan worden middels
de haaientanden op het wegdek.
Haaientanden kunnen dus in bepaalde situaties wel zonder
bord B6 worden toegepast, maar bord B6 kan niet zonder
haaientanden worden toegepast.
Meer informatie over de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeersborden
en verkeerstekens op het wegdek vindt u onder andere op www.verkeerstekens.nl.
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

CROW-publicatie 311 ‘Handboek parkeren’

Snelle antwoorden op
parkeervraagstukken
Auteur: Petrick de Koning

Parkeren is een onderwerp dat de gemoederen in Nederland
flink bezighoudt. Het onderwerp raakt heel veel verschillende
groepen in onze samenleving: automobilisten, overheden en het
bedrijfsleven. In de loop der jaren is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar, en kennis opgebouwd over, parkeren. Dit heeft geleid tot waardevolle inzichten, maar ook tot
een versnippering van de beschikbare bronnen. In CROW-publicatie 311 ‘Handboek parkeren’ is alle actuele informatie en praktische kennis over parkeren in een band verzameld.
Parkeren is een gemeenschappelijk probleem met heel veel verschillende facetten. Daarom zijn
ook veel partijen bij het onderwerp betrokken. Gemeenten willen hun stads- of dorpscentrum en
woonwijken toegankelijk en leefbaar houden. Bovendien heeft de
benodigde parkeerruimte invloed
op de inrichting van de openbare
ruimte. Aan de andere kant wil de
detailhandel graag veel parkeergelegenheid rondom de winkels
hebben. Maar ook gebouwen met
een openbare functie zoals een
gemeentehuis of ziekenhuis moeten voldoende parkeerplaatsen
bieden voor medewerkers, bezoekers of leveranciers. Vragen over
welke groepen waar mogen parke-

ren, dichtbij of verder af en hoeveel daarvoor betaald moet worden, zorgen voor veel discussies
tussen de betrokken partijen.

Leefbaarheid
De vastgoedbranche heeft ook
belang bij de beschikbaarheid van
voldoende parkeerplaatsen
rondom woningen of kantoren.
Hun objecten zijn nu eenmaal
aantrekkelijker als bewoners of
werknemers gemakkelijk dichtbij
kunnen parkeren. In veel gevallen
zijn mensen bereid om voor dit
vastgoed extra te betalen. Tegelijkertijd speelt de leefbaarheid van
de woon- en werkomgeving ook
een rol. De prijs van parkeren is
een ander heikel punt. Automobilisten willen hun auto wel veilig
en het liefst gratis wegzetten. Daar
staat tegenover dat de gemeente of
de eigenaar van een pand kosten
moet maken om die parkeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden.

Een waaier aan onderzoek
Al deze voorbeelden onderstrepen
de verschillende aspecten van par-
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keren. Die veelzijdigheid heeft
geleid tot een waaier aan onderzoek en publicaties over parkeren.
Er is heel veel kennis en informatie beschikbaar, maar vaak vanuit
een specifieke insteek. Deze situatie was voor CROW de aanleiding
om een brede werkgroep in het
leven te roepen. Met vertegenwoordigers van gemeenten, de
detailhandel, aanbieders van parkeerdiensten en andere belanghebbenden is alle actuele informatie en praktische kennis gebundeld
in een overzichtelijke publicatie.
Hierin zijn de kennis en belangen
van alle betrokken disciplines
meegenomen. Het resultaat is een
compleet beeld van alle facetten
van parkeren, inclusief het opzetten van beleid, de uitvoering, juridische zaken en het bepalen van
vraag en aanbod. Verder komen
zaken als milieu en leefbaarheid
en vastgoedwaarde aan bod. Ook
de fase na besluitvorming en realisatie krijgt aandacht. Als de keuze
voor een specifieke voorziening
gemaakt is, vragen praktische
zaken zoals bewegwijzering aandacht. Die helpen om het gebruik
en effect van de parkeervoorziening te optimaliseren.

Brugfunctie vervullen
Omdat alle invalshoeken zijn meegenomen, biedt de nieuwe CROWpublicatie een neutraal overzicht
van de uitdagingen en handvatten
voor oplossingen. Door dat uitgangspunt kan de publicatie een
brugfunctie tussen verschillende
disciplines vervullen, bijvoorbeeld
tussen verkeerskunde en ruimtelijke ordening. Voor deze disciplines is parkeren een soort schemer-

Verkeer & Vervoer

gebied. Verkeerskundigen willen
vooral dat het verkeer goed doorstroomt. In een stadcentrum is het
dan wel belangrijk dat de beschikbare parkeerterreinen of -garages
eenvoudig bereikbaar en toegankelijk zijn. Goede bewegwijzering en
goede toegankelijkheid voorkomen opstoppingen door zoekverkeer die de doorstroom en bijvoorbeeld de luchtkwaliteit negatief
beïnvloeden. Aan de andere kant
is het belangrijk dat planologen in
een nieuw woongebied voldoende
ruimte en investeringen voor parkeerplaatsen reserveren. Natuurlijk met oog voor de leefbaarheid,
dus niet op elke vierkante meter
een auto. Het is wel belangrijk om
dan te beseffen dat parkeerplaatsen in woonwijken vooral ’s avonds
en ’s nachts bezet zullen zijn.
Multi-functionaliteit kan dan een
oplossing bieden.
Als er in die wijk dan bijvoorbeeld
ruimte vrijkomt, kan het vanuit
het parkeerperspectief slim zijn
om daar een klein bedrijvenpark
te ontwikkelen. Dan wordt de
beschikbare parkeerruimte ook
overdag goed benut.

Niet alleen auto’s
CROW-publicatie 311 probeert
organisaties en disciplines die bij
parkeren betrokken zijn met brede
informatie en inzichten te inspireren. Mogelijke knelpunten worden
helder in beeld gebracht en het is
mogelijk om op een duidelijke
manier tot goede keuzes en oplossingen te komen. Om ideeën ook
concreet te kunnen maken, worden vuistregels en kengetallen
aangeboden. Deze achtergrondinformatie, tips en stappenplannen

kunnen bijdragen aan een beter
onderling begrip. Dat geldt ook
voor de soms tegenstrijdige belangen van gemeente, bewoners en
ondernemers. Ook op dat gebied
zijn er voldoende mogelijkheden
om samen antwoorden op dit
vraagstuk te vinden. Antwoorden
die bovendien goed rekening houden met het belang van de automobilisten. In de voorbereiding van
de publicatie bleek overigens wel
dat de focus van de beschikbare
informatie sterk bij auto’s lag.
Over het parkeren van fietsen,
bromfietsen, motoren, vrachtwagens en autobussen is nog weinig
materiaal beschikbaar. Om dit
hiaat op te vullen, is aan de parkeerproblematiek voor deze vervoersmiddelen een speciaal hoofdstuk besteed.

CROW-publicatie
311 ‘Handboek
parkeren’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

het mogelijk om de beschikbare
ruimte optimaal te benutten en
tegelijkertijd de kosten in de hand
te houden. Publicatie 311 biedt een
praktische instrument dat alle
beschikbare kennis en inzichten
over de totale breedte eenvoudig
toegankelijk maakt. Het handboek
maakt het zo gemakkelijker om
sneller passende antwoorden op
het parkeervraagstuk te vinden.
Hillie Talens, projectmanager Verkeer &
Vervoer, talens@crow.nl

Alle facetten meewegen
Het is voor iedereen duidelijk dat
het parkeerprobleem in Nederland
zichzelf niet oplost. In de politiek
gaan regelmatig geluiden op om
de parkeerkosten te verlagen of
zelfs af te schaffen. Volgens Donald
Shoup, een beroemde Amerikaanse parkeerprofessor, bestaat
gratis parkeren echter niet. Er
zijn hoe dan ook kosten aan verbonden, ongeacht of deze
betaald worden door de
gemeente, automobilisten of
ondernemingen. Voor de beste
oplossingen is een tunnelvisie vanuit een bepaald
vakgebied in ieder geval
niet effectief. Daarom is
het essentieel om bij
besluitvorming rondom
parkeren alle facetten
mee te wegen. Pas dan is
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NATIONAAL VERKEERS KU

Volledig, verrassend en vakkundig. Wo

Meld u
aan!

Na het succes van voorgaande jaren wordt dit jaar voor de
derde keer het Nationaal verkeerskundecongres georganiseerd
door het vakblad Verkeerskunde/ANWB en CROW/KPVV.

Voorlopig programma Nationaal verkeerskundecongres
07.00 - 09.00 uur Mogelijkheid tot filemijdenontbijt en gepland (net)werken
09.00 - 10.00 uur Ontvangst en registratie
Plenair programma
10.00 - 11.00 uur • Welkom door dagvoorzitter Marc Maartens
• Opening Jan Hoskam | Wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch, Fietsstad 2011-2013
• Keynote spreker Jos Verhoeven, Arcadis: Zo organiseerden wij het verkeer en vervoer
rond de Floriade
11.00 - 11.30 uur

Pauze en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken
Parallel programma

11.30 - 12.30 uur

Parallelsessies ronde 1 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal

12.30 - 13.30 uur

Lunch en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

13.30 - 14.30 uur

Parallelsessies ronde 2 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal

14.30 - 15.00 uur

Pauze en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

15.00 - 16.00 uur

Parallelsessies ronde 3 en ‘Zelf aan de knoppen’ in de gamehal
Plenair programma

16.00 - 17.00 uur

Uitreiking Nationale Verkeerskundeprijs
• Terugkoppeling uit parallelsessies door Marc Maartens
• Uitreiking Prijs Beste Bijdrage
• Afsluiting door Toon Gerbrands | Sportcoach, Directeur voetbalclub AZ

Verkeersexpo
Op de verkeersexpo treft u
informatiestands van onder meer
AGV Movares, ANWB, BonoTrafﬁcs bv,
CROW, de Groot Volker, Falco BV, Feijen
TMLE BV, Keypoint Consultancy, KPVV,
Peek Trafﬁc, Stichting PostAcademisch
Onderwijs, Trinité Automation en
Verkeerskunde.

17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel en gelegenheid om de informatiestands te bezoeken

Blijf op de hoogte van het programma, volg ons op:

#2012NVC

@Nationaal verkeerskundecongres

RS KUNDECONGRES 2012

ig. Woensdag 31 oktober, 1931, ’s-Hertogenbosch

n

Ronde 1 11.30 – 12.30

Ronde 1 13.30 – 14.30

Ronde 1 15.00 – 16.00

Verkeersveiligheid

Toepassing van

Enkelvoudige ﬁetsongevallen

nieuwe technologie
Schoolomgeving

Shared Space en

Voetgangers

Natuurlijk Sturen
De fiets

De meerwaarde van

Sensoren in het verkeer

modellen voor de praktijk
80 km-wegen

Nederland in 2030

Winkels, bereikbaarheid
en omzet

Openbaar vervoer / P&R

Bereikbaarheid in de stad

Mobiliteitsmanagement

Minder verkeersborden:

Ouderen op de (elektrische)

Gebiedsontwikkeling

wat betekent dat voor

fiets: een risico?

en de rol van parkeren

VRI-innovaties

Optimalisatie werk

Aanmelden
U kunt zich digitaal
aanmelden op
www.crow.nl/nvc
of www.
verkeerskunde.nl/nvc
of door middel
van het bijgesloten
inschrijfformulier.
Kosten: € 350,-.
Abonnees van
Verkeerskunde en
deelnemers aan
een actuele CROWwerkgroep ontvangen
15% korting.
Studenten: € 50,-.

aansprakelijkheid?
Benutting autosnelwegen

in uitvoering
Stedelijk verkeersmanagement

Verkeersmanagement in

en milieu

de praktijk

Mens en gedrag

Bekijk het meest actuele programma op de websites: www.verkeerskunde.nl/nvc of www.crow.nl/nvc

Mogelijk gemaakt door:

Meer informatie?
Bel Judith Verbeek,
congresmanager
tel. 010 - 289 40 39.
Wilt u deelnemen
aan de verkeersexpo?
Neem contact op
met Bert Bakker op
010 - 289 40 64 of
b.bakker@
mybusinessmedia.nl.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Ontwerperscafé KpVV-Fietsberaad:
net even anders
CROW biedt ontwerpers technische en specialistische kennis in de
vorm van handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen. Zo is er de
‘Ontwerpwijzer fietsverkeer’, het belangrijkste handboek voor de
vormgeving, inrichting en dimensionering van fietsvoorzieningen.
Het handboek geeft standaardoplossingen voor de meeste situaties, maar soms loop je tegen een probleem aan waarbij zo’n standaardoplossing om een of andere reden net niet past. Bijvoorbeeld

Eigen ontwerperscafé fietsvoorzieningen?

omdat er verschillende verkeerssoorten van dezelfde ruimte
gebruik moeten maken en die ruimte erg krap is.

Het ontwerperscafé van het KpVVFietsberaad is in het leven geroepen om voor dergelijke probleemgevallen creatieve oplossingen te
vinden die toch de herkenbaarheid
en veiligheid van een ontwerp
waarborgen. Want de verkeersdeelnemer is niet gebaat bij een
wirwar van allerhande creatieve
oplossingen die van plaats tot
plaats verschillen.

zwaar verkeer gebruik van moet
maken. Hoe los je zoiets op? En
hoe pak je het aan als een belangrijke autoverbinding een geplande
fietsstraat kruist?
Aan het eerste ontwerperscafé
namen 24 mensen deel die het
zonder uitzondering een nuttig

bijeenkomst noemden. “Wij hebben kunnen uitleggen hoe wij tot
oplossingen zijn gekomen. Andere
gemeenten gaan daar hun voordeel mee doen. Zelf heb ik nuttige
tips gekregen. Ik raad collega’s aan
om soortgelijke bijeenkomsten in
hun eigen regio te bezoeken”,
aldus een van de deelnemers.

Wie interesse heeft om in de eigen
regio een ontwerperscafé fietsvoorzieningen te organiseren, vindt
op de website van het Fietsberaad
(www.fietsberaad.nl) een factsheet
met meer informatie over de opzet
en de werkwijze.
Factsheet Regionaal Ontwerperscafé
Fietsvoorzieningen: www.fietsberaad.nl >
zoeken > factsheet ontwerperscafe
Otto van Boggelen, otto.vanboggelen@kpvv.nl

Ontwerperscafé Zwolle
De eerste sessie van het ontwerperscafé vond dit voorjaar plaats
in Zwolle. Verkeersontwerpers uit
zes Overijsselse gemeenten legden
hun actuele ontwerpopgaven aan
de hand van kaartmateriaal en
schetsen voor aan collega’s uit
andere Overijsselse gemeenten
en enkele deskundigen vanuit het
KpVV-Fietsberaad en CROW. Zo
kwam de situatie ter tafel van een
erftoegangsweg met Shared Space
inrichting waar zowel fietsers als
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
www.kpvv.nl

Fietspaaltjes
ruimen het veld
Het is misschien wel het meest onderschatte verkeersveiligheidsprobleem: enkelvoudige fietsongevallen. Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat
maar liefst 60 procent van alle verkeersgewonden
slachtoffer is van zo’n enkelvoudig fietsongeval.
Bij de slachtoffers die op de spoedeisende hulp
belanden ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Enkelvoudige fietsongevallen
Toch is het fenomeen relatief
onbekend. Veel enkelvoudige fietsongevallen halen de ongevallenregistratie niet eens en vanwege
beperkingen van de politieregistratie geldt dat waarschijnlijk ook
voor de ongevallen met ernstige
afloop. Daarom hebben het ministerie van IenM en het KpVV-Fietsberaad actie ondernomen. Er verscheen een uitgebreide publicatie
(Fietsberaadpublicatie 19a. Grip
op enkelvoudige ongevallen),
waarin de oorzaken van dergelijke
ongevallen werden belicht.
Berucht zijn verkeerd geplaatste
fietspaaltjes, die soms zelfs tot
ongevallen met dodelijk afloop leiden. Maar ook gladde putdeksels,
kuilen en hobbels, tramrails en
ongelukkig geplaatste trottoirban-

den geven aanleiding tot valpartijen. Veel fietsers vallen ook als
gevolg van sneeuw en ijzel en dan
rijst de vraag of de gladheidbestrijding op orde is.

Onderzoekinstituten werken samen aan fietsveiligheid
De belangrijkste onderzoekinstituten in Nederland werken sinds kort samen
om door middel van wetenschappelijk onderzoek het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers terug te dringen. De ‘Nationale Onderzoeksagenda
Fietsveiligheid’ (afgekort NOaF) is de naam van het nieuw opgezette samenwerkingsverband.
Het gaat om het KpVV-Fietsberaad (dat NOaF faciliteert), SWOV, ministerie
van IenM, KiM, ministerie van VWS, TNO, Fietsersbond, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, VVN en revalidatiecentrum Roessingh. De website van
NOaF (www.noaf.nl) biedt een overzicht van lopende onderzoeksprojecten
en een bibliotheek met onderzoeksresultaten.
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Pilots fietspaaltjes
Direct aansluitend op de publicatie van het rapport zijn enkele
pilots gestart om snel oplossingen
te vinden voor een van de meest
nijpende problemen: de fietspaaltjes. In Amersfoort en Goes werd
het paaltjesbestand kritisch onder
de loep genomen, waarbij ook de
fietsers zelf werden ingeschakeld
om gevaarlijke situaties te melden
via een speciale website. Dat leidde
er in Amersfoort alleen al toe dat
negentig paaltjes konden worden
geruimd. Maar de actie had ook
een olievlekwerking. Een aantal
gemeenten ging naar aanleiding
van het rapport op eigen initiatief
aan de slag met het kritisch scan-

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Volg ons of discussieer mee
Het KpVV zet onlinediscussiegroepen op om een dialoog aan te
gaan met andere professionals over onderwerpen op het gebied van
verkeer, vervoer en mobiliteit. Discussies, maar ook bijeenkomsten
en overig nieuws komen aan bod. Hierbij staat niet alleen kennis
halen en delen centraal; deze discussiegroepen bieden de deelnemers
ook uitstekende kansen om nieuwe (samenwerkings)relaties te
starten. Onze discussiegroepen en weblogs zijn te vinden op
www.kpvv.nl/discussiegroepen.

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

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

Bijeenkomsten en congressen

nen van het fietspadennet op overbodige of verkeerd gemarkeerde
paaltjes. Parallel bracht het KpVVFietsberaad een keuzeschema uit
om die selectie te vergemakkelijken, met als kernboodschap: pas
alleen paaltjes toe als ze strikt
noodzakelijk zijn en is dat het
geval, zorg er dan voor dat ze
gezien worden.
Deze winter komt er een soortgelijke website waar fietsers gladde
locaties kunnen melden.
Fietsberaadpublicatie 19a. Grip op enkelvoudige
ongevallen: www.fietsberaad.nl > zoeken >
19a - Keuzeschema sanering paaltjes op
fietspaden: www.fietsberaad.nl > zoeken >
keuzeschema sanering

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

• International Cycling Safety Conference 2012 | 7 november 2012
Naast bijeenkomsten vindt u ook terugblikken van diverse bijeenkomsten op de website. Bekijk de terugblikken op www.kpvv.nl/
terugblikken.

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

Otto van Boggelen, otto.vanboggelen@kpvv.nl
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Infrastructuur
www.crow.nl/infrastructuur

Ton Maagdenberg neemt afscheid bij de Dienst Verkeer en Scheepvaart

“Het is de combinatie van kunde
en wetenschap”
Auteur: Tim Oosten

Zijn hele werkzame leven heeft Ton Maagdenberg maar één
broodheer gekend: Rijkswaterstaat. En al die tijd is hij in zijn
eigen Delft actief geweest voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart
en een rijtje voorlopers. Op 1 juli zat het erop. Ton stopt. Helemaal. “Nee, ik ga geen adviesbureautje beginnen.”

“Ik heb me altijd met onderzoeks- en advieswerk beziggehouden”

Ton Maagdenbergs werkplek is er
nog, begin juli, als het gesprek
plaatsvindt. Hij gaat op 1 augustus
officieel met pensioen en heeft
inmiddels afscheid genomen van
zijn collega’s. Ton neemt nog in
zijn resterende maandje verlof de

tijd om op te ruimen en zijn
archief ordelijk achter te laten.
Daarna trekt hij de deur definitief
achter zich dicht bij de Dienst
Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat aan de Delftse Schoemakerstraat.

Het vak verstaan
“Na mijn studie Civiele Techniek
hier in Delft heb ik in 1975 heel
bewust voor het Rijkswegenlaboratorium gekozen. Het was een
mooie club van een mannetje of
honderdtwintig. Op een boekhouder, een personeelsfunctionaris,
een paar secretaresses, een paar
dames voor de koffie en een postbode na, waren dat allemaal mensen die het vak verstaan. En voornamelijk twintigers. Dat sprak me
erg aan. Het was de booming tijd
van de aanleg van autosnelwegen.
We hadden het druk met zandwinnen, ophogen en asfalteren. Dat ik
al die jaren ben blijven zitten, is
niet zo heel bijzonder. Het was
geen tijd van job hoppen. Iedere
dag bracht wel een nieuwe verrassing, zodat we meer gericht waren
op het oplossen van de puzzels dan
met de vraag ‘waar zal ik morgen
nu eens aan gaan werken?’.
Overigens was het toen ook crisis
en kregen we al snel te maken met
het opheffen en samenvoegen van
specialistische diensten. Sinds
mijn komst heb ik mij al die jaren
met onderzoek- en advieswerk
beziggehouden.”
Na zich in het begin aan geotechniek te hebben gewijd, heeft Ton
Maagdenberg gewerkt aan onder
meer funderingen, asfalt, verhardingsontwerp, oppervlakte-eigenschappen en markeringen.
Kortom, alles wat met wegenbouw
te maken heeft, heeft hij voorbij
zien komen. Ondertussen veranderde de dienst met enige
regelmaat van naam: van het
Rijkswegenlaboratorium via de
Wegbouwkundige Dienst naar ver-
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volgens de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en de Dienst Verkeer
en Scheepvaart.

Afdelingshoofd
Tien jaar lang was Maagdenberg
afdelingshoofd. “In die tijd kon ik
me nog vijftig procent van de tijd
bezighouden met de inhoud en de
andere helft met managen. Toen
was er nog geen spreadsheetmanagement vanwege de simpele
reden dat het aantal computers nog
op de vingers van een hand te tellen was. Ik ben er op tijd mee opgehouden.
Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van Rijkswaterstaat moest op de weg een tastbaar
beeld neergezet worden van de weg
in 2025 en zo heb ik aan de wieg
gestaan van het optuigen van het
project Wegen naar de Toekomst.
Een uitdagende combinatie van
regisseren en inhoud. ”
Het innovatieproject van Rijkswaterstaat waar Maagdenberg tien
jaar lang als projectcoördinator bij
betrokken is geweest, heeft veel
moois opgeleverd. “Tezamen met
marktpartijen hadden we ruwe
ideeën. Die zijn getransformeerd
in pilots. En daar zaten een paar
heel geslaagde tussen: asfalt van de
rol, cementbetonnen prefab verhardingsconstructies, stille wegdekken met weinig onderhoud,
energieopwekkende wegdekken,

tijdelijke bruggen ter beperking
van overlast bij onderhoudswerkzaamheden, een reinigende weg,
stille banden. Achteraf kunnen we
concluderen dat veel innovaties
niet direct hun weg in de praktijk
hebben gevonden. Dat is jammer,
daar hebben we ons op verkeken.
We dachten: als die pilot start, dan
pakt de markt het op en zien we
het terug in de weg. De stap van
een pilot naar een productierijp
product blijft groot: 98% van de
innovaties blijft in deze fase van
transitie steken. Maar het is niet
allemaal vergeefse moeite geweest.
Druppelsgewijs zien we de innovaties niet alleen weer opgepakt
worden, maar ook terug in en op
de weg, zoals op het gebied van
geluid en energie en het gebruik
van tijdelijke bruggen.”

Gedecimeerd
Hoe kijkt Maagdenberg naar het
wegbouwkundig onderzoek in
Nederland? “We hebben het wat
beheer en kennis betreft altijd
goed gedaan in Nederland. Met het
toepassen van secundaire materialen en met asfaltonderzoek hebben
we internationaal altijd vooropgelopen. Maar de laatste vijf à tien
jaar is er een kentering gekomen.
Ik heb inmiddels mijn twijfels. Je
kunt je afvragen of we nog vooroplopen. Kijk, toen ik binnenkwam,
liepen er bij Rijkswaterstaat zo’n

tweehonderd wegbouwkundigen
rond. Dat is in minder dan veertig
jaar gedecimeerd; als ik alles en
iedereen erbij optel, kom ik met
moeite tot twintig mensen. Dat is
natuurlijk heel erg weinig. Je kunt
gerust spreken van een brain
drain.”

“Ik heb me geen dag verveeld”

Niet op een voetstuk
“Het is de vraag wanneer we dat op
de weg gaan merken. Nu is het nog
in orde met beheer en onderhoud.
Maar hoe is dat over vijf of zeven
jaar, de gemiddelde incubatietijd
van veranderingen in ons vakgebied? Het heeft ook te maken met
het gebrek aan aandacht en waardering voor techniek. De opleidingen leveren ook nauwelijks nog
technici af. Sowieso is het met het
onderwijs niet best gesteld: ook
voor leraren is geen ontzag of
waardering. Politiek en beleid stellen de techneut ook bepaald niet
op een voetstuk. De mening van
een deskundige reikt tegenwoordig
niet verder dan die van een toevallige passant. Het is maar te hopen
dat het tij wordt gekeerd.”
“Het is ook niet goed als je als
opdrachtgever consultant A een
ontwerp laat maken en dat door
consultant B laat controleren.
Zeker als de rollen van A en B een
half jaar later zijn omgedraaid,
moet je je gaan afvragen wat de
waarde hiervan is.”

nr. 6 | augustus/september 2012 CROWetcetera | 25

infratech-a4--innovatieprijs-hr.pdf 1 7-8-2012 15:15:05

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Infrastructuur

“Sneller dan als secretaris van een CROW-werkgroep kun je
kennis niet vergaren”

Gouden inwerktijd
“In de tijd dat ik hier binnenkwam, begon het paritaire overleg
over contracten in de wegenbouw.
Tot die tijd legde Rijkswaterstaat
eenzijdig alle eisen op. Nu werd de
markt erbij betrokken. En zo zijn
via werkgroepen binnen het Studie
Centrum Wegenbouw, een voorganger van CROW, de Standaard
RAW Bepalingen ontstaan. Ik was
amper aan het werk, of ik zat al in
werkgroepen. Dat is voor mij een
gouden inwerktijd geweest. Sneller
dan als secretaris van een CROWwerkgroep kun je kennis niet vergaren. Ik heb ook altijd geroepen
dat nieuwkomers in twee of drie
CROW-werkgroepen moeten gaan
zitten. Gaandeweg pik je allerlei
nieuwe ideeën en ontwikkelingen
op, die her en der nog op de tekentafel liggen. Zo’n investering in
werkgroepen betaalt zich onherroepelijk terug.”
“In de kleine veertig jaar dat ik
gewerkt heb, heb ik voor CROW in
alle mogelijke werkgroepen, coördinatiecommissies en programmacommissies rondgelopen, allemaal
op het gebied van beton, asfalt,
grond en funderingen. Maar ook
de Geo-Weg Contactdag, het Nederlands Wegencongres en het tijdschrift Wegen: allemaal CROWactiviteiten waar ik namens
Rijkswaterstaat actief betrokken
bij ben geweest.”

“Voor mij is CROW een kennismakelaar, de onafhankelijke vraagbaak voor de wegenbouw. Het zou
het technische geweten van de
wegenbouw moeten zijn, wat het
niet echt (meer) is. Ook vind ik het
nog steeds jammer dat de coördinatiecommissies zijn opgeheven.
De bouwfraude heeft meer kapotgemaakt dan de sector lief was. De
eerste tijd mochten opdrachtgevers
en opdrachtnemers elkaar zo ongeveer niet meer ontmoeten. Toen
Rijkswaterstaat zijn bemoeienis
afbouwde, had CROW het gat op
kunnen vullen. Dat is in mijn
ogen onvoldoende gebeurd. Met de
oprichting van nieuwe programmacommissies zie ik gelukkig het
tij enigszins keren. We leven weliswaar in het tijdperk van de individualisering, maar toch zullen
opdrachtnemers en opdrachtgevers tezamen iedere klus moeten
klaren.”

Boeiend vak
“Terugkijkend kan ik zeggen dat ik
een mooie baan heb gehad en een
boeiend vak heb uitgeoefend binnen een dynamische en uitdagende sector. Ik heb me geen dag
verveeld. Mijn generatie wegenbouwers heeft het genoegen
mogen smaken belangrijke stappen te zetten op het pad van de
empirische naar een meer wetenschappelijke benadering van het
vakgebied. Daar zijn we nog lang
niet uit, maar in ieder geval wordt
langzamerhand erkend dat we dieper in de materie moeten duiken
om de ontwikkelingen binnen het
transport te kunnen blijven faciliteren. Zo heb ik me elke dag tussen
kunde en wetenschap begeven. Het
is die combinatie die het zo aantrekkelijk heeft gemaakt voor mij.
Buiten en binnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je moet
het zien en ervaren om het te kunnen doorgronden. ”
En nu zit het erop: “Ja, het is mooi
geweest. Ik stop helemaal, laat
mensen na mij het maar overnemen. Ach, en mocht er een vraag
opduiken, dan weten ze me wel te
vinden.”

12 september, Houten

Nationaal Gladheid
bestrijdingscongres
2012
Op 12 september organiseren CROW en NVRD
het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012 in
Expo Houten. Het is dé bijeenkomst voor iedereen die zich in het vakgebied gladheidbestrijding
bevindt of hier mee te maken heeft en die zich
optimaal wil voorbereiden op aankomende winters.
Tijdens het congres worden de bezoekers bijgepraat
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
gladheidsbestrijding. De volgende themavragen passeren de revue:
• Wat hebben we geleerd van twee zware winters?
Ervaringen van twee grote gemeenten.
• Gladheidbestrijding op fietspaden en voetgangersgebieden. Hoe pakken we dit zo goed mogelijk
aan?
• Kunnen we dooimiddelen effectiever inzetten?
• Hoe gaan we om met de werktijdenregeling in
de gladheidbestrijding?
• Buitenlandse ervaringen: gladheidbestrijding in
België.
• Aan- of inbesteden van gladheidsbestrijding:
wat komt erbij kijken?
• Het zoutloket: hoe nu verder?
In de middag zijn er zes deelsessies over innovatieve ontwikkelingen, en ervaringen van wegbeheerders op het gebied van gladheidbestrijding.
Marc Maartens vervult de rol van dagvoorzitter.
Verder is er de gehele dag een kennismarkt waar
bedrijven op het gebied van gladheidsbestrijdinghun producten presenteren.
www.nvrd.nl, voor meer informatie en aanmelden
Ine van Harskamp, NVRD, (088) 377 00 000, vanharskamp@
nvrd.nl , voor meer informatie over het huren van een stand of
demonstratieruimte
Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012
Betere gladheidbestrijding met minder middelen
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Rapportcijfer RAW: 8

Marktonderzoek contractvormen biedt ve
aanknopingspunten voor toekomst
Auteur: Stefan Boerboom

Onlangs rondde CROW een groot marktonderzoek af naar de
marktbehoefte op het gebied van contracteren (zowel ‘traditioneel’ als geïntegreerd) in de infrasector. Voor het kwalitatieve
onderzoek werden tientallen partijen persoonlijk geïnterviewd;
aan het kwantitatieve onlinegedeelde deden 1.464 respondenten
mee. Marketeer en opsteller van het eindrapport, Jos Kelderman,
licht de belangrijkste conclusies toe. Het eerste artikel in een
serie van drie over actuele ontwikkelingen bij het programma
Contracteren.
Doel van het markt
onderzoek

“Mensen zijn behalve naar
contracten ook op zoek naar
contacten”

Achterhalen van de marktbehoefte op het gebied van contracteren in de infrasector, op basis
van klantinzichten, om daarmee
een basis te leggen voor de richting van het programma Contracteren voor de komende jaren.

“De RAW-systematiek is een standaard ‘taal’ en is tot op de dag van
vandaag verreweg het meest
gebruikt. Nu deze systematiek al
tientallen jaren in de lucht is, is
het goed het op onderdelen te herijken. We zien de opkomst van
geïntegreerd contracteren, GC. De
opdrachtgever geeft een groter deel
van het proces in een keer in
opdracht; de opdrachtnemer
neemt naast de uitvoering het ontwerp en/of beheer&onderhoud ter
hand. Een zich terugtrekkende
overheid laat meer over aan de
markt. Beoogde doelen van GC zijn
minder bemoeienis met het project, meer innovatie en minder
kans op meerwerk. Opvallend

28 | CROWetcetera nr. 6 | augustus/september 2012

detail is wel dat slechts tien procent van de geïntegreerde contracten ongewijzigd de eindstreep
haalt. Belangrijkste reden zijn uiteenlopende interpretaties van de
vraag. Er is bovendien een wildgroei aan methodieken. De context
van het contract wordt steeds
belangrijker en deze context wordt
steeds complexer.”

Opzet marktonderzoek
1
2
3
4

exploratieve interviews
ideeënontwikkeling
verdiepende interviews
vertaalslag naar kwantitatieve
toetsing
5 online enquête

“We zijn begonnen met tien verkennende gesprekken met belangrijke spelers uit de markt. Het doel
was tweeledig. Weten wat er speelt
binnen de wereld van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus. En ideeën opdoen over de
vraagstelling voor het onlinemarktonderzoek. Zoals: welke
trends ziet u die invloed hebben op

de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Welke
gevolgen heeft dat voor de wijze
van contracteren? Vervolgens hebben we onze vragen in eerste aanleg getoetst door middel van achttien verdiepende interviews. Tot
slot hebben we de vertaalslag
gemaakt naar een kwantitatieve
analyse. In totaal waren er 1.464
respondenten. Het onderzoek is
anoniem uitgezet om ons te verzekeren van eerlijke, ongepolijste
antwoorden.”

Belangrijkste conclusies
RAW
• Waardering RAW is gemiddeld
net geen 8
• RAW wordt voornamelijk
gebruikt bij veelvoorkomende
projecten en/of projecten met
veel omgevingsonzekerheid
(bijvoorbeeld rioolrenovatie in
de binnenstad)
• Belangrijkste voorgestelde verbeteringen:
- toepassing van EMVI bij RAW
- gebruik van RAW in hybride
contractvormen
- inzicht in toetsing- en acceptatieprocedures
- behoefte aan kwaliteitsborging (systeemgerichte contractbeheersing)
- RAW geschikt maken voor
installatiewerk
- technische innovaties eerder
beschikbaar

“Toepassing binnen RAW van het
principe economisch meest voordelige inschrijving, EMVI, is bij
meer dan veertig procent van de

Aanbesteden & Contracteren

Foto: Herman Stöver

dt veel

respondenten wens nummer één.
Opvallend, want dat kan al. Een
veelvoorkomend misverstand is
dat RAW automatisch gekoppeld is
aan gunnen op laagste prijs. Maar
ook EMVI kun je goed toepassen in
RAW. CROW heeft hiervoor binnen
de uitgangspunten van EMVI de
methode Gunnen op waarde ontwikkeld. Het is ook beproefd.
Alleen het is niet breed bekend.
Dan loop je de kans dat mensen
een geïntegreerde contractvorm
kiezen, terwijl dat eigenlijk niet
nodig is. De waardering van RAW
is goed: bijna een 8. Een mooi rapportcijfer.”
“De behoefte aan kwaliteitsborging
is begrijpelijk. RAW vereist door de
koppeling met UAV toezicht, maar
de ouderwetse toezichthouder die
dagelijks van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat op een bouwplaats
aanwezig was, bestaat niet meer.
Inzicht in toetsings- en acceptatieprocedures is ook een duidelijke
wens. Daar wordt in de RAW-systematiek sinds 2000 al in voorzien
met de optie ‘Kwaliteitsborging’,
maar deze is nog niet heel concreet
uitgewerkt en wordt sporadisch toegepast. Ook bij geïntegreerde contractvormen zie je overigens dat
respondenten deze onderwerpen
ervaren als erg lastig.”
“Het idee van geïntegreerd con-

tracteren is dat je daarmee innovatie stimuleert. Die behoefte is er
ook in RAW. Een voorbeeld? Houten vangrails. RAW is gebaseerd op
het vastleggen van de standaard
voor algemeen geaccepteerde
werkwijzen. Dat houdt per definitie in dat de nieuwste technologische innovaties er niet in zitten.
Toch blijkt daar wel behoefte aan
te zijn.”

Belangrijkste conclusies
geïntegreerd contracteren:
• Verwachte verschuiving van
RAW naar GC voornamelijk
bij grote gemeenten.
• Redenen: behoefte aan innovatieve oplossingen, beperken
van risico’s, budgetbeheersing.
• Ervaren knelpunten: opstellen vraagspecificatie, opstellen
gunningscriteria, bepalen van
het juridisch kader en inzicht in
toetsing en acceptatie.
• Behoefte aan proces- en praktijkbegeleiding, met name bij
decentrale overheden.

“Geïntegreerd contracteren is vaak
nog synoniem met design&construct. Realisatie en beheer&onderhoud zijn twee gescheiden
werelden. De m-component, ofwel

maintain, inbrengen in een contract, is voor veel organisaties nog
een stap te ver. Bij EMVI/Gunnen
op waarde kan de beheer- en
onderhoudscomponent meegenomen worden als gunningscriterium, net als duurzaamheid. Uit
het onderzoek blijkt dat Systems
Engineering in de perceptie nog
steeds voornamelijk wordt gekoppeld aan risicobeheersing. Dat is
echter niet terecht.”
“Een vraagspecificatie met goedgekozen criteria opstellen is de basis
van een geïntegreerd contract.
Veel organisaties worstelen ermee,
blijkt uit ons onderzoek. Met name
bij decentrale overheden wordt er
een of slechts enkele projecten per
jaar geïntegreerd gecontracteerd.
Organisaties zullen zeker leergeld
betalen bij die eerste projecten.
CROW wil de beste en meest
geschikte samenwerkingsvorm
faciliteren voor ieder specifiek
project. De zogenoemde ‘best for
project’-oplossing.”
“Hoe je toetsing en acceptatie
moet inrichten, is een belangrijk
knelpunt. Dat heeft alles te maken
met de veranderende rol tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
Vertrouwen is een belangrijk issue
bij veel projecten. Bij GC-projecten
is dat echter van grotere invloed op
het resultaat dan bij traditionele
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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

Aanbesteden & Contracteren

projecten. Opdrachtgevers willen
veel zaken helemaal niet loslaten,
terwijl ze dit vanuit de keuze voor
de samenwerkingsvorm toch moeten doen. Ze realiseren zich de
consequenties vaak onvoldoende
als ze kiezen voor een geïntegreerd
contract. De juridificering van de
bouw maakt het er niet gemakkelijker op.”
“Maar mensen zijn behalve naar
contracten ook op zoek naar contacten. Vooral om kennis en ervaringen te delen over geïntegreerd
contracteren. Uit het onderzoek
spreekt een grote behoefte aan
‘best practices’. We faciliteren een
LinkedIn-platform Aanbesteden &
Contracteren in de Bouw en het
Platform GC. Daar vinden discussies plaats over problemen waar
partijen mee kampen en delen
mensen ervaringen vanuit praktijkprojecten. Die discussies monitoren we om te kijken of we producten kunnen ontwikkelen die
partijen bij het opstellen en uitvoeren van contracten kunnen
ondersteunen.”

Rollen die worden
toegedicht aan CROW
• faciliteren in plaats van
formaliseren
• de aanjagende rol
• platform om ervaringen te
delen
• opleidingsinstituut
• beheerder van contractsystematiek

“Vrijwel alle doelgroepen hebben
behoefte aan ondersteuning bij
diverse contractvormen op basis
van sjablonen, standaardteksten
en definities. Dat is de hoofdconclusie van het onderzoek. Het
paradoxale is dat mensen maatwerk en flexibiliteit verwachten,
maar tegelijkertijd zoeken naar
stabiliteit en houvast.”
“In de samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
is het belangrijk dat de verhoudingen duidelijk zijn. ‘Concurrentiegerichte dialoog’, ‘prestatiegericht

inkopen’ of ‘Best Value Procurement’: het vakgebied is er de laatste jaren niet eenvoudiger op
geworden en ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarnaast kampen veel organisaties
met een kennislek. Er is vaker
behoefte aan training. Waar bijvoorbeeld inkoop eerst onderdeel
was van het takenpakket van de
projectleider, is inkoop nu een
aparte functie. Zo zien we dat inkopers zonder technische kennis een
RAW-basiscursus volgen. En je ziet
bij met name de kleinere gemeenten gezamenlijke inkoopbureaus
ontstaan. Dat start in eerste instantie met leveringen en diensten, en
gaat vervolgens over op ‘werken’:
een aannemer die een project realiseert. Op opleidings- en kennisgebied hebben we al een scala aan
mogelijkheden om hierop in te
spelen. Van bezoek door een consulent of accountmanager met een
maatwerkcursus tot publicaties en
helpdeskondersteuning.”
“De belangrijkste uitdaging voor
het programma Contracteren voor
de komende jaren is hoe we de
voor ons unieke manier van werken in stand kunnen houden –
samen met overheden, opdrachtgevers, marktpartijen en adviseurs
komen tot uniforme en eenduidige
afspraken over de wijze van samenwerking in de branche, een proces
dat echter veel tijd vergt – en toch
snel nieuwe diensten of productupdates aanbieden. De nieuwe
manier is dat je ook rekening
houdt met de verschillende of individuele eisen en wensen van de
klantgroepen. Sterk punt van
CROW is dat producten echt marktgedragen zijn.”
“Terugkijkend op het onderzoek,
vond ik de hoge respons en de
bereidheid om mee te werken aan
het onderzoek opmerkelijk. We
hoefden vaak maar een telefoontje
te plegen om aan tafel te mogen
komen. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee en dat waarderen we
enorm.”
Jos Kelderman, teamleider afdeling Marketing
en communicatie, kelderman@crow.nl

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

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedendag.
Dag. Ik wil u graag een vraag stelen over het registreren van een RAW-bestek in percelen. Schikt het?
Meneer, het is zo rustig met de vakantie, dus zegt u maar,
wat is precies uw vraag.
Ik heb een bestek in drie percelen. Ik heb mijn bestek
zo ingericht dat ik een keer een Deel 0, Deel 1 en Deel 3
heb opgesteld en daarnaast heb ik drie keer een Deel 2
gemaakt, één voor elk perceel. Hiervoor moest ik natuurlijk drie afzonderlijke bestekken maken in mijn bestekmaakprogramma, want elk bestek kan maximaal een keer
een Deel 2.2 bevatten. Kunt u mij nog volgen?
Ja, ja!! Om voor elk perceel een bijbehorende inschrijvingsstaat te kunnen maken, heeft u drie delen 2 nodig.
Precies. Maar nu staat er nog met grote letters
“concept” op de afdrukken en die moet er natuurlijk af.
Vraag is: moet ik nu alle drie de bestekken afzonderlijk
registreren of kan dat ook in een keer?
Dat hangt er een beetje vanaf.
Dacht ik het niet….. een antwoord is bij u maar zelden zwart of wit.
In dit geval hangt het af van uw voornemen om te gunnen en
van de manier waarop u de bestekken heeft aangemaakt.
Na gunning moet u registreren aan welke aannemer het
werk is opgedragen en wat de aannemingssom is. Als u voornemens bent elk perceel mogelijk aan een andere aannemer
te gunnen, dan moet u de bestekken wel afzonderlijk registreren, anders kunt u de gevraagde informatie niet kwijt in de
registratie. Weet u echter zeker dat het werk aan slechts één
aannemer wordt gegund, dan volstaat ook slechts één registratie. Het registreren hangt ook af van de wijze waarop u de
bestekken heeft gemaakt. Om de tekst “concept” te kunnen
verwijderen heeft u een ontgrendelcode nodig. Als uw drie
bestekken een identiek besteknummer hebben, kunt u
gebruikmaken van dezelfde ontgrendelcode en dus volstaat
een registratie. Heeft u echter verschillende besteknummers
gebruikt, dan rest u niet anders dan elk bestek afzonderlijk te
registreren. Kunt u míj nog volgen?
Ik denk dat ik het wel begrijp. Dat met die besteknummers moet ik nog even nakijken, dat weet ik zo niet uit
mijn hoofd. De vraag over het registreren is me wel duidelijk. Bedankt maar weer!
Graag gedaan, en een prettige dag nog.
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In memoriam

Thom Pals van der Leest (48)

Aanbestedingskalender.nl
klaar voor de nieuwe
Aanbestedingswet
Aanbestedingskalender.nl is de grootste aanbestedingswebsite van Nederland.
Het is de onlineontmoetingsplek waar vraag en aanbod van aanbestedingen
samenkomen. In de politiek is men bezig met nieuwe wetgeving over aanbe
steden. Deze wordt vormgegeven in een nieuwe Aanbestedingswet. Dit artikel
geeft informatie over deze wet en de gevolgen Aanbestedingskalender.nl.

Wanneer treedt de nieuwe wet
inwerking?
De nieuwe Aanbestedingswet is door
de Tweede Kamer aangenomen. Nu
volgt de behandeling in de Eerste
Kamer. Dit staat gepland op 11 september. Waarschijnlijk treedt de wet
begin 2013 in werking.

Aanbestedingen op TenderNed
De nieuwe Aanbestedingswet schrijft
voor dat alle aankondigingen van
openbare aanbestedingen in Nederland op de website TenderNed moeten verschijnen. Het gaat dus alleen
om een melding dat er een aanbesteding is, en niet het proces en de documenten die daarachter liggen.

naar TenderNed. Zo blijft er een
centrale marktplaats voor vraag een
aanbod van aanbestedingen en voldoen aanbestedende partijen aan alle
wetgeving.

Op de hoogte via Twitter
In juni was de eerste bijeenkomst van
de ABK Gebruikersdag 2012. Wie
interesse heeft om van gedachten te
wisselen over ontwikkelingen rond
aanbesteden en over Aanbestedingskalender.nl kan contact opnemen met
Paul van Bruggen, CROW-programmamanager.
Het laatste nieuws is ook te volgen via
Twitter: twitter.com/@ABKalender_nl.

Werkproces ongewijzigd
Ondanks de komst van TenderNed en
de nieuwe wetgeving is een wijziging in
het huidige werkproces voor aanbestedende partijen niet nodig.
Dit komt doordat Aanbestedingskalender.nl geplaatste aankondigingen automatisch (en kosteloos) doorplaatst
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www.aanbestedingskalender.nl
Paul van Bruggen, programmamanager Bouwprocesmanagement, vanbruggen@crow.nl of
bel: (0318) 69 53 17.
twitter.com/@ABKalender_nl

Thom Pals van der Leest, werkzaam bij de
sector Realisatie en Beheer van de
gemeente Eindhoven, is op 2 juli 2012 overleden aan de gevolgen van een hartinfarct.
Vanuit zijn ervaring in de functie van
beheerder van de openbare ruimte is
Thom vanaf het begin betrokken geweest
bij CROW-werkgroepen rondom het
beeldgericht werken. Als lid van de werkgroep ‘Meten van kwaliteit’ en als een van
de pioniers op dit gebied heeft hij een
waardevolle bijdrage geleverd aan het
voorlopig RAW-Hoofdstuk 70, dat nu voor
veel opdrachtgevers de basis vormt voor
het opstellen van beeldbestekken.
Binnen de werkgroepen had Thom niet
alleen oog voor de positie van de opdrachtgevers, maar kwam hij ook regelmatig op
voor de aannemers. Redelijkheid en billijkheid, maar vooral de praktische toepasbaarheid stond bij hem voorop.
Thom was tevens corresponderend lid van
de Gebruikersgroep beeldkwaliteit. Recent
was hij ook aangeschoven als lid van de
RAW-werkgroep speeltoestellen, eveneens een onderwerp waar hij in de
gemeente Eindhoven als beheerder jaren
mee te maken heeft gehad.
Namens zijn collega-werkgroepleden danken wij Thom voor alle kennis en ervaringen
die hij op zijn eigen positieve en gemoedelijke wijze heeft willen delen. Wij wensen
zijn familie en collega’s veel sterkte met het
verwerken van dit onverwachte verlies.
Harro Verhoeven, Jacques Teunissen

Aanbesteden & Contracteren

Werkgroep ‘Natuursteenbestrating’
Voor het aanbrengen van natuursteenbestrating zijn nog geen
bepalingen en resultaatsbeschrijvingen opgenomen in de RAW
systematiek. Bestekschrijvers moeten voor bestekken waarin
natuursteenbestrating aangebracht of onderhouden moet worden
tot nu toe zelf aan de slag te gaan. In juli is een werkgroep aan de
slag te gaan om voor de RAWsystematiek het onderdeel natuur
steenbestratingen te ontwikkelen.
Het aanbrengen en het onderhouden van natuursteenbestrating vraagt specifieke kennis,
omdat het een kwetsbare
bouwstof is. Natuursteen is ook
een dure bouwstof. Deze combinatie maakt dat de schade in
geval van fouten bij het aanleggen of onderhouden zeer groot
kan zijn. De opdrachtgever
én de aannemer hebben om
die reden belang bij duidelijke
beschrijvingen en bijbehorende
technische eisen in het bestek.
Bij CROW kwamen de afgelo-

pen tijd uit de bestratingsbranche steeds meer signalen binnen
over het ontbreken van een
onderdeel natuursteenbestrating
in de RAW-systematiek. Om die
reden is het onderwerp vorig
jaar opgenomen in de RAWplanning voor 2012. De kennis
die verzameld is in CROWpublicatie 231 ‘Natuursteenbestrating’ en de kennis die door
opdrachtgevers en opdrachtnemers is opgedaan zal in het
RAW-onderdeel ‘Natuursteenbestrating’ worden verwerkt.

Staand (vlnr): Henk Tuenter (Tuenter Holding b.v.), Arie van Vliet (Aannemersbedrijf Lindeloof), Gert Luiten (gemeente Utrecht), Jasper de Koning
(gemeente Almere), Reint Buiter (CROW)
Zittend (vlnr): Tim Aarsen (CROW), Martin Kennis (gemeente Almere).
Niet op de foto: Wessel de Vos (D. van der Steen b.v.), Ramon van der Pluijm
(gemeentewerken Rotterdam), Peter van Beek (Van Beek Infra Groep)

Op 9 juli is de RAW-werkgroep ‘Natuursteenbestrating’
voor het eerst bij elkaar
geweest en is de werkgroep
officieel geïnstalleerd.
De werkgroep is paritair
samengesteld. Zowel vertegenwoordigers van opdrachtge-

vers als van opdrachtnemers
hebben zitting genomen in de
werkgroep. Het doel is in de
eerst helft van 2013 de ontwikkelde resultaatsbeschijvingen en
de technische bepalingen ter
visie te leggen.

advertentie

organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Het slimme
ﬁetspad

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

www.griekspoor.nl/bicyco

www.cyber-adviseurs.nl
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Nationaal Congres Risicomanagement 2012

Risicomanagement in meervoud
Auteur: Stefan Boerboom

Foto: Herman Stöver

Vertrouwen, partnership
en gedeeld risico zijn
belangrijk in nieuwe
samenwerkingsvormen

Waarde(n) van risicomanagement. Zo luidt de titel van het Nationaal Congres Risicomanagement 2012. Behalve om de relatie tussen risicomanagement en geldwaarde en de toegevoegde waarde
van risicomanagement, gaat het vooral om het meervoud van
waarde: waarden. Bijvoorbeeld besluitvorming of bedrijfscultuur.
Drie leden van het organiserend comité, Ronny van den Heuvel
(vanuit de NVRB), Jan Seijerlin (vanuit IPMA-NL) en Edwin
Smits (vanuit RISNET), vertellen meer over de achtergronden.
Niets minder dan een paradigmaverschuiving. Dat is de belofte van
het zevende Congres Risicomanagement dat op 9 oktober plaatsvindt in De ReeHorst in Ede. Het
congres wordt georganiseerd door
CROW/RISNET, de Nederlandse
Vereniging voor Risicoanalyse en
Bedrijfszekerheid (NVRB) en de
International Project Management
Association Nederland (IPMA-NL). De
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organisatie is trots op wat ze wil neerzetten en praat er graag over. Naast
parallelsessies met toonaangevende
sprekers over de Nederlandse risicomanagementpraktijk hebben ook drie
internationale experts de uitnodiging aangenomen om naar Ede te
komen. “Met dit congres gaan we
naar de nieuwe standaard”, zegt
Ronny van den Heuvel van de
NVRB en in het dagelijks leven

adviseur Risicogestuurd Beheer en
Onderhoud bij Rijkswaterstaat.
“De manier waarop we risicomanagement gaan presenteren is
nieuw ten opzichte van de
bestaande modellen”, vult Jan
Seijerlin van IPMA-NL aan. Hij
heeft een eigen adviesbureau.
“Risicomanagement is van oorsprong een technisch instrument
om beheersing aan te brengen in
het projectproces. Wat je nu ziet –
en daar zal dit congres over gaan –
is dat risicomanagement is verschoven naar een veel abstracter,
veel minder objectief niveau. Het
gaat nu over onderwerpen als
communicatie, vertrouwen en
imago. Onze belangrijkste spreker,
Dean Kashiwagi, de bedenker van
Best Value Procurement, is van
mening dat deze methode de
nieuwe standaard voor de eenentwintigste eeuw gaat worden en
grote gevolgen zal hebben, niet
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alleen voor risicomanagement,
maar voor het projectmanagement als geheel. Die mening deel
ik.”

Perverse prikkels
Procurement betekent ‘verwerving’; in
Nederland staat Best Value Procurement bekend als prestatie-inkoop.
Seijerlin: “Met gunning op basis van
laagste prijs zul je niet automatisch het
best je projectbelang dienen. Wat je
soms ziet is dat een opdrachtgever een
besteksuitvraag doet, aannemers
daarop inschrijven, de goedkoopste
aanbieder de opdracht krijgt en vervolgens – gechargeerd gezegd – probeert
meerwerk te creëren. Want ja, aan de
aanneemsom zelf valt niets meer te verdienen; die was extreem laag gehouden. Daar zie je dat in plaats van samenwerking tegenwerking ontstaat.” Dit is
een voorbeeld van een perverse prikkel: een prikkel die is ingebouwd in systemen, regelingen of gewoontes die
mensen aanzet tot gedrag dat schadelijk is voor het bedrijf waarvoor ze werken, of, nog erger, de maatschappij of
de economie als geheel. “Ik heb er vaak
genoeg voorbeelden van gezien in mijn
advieswerk”, zegt Seijerlin. “Stel, een
bedrijf gaat een intern IT-project doen
en richt daar een projectteam voor op.
Maar tijdens de verbouwing blijft de
winkel open, dus iedereen moet ook
zijn lijntaak blijven doen. Tijdens het
eerstvolgende eindejaarsgesprek blijkt
dat alleen de lijntaak meetelt voor de
beoordeling. Zo zal Piet, wanneer hij
een projectvraag krijgt, ‘Komt dik voor

elkaar’ zeggen maar daarna snel weer
zijn aandacht richten op zijn lijntaak.
Kortom, zolang je door het systeem dat
je hanteert het individuele belang een
ander laat zijn dan het totaalbelang,
heb je de faalfactoren voor je project al
ingebouwd.”
Best Value Procurement is gericht op
gunning aan die partij die de meeste
relevante expertise kan mobiliseren. De
gunning vindt plaats op basis van een
EMVI-tabel waarbij zaken aan bod
komen als risico- en kansendossiers,
planning en interviews waarbij de visie
van sleutelfiguren rond het project
wordt getoetst. “Het draait om de vraag
welke partij de beste toegevoegde
waarde levert, want toegevoegde
waarde beperkt het risico van het totale
project”, legt Van den Heuvel uit.
“Omdat vertrouwen, partnership en
gedeeld risico in nieuwe samenwerkingsvormen zo belangrijk zijn”, voegt
Seijerlin daaraan toe.

Op zoek naar succesverhalen
Hoe toon je de meerwaarde van risicomanagement aan? “Idealiter als je twee
dezelfde projecten zou doen, één met
en één zonder risicomanagement. Maar
dat is niet mogelijk.” Aan het woord is
Edwin Smits van RISNET en adviseur
risicomanagement bij Ingenieursbureau Rotterdam. “Daarom zijn wij als
risicomanagers op zoek naar succesverhalen om daarvan te leren, en die zal dit
congres volop bieden. Het gaat om de
aantoonbare invloed van risicomanagers op de besluitvorming en de uitgevoerde beheersmaatregelen. Dat lukt

alleen als besluitvorming expliciet
wordt gemaakt en als het vertrekpunt
helder is geformuleerd om monitoring
mogelijk te maken. Belangrijk is dat we
van de projectmanagers terugkrijgen
wat ze met onze adviezen hebben
gedaan. Dat gebeurt nog te weinig.
Overheidsdiensten zijn van oudsher
risicomijdend. Risicomanagement
moet zich terugbetalen, is de terechte
gedachte. Zolang dat nog onvoldoende
aantoonbaar is, bestaat het risico dat
onder de huidige economische toestand als eerste op risicomanagement
wordt bezuinigd. Dat is onverstandig
omdat goed risicomanagement wel
degelijk waarde toevoegt. Ik pleit voor
‘lean and mean’ risicomanagement.”

Ronny van den Heuvel:
“Toegevoegde waarde
beperkt het risico van het
hele project”

NASA bijvoorbeeld
Op www.crow.nl/risicomanagement is
een voorproefje te zien van de presentaties op het congres. Opvallend is dat het
woord cultuur steeds terugkeert. Seijerlin: “Bij cultuur denk je wellicht het eerst
aan etnische cultuur. In de jaren negentig is veel werk geoutsourcet naar India.
Die cultuur verschilt zodanig van de
onze dat je echt maatregelen moet
nemen om ongelukken te voorkomen.
Een Indiër zal bijvoorbeeld nooit nee
zeggen. Maar cultuur moet je meer
opvatten als bedrijfscultuur. Daarover
zal onder anderen Jeevan Perera van
NASA spreken. Na het ongeluk met de
spaceshuttle Challenger is daar de hele
organisatie op de schop gegaan.” Op de
dag van de lancering was het extreem
koud weer, en sommigen wisten dat dat
slecht nieuws was voor de rubberen

Jan Seijerlin: “Risicoma
nagement is verschoven
naar onderwerpen als com
municatie, vertrouwen en
imago”
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Edwin Smits: “Risicoma
nagement moet zich terug
betalen”

Foto: Herman Stöver

Cultuur is een terugkerend
thema bij risicomanagement

afdichtringen van de stuwraketten. Er
waren technici die de ramp zagen aankomen. Maar op een hoger niveau werd
besloten de start door te zetten met
imago in het achterhoofd: wij kunnen
het ons niet veroorloven de start weer af
te blazen. “Dat gebeurt niet meer. NASA
is nu een zogeheten High Reliability
Organization. Kenmerk daarvan is dat
iedereen binnen de organisatie zich
bewust is van wat de organisatie wil
bereiken en daar de eigen inspanningen op afstemt”, zegt Seijerlin. “Dat
geldt ook voor de zwakke maar daarom
niet minder belangrijke signalen”, valt
Van den Heuvel hem bij. “Technici merken soms slechts het geringste trillinkje
op terwijl het oppervlakkig gezien
prima functioneert. Verder moet er ook
de beleving zijn van ‘hier moet ik iets
mee’. Vervolgens moet er een plek zijn
waar je dat kunt melden, zonder te worden weggewuifd. High Reliability Organization creëert hiervoor een samenhangende structuur.”
“NASA neemt tegenwoordig beslissingen puur gebaseerd op risicoanalyse”,
weet Seijerlin. “Voor het ruimtestation
ISS was een essentieel onderdeel nodig
maar er bestond ook een risico dat vanwege een meteorietenstorm een raampje van het ISS zou worden doorboord.
Op de eerstvolgende missie kon maar
één onderdeel worden meegenomen.
Elke gram kost geld, de laadcapaciteit is
beperkt en tijden van tevoren volgeboekt. Op basis van risicomanagement
werd het een raambeschuttingsscherm.”
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“Kijk verder dan je monitor”
De derde hoofdspreker is Paul Barach.
Zijn lezing heeft de intrigerende titel ‘It’s
hard to kill a healthy 15-year old’. Zou
het mogelijk zijn een tipje van de sluier
op te lichten? Van den Heuvel: “Ondanks
alle toeters en bellen waarover artsen
beschikken om risico’s te beheersen,
moet je altijd verder kijken dan wat je
monitor aangeeft. Ga eens naar die persoon in dat bed. Stel hem eens een
vraag. Dat is wat je ook bij veel bedrijfsongevallen ziet: een defecte sensor, een
meter die niet de juiste waarde aangeeft, waar mensen toch hun gedrag op
baseren en dat een ongeval erger en
erger maakt. Er kan technisch altijd wat
mis zijn. Mensen klampen zich zo vast
aan de technische hulpmiddelen dat ze
de corebusiness uit het oog verliezen.”
Seijerlin beaamt het. “Dat geldt niet
alleen voor ziekenhuizen, fabrieken of
de bouwwereld, maar ook voor de
luchtvaart. In 2009 stortte Air Francevlucht 447 neer in de Atlantische Oceaan. Uit de ongevalsanalyse bleek dat
de piloten vooral gericht waren op hun
snelheidsmeters die verschillende en
onjuiste waarden weergaven, mogelijk
vanwege ijsvorming in de pitotbuizen.
Ze lieten de autopiloot aanstaan en dat
werd hun ondergang. Ze vergaten hun
elementaire vaardigheid uit te oefenen:
vliegen.”
Volgens Smits zijn er in de gww de
nodige verbeterpunten te halen. “Bij
andere sectoren zit risicomanagement
meer in de aderen van de organisatie.
Neem oliemaatschappijen. Als je daar
een kantoor binnenloopt met in je ene

hand een beker koffie en in je andere
hand een mobiele telefoon, zal iedereen
je meteen terechtwijzen. Dat zie ik op
de gemiddelde bouwplaats nog niet zo
snel gebeuren. Anderzijds zijn diezelfde
oliemaatschappijen wel verantwoordelijk voor milieurampen als het olielek op
het boorplatform Deepwater Horizon in
de Golf van Mexico.” Dit voorbeeld toont
echter wel aan dat om winst te halen, je
soms risico’s moet nemen. “Commerciele organisaties hebben dat in hun
bloed zitten”, meent Smits. “Sporters
ook. Kijk bijvoorbeeld naar de rekstokoefening van Epke Zonderland op de
Olympische Spelen.”

Serendipiteit
Naast de presentaties van de drie
keynote speakers zullen er twaalf parallelsessies zijn met veel casuïstiek. Bijvoorbeeld: inkoop bij Rijkswaterstaat
aan de hand van Best Value Procurement, business survival binnen de
cyberketen, risicomanagement bij
woningcorporaties, lessen uit het DNBtoezicht op banken, ervaringen met
Total Risk Management bij Ingenieursbureau Amsterdam, HRO op Schiphol,
de veiligheidscultuur bij het grote
petrochemische bedrijf Sabic Europe
en veiligheid als topprioriteit bij het
project Zandmotor aan de kust bij Kijkduin. Daarnaast is er de zapservice. In
sneltreinvaart door risicomanagementland: zes minuten per verhaal; vier
minuten voor vraag & antwoord. Seijerlin: “Kernbegrip of rode draad, zo je wilt,
is serendipiteit. Dat je antennes hebt
openstaan om signalen op te vangen
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terwijl je nog niet weet welke signalen
dat zullen zijn. Dat je openstaat voor
alle omgevingsprikkels. Risico’s worden
vaak gezien in termen van bedreigingen. Maar
risico’s zijn zowel bedreigingen
als kansen. Op het moment dat je risicomanagement goed toepast, sta je open
voor alle invloeden die er zijn op je
bedrijfsproces of project, zowel in
negatieve als in positieve zin.”

Keynotespeaker aan het
woord
Op http://youtu.be/jnx7-rNi3VE
staat een filmpje van anderhalve
minuut waarin keynote speaker Dean Kashiwagi uitlegt dat
inkoopproces, risicomanagement
en projectmanagement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

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

Eerstvolgende themabijeenkomsten:

7 november
4 december:

Value- en risicomanagement in de
initiatieffase
Risicobeheersing tijdens de aanbesteding

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

www.crow.nl/risicomanagement
Niels van Ommen, projectmanager Bouw
procesmanagement, vanommen@crow.nl
advertentie

Engenius en MAN consultants bieden specialisten,
ingenieurs en engineers vanuit vier gezamenlijke Kennisclusters.

Deskundig maatwerk, precies wanneer het nodig is
Met meer dan 150 deskundige vakspecialisten zorgen wij dagelijks voor de
continuïteit van processen of projecten bij private en publieke organisaties.
Uitvoerend, ondersteunend en oplossend.
Onze Kennisclusters:
• Projectbeheersing
• Project- en procesmanagement
• Projectbegeleiding
• Beheer en Onderhoud

Onze adviseurs en specialisten coördineren en begeleiden infrastructurele
projecten vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie- en beheerfase.
Voor kortere of langere tijd.
Vanuit onze vier Kennisclusters ondersteunen we u om het best bereikbare
team op te bouwen: specialisten, ingenieurs en adviseurs met relevante
ervaring op toonaangevende projecten.
We zijn u graag van dienst.

T +31 (0)23 56 70 022 info@engenius.nl
www.engenius.nl
Boslaan 2c 2132 DX Hoofddorp T +31 (0)23 56 70 066 info@manconsultants.nl www.manconsultants.nl
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Handboek
specificeren

actueel

Een RAW-bestek schrijven met
Systems Engineering
Auteur: Arjan Visser

Functioneel specificeren van een
RAW-bestek, niet direct de eerste
logische gedachte bij veel besteksschrijvers. Toch zal het voor lezers
van het Handboek specificeren
niet vreemd aandoen. Het gaat om
een functioneel ‘werkend’ ontwerp.
De methodiek is prima geschikt
voor het schrijven van een bestek.
Functioneel specificeren is
immers een procesmatige
methode die vanaf projectdoelstellingen en klantvraag, via analyses
en ontwerpstappen, naar een definitief ontwerp gaat. Dit ontwerp
wordt vervolgens geverifieerd en
gevalideerd ten opzichte van de
oorspronkelijke behoefte, wat
moet leiden tot een ideaal ontwerp. Duik vervolgens in de
‘Standaard’ en zoek de juiste criteria bij de gekozen ontwerpoplossingen. Zo is ook het RAW-bestek
in beginsel een optimaal bestek en
weet de schrijver zeker dat het
bestek ook invulling geeft aan de
behoefte en goed uitvoerbaar is.
Uitvoerbaarheid is immers een
van de aspecten die in het proces
wordt afgewogen.

Uniforme aanpak voor alle
contracten
Veel opdrachtgevende organisaties
passen RAW (UAV) toe en tevens
UAVgc. Een UAVgc-contract wordt
‘functioneel’ gespecificeerd en
voor het traditionele RAW-bestek
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geldt als vanouds: een ontwerper/
team maakt een ontwerp, geeft dit
aan een besteksschrijver en die
maakt er een bestek van. Zo krijg
je al gauw twee soorten contracten
en twee soorten afdelingen, de
‘nieuwe jongens’ en de ‘traditionele’; dit is geen gezonde werksituatie.
Als bij elk project al vanaf de planvoorbereidingsfase wordt gestart
met de methodiek ‘specificeren’
leidt dat tot een uniforme aanpak
voor een organisatie. Specificeer
altijd de klantvraag (Klant Eisen
Specificatie) en weeg vervolgens af
welke inkoopwijze het beste is voor
dat project(type). Bij UAVgc zal
dan eerder worden gestopt met

specificeren, de opdrachtnemer
neemt het stokje dan over en met
RAW stopt de opdrachtgever pas na
het definitieve ontwerp en besteedt
het werk aan. Dit ‘interne’ proces
kan uiteraard ook via ingenieursdiensten worden uitbesteed. Hier
is met deze methode ook meer grip
op het proces en ontstaat geen
black box.
Aanvullend voordeel: een organisatiebrede uniforme aanpak leidt
tevens tot beter inzicht in de organisatiebrede publieke behoefte (de
klantvraag) en kan helpen zogenaamde ‘Service Level Agreements’
(SLA’s) te ontwikkelen (handboek
hoofdstuk 17). Het zijn eisen
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In deze reeks worden actuele onderwerpen en
bouwprocesproblemen belicht waarvoor in het
‘Handboek specificeren’ (CROW-publicatie
289) oplossingen worden aangereikt.

Instrumenten (hoofdstuk 12)
Alle instrumenten zijn toepasbaar.
Het gehele proces is relevant, het
bestek is het einde van het specificatieproces.

Foto: Herman Stöver

Bottum up specificeren

(agreements) op het niveau van de
gebruiker (service level). Deze
SLA’s helpen in de communicatie
tussen behoeftestellers (publiek en
politiek) en de behoefte invullers
(het projectteam).

Steeds meer opdrachtgevers willen
op een iets hoger niveau specificeren dan in de RAW wordt aangegeven. Vanuit een RAW-beschrijving
kan ‘bottom-up’ worden gespecificeerd. Dit is echter niet zo eenvoudig. Hoewel de RAW boordevol kennis staat, ontbreken bijvoorbeeld
de motieven achter de ontwerpkeuze. De specificeerder moet dus
zelf aanvullende kennis hebben
van de specificatie-uitgangspunten. ‘Omhoog’ specificeren kan leiden tot nieuwe ontwerpinzichten,
maar er ontstaan tevens risico’s. De
risico’s zijn dat terugredeneren
vanuit een techniek en het ‘meenemen’ van de eisen van die techniek
niet direct tot een zuivere functionele kijk leiden, waardoor de kans
bestaat zaken uit het oog te verliezen. Hoe dit is op te lossen, staat in
het ‘Handboek specificeren’ (paragraaf 16.2).
Arjan Visser, projectmanager Bouwproces
management, visser@crow.nl

Discussieer mee en deel je ervaringen over het gebruik van de
methodiek specificeren in de praktijkgroep (www.crow.nl/
systemsengineering, praktijknetwerk). Ontmoet ook mensen op
de bijeenkomsten die twee maal per jaar worden georganiseerd.

Volgende keer
Het volgende artikel gaat over het Systems Engineering proces en ketensamenwerking.

Overheid verplicht
VISI open standaard
bij bouwprojecten
Overheden zijn verplicht VISI aan te schaffen als
zij investeren in nieuwe systemen en software
voor digitale communicatie en informatie-uitwisseling in het bouwproces.VISI vormt de basis
voor communicatie en informatieoverdracht in
organisaties en (bouw)projecten. Deze algemeen
geaccepteerde en sectorbrede standaard structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken.
VISI vergroot de transparantie en traceerbaarheid
van het bouwproces. Dit komt ten goede aan de
kwaliteit en efficiency van het bouwproject. VISI
maakt het bijvoorbeeld mogelijk om wijzigingen
snel te accorderen of de laatste versie van een
detailtekening tijdig beschikbaar te stellen.
De VISI-standaard heeft in de bouwsector al veel
bekendheid verworven. De duizenden praktijkprojecten die sinds 2003 zijn uitgevoerd, hebben
de toepasbaarheid van VISI bewezen. Tientallen
opdrachtgevers schrijven het gebruik van VISI
voor. Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds
meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in de
bouw stoppen met de papieren communicatie.
Zij kiezen voor een veilige en digitale wijze van
communicatie op basis van de VISI-standaard.
Het College Standaardisatie heeft VISI onder het
‘pas-toe-of-leg-uit’ regime van de Rijksoverheid
geplaatst. Voor alle open standaarden die op de
‘pas toe of leg uit’ -lijst zijn opgenomen geldt het
zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-regime. Organisaties die de open-standaard niet toepassen,
maar voor andere applicaties kiezen, moeten dit
in hun jaarverslag verantwoorden. Deze verplichting is vastgelegd in de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. Het gaat
om standaarden met een groot draagvlak.
Door de erkenning neemt de uitwisselbaarheid
tussen software-applicaties in het bouwproces
toe. De standaard is vrij beschikbaar en hierdoor
laagdrempelig voor iedereen toe te passen. Dit
draagt bij aan verdere acceptatie van de standaard in de bouwsector.
CROW is beheerder van de openstandaard. Alle
samenwerken bouwpartijen zijn vertegenwoordigd in diverse VISI-groepen. CROW faciliteert
deze groepen. Projectuitvoering en beheer vinden in CROW-verband plaats.
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Bouwprocesmanagement

Foto: Herman Stöver

www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW-publicatie
‘Specificaties voor materiaal
en materieel –
Werk in Uitvoering 96a/b’
Paragraaf 3.15 van ‘Specificaties voor materiaal en materieel – Werk in Uitvoering
96a/b’ geeft uitleg over
attentiesignalen van werkvoertuigen. De tekst gaat
onder meer in op zwaai- en
knipperlichten en op overige
attentiesignalen zoals het
gele bord ‘Werkverkeer’.

Situatie: een schoonmaakbedrijf is ingehuurd om een aantal bouwketen in een
werkvak aan de autosnelweg schoon te maken. Deze ‘schafthuisjes’ bevinden
zich pal naast de vluchtstrook. Op het werkvak ernaast zijn verkeersmaatregelen van kracht in het kader van Werk in Uitvoering. Het schoonmaakbedrijf was
van plan om het werkvak binnen te rijden zonder enige voorwaarschuwing of
een verandering aan het uiterlijk van het voertuig en vervolgens achteruitrijdend de diverse keten een voor een schoon te maken.
Werkvoertuigen die niet door de overige
weggebruikers als zodanig kunnen worden
herkend, moeten zijn voorzien van een bord
met het opschrift ‘werkverkeer’. Zo wordt
voorkomen dat de overige weggebruikers
achter een voertuig aan rijden en hierdoor
ook het werkvak inrijden. De weggebruiker
rijdt hopelijk niet blindelings achter een voertuig aan dat dit bord achter zijn achterruit
voert, anders zou hij zomaar helemaal verkeerd terecht kunnen komen.
Het bord wordt uitgevoerd in zwarte tekst
op een gele retroreflecterende achtergrond
(minimaal klasse I) met zwarte bies. De
afmetingen van het bord (en de letterhoogte) mogen eventueel worden afgestemd op de afmetingen van het werkvoertuig, waarbij de verhouding tussen breedte
en hoogte gelijk is aan die van het grote bord
(breedte = 5 × hoogte).
Werkvoertuigen moeten in bepaalde situaties voorzien zijn van één of twee gele zwaai-

of knipperlichten. Deze verplichting geldt
specifiek voor werkvoertuigen, dat wil zeggen de voertuigen die ingezet worden voor
of bij de werkzaamheden. Naast de duidelijk
als werkvoertuig herkenbare zandauto’s,
mobiele kranen en dergelijke, worden ook
de bestelbusjes, combo’s en dergelijke
beschouwd als werkvoertuig. Denk daarbij
aan de voertuigen van bijvoorbeeld de
(onderhouds)monteurs van nutsbedrijven
en nutsaannemers.
Werkvoertuigen voeren een geel zwaai- of
knipperlicht in de volgende situaties:
• bij rijdende afzettingen (zowel alle werkvoertuigen binnen de afzetting als de
werkvoertuigen die de rijdende afzetting
vormen);
• bij kortdurende werkzaamheden waarbij
een rijdende afzetting stationair wordt
gebruikt;
• bij het in- en uitrijden van een stationaire
afzetting;
• bij het plaatsen en verwijderen van een
afzetting.
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Lees ook:
• Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens
1990 (RVV 1990)
• Regeling optische en geluidssignalen
• www.crow.nl > over CROW .> werkgroepen >
bouwproces > werkgroep testen en toetsen van
materiaal en materieel

Maar het gebruik van zwaai- of knipperlichten achter de afzetting (dus in het werkvak) is niet toegestaan, behalve bij een rijdende afzetting. Voertuigen die met ‘eigen
bebakening’ (bijvoorbeeld een aangepast
actieraam) werkzaamheden op of naast de
rijbaan uitvoeren, voeren ook een geel
zwaai- of knipperlicht. Bij rijdende afzettingen
op autosnelwegen voeren de voertuigen
die op de vluchtstrook rijden met een voorwaarschuwingswagen géén zwaai- of knipperlicht.

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

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Werkvoertuigen?

we r k ve r ke er

E enoverzichtvanalleCROW-uitgavenvindtuindedigitalewinkel:www.crow.nl/shop.Hierkuntuookeenvoudig
publicatiesbestellen(zieookdeservicepaginaachterin).Abonnementhouderskrijgendegenummerdepublicaties
automatischtoegezonden,afhankelijkvanhetabonnement.Prijzengeldenvoorhetjaar2012.

Nieuwe uitgaven
www.crow.nl/shop

CROW-artikel 311

CROW-rapport D12-01

Handboek parkeren

Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel

Parkeren is sinds jaar en dag een veelbesproken onderwerp. Door de
jaren heen werd parkeren eerst gezien als een verworven goed, toen
als een probleem en tegenwoordig steeds meer als een integraal onderdeel van het verkeers- en vervoersbeleid. Ook voor het parkeren van
de fiets is er een groeiende belangstelling. CROW-publicatie 311
‘Handboek parkeren’ biedt een compleet overzicht van de verschillende aspecten van parkeren.

Het vaststellen van de conditie van de verhardingen van fietspaden
gebeurt steeds vaker door middel van geautomatiseerde meetmethoden. CROW-rapport D12-01 ‘Beschrijving van het Fietscomfortmetingmodel’ geeft informatie over het nieuwe model en het nieuwe
meetvoertuig.

De publicatie geeft informatie van parkeerbeleid tot uitvoering, van juridische zaken tot het bepalen van de parkeervraag en het parkeeraanbod.
Het hoofdstuk ‘Parkeerbeleid’ behandelt het parkeerbeleid van de diverse
overheden, maar met name dat van gemeenten. In ‘Organisatie van het
parkeren’ blijkt dat dit kan variëren van geen parkeerbeleid tot betaald parkeren en van garageparkeren tot parkeren op straat. ‘Juridische aspecten
van parkeren’ zet eerst de wettelijke kaders met relevante regelgeving
uiteen en gaat daarna dieper in op de uitwerking van het gemeentelijk
parkeerbeleid. In ‘Parkeeronderzoek’ komen verschillende vormen en de
uitvoering van een parkeeronderzoek aan de orde. ‘Parkeervraag en
parkeeraanbod’ toont aan dat deze worden bepaald aan de hand van een
parkeerbalans. ‘Parkeerregulering’ gaat in op de technische uitvoering van
het parkeerbeleid. ‘Parkeren op afstand’ geeft informatie over parkeren op
een andere plaats dan op de plaats van bestemming, waarna de reis met
een ander vervoermiddel of te voet wordt voortgezet. ‘Parkeren en de
leefomgeving’ gaat in op de balans tussen de geparkeerde auto en de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de leefomgeving. ‘Parkeren en
milieu’ behandelt enkele parkeermaatregelen die invloed kunnen hebben
op de luchtkwaliteit. De maatregelen zijn te verdelen in parkeerbeleid in
centrumgebieden en P+R-voorzieningen. In ‘Parkeren op maaiveld’ komt
parkeren op of langs de straat, op parkeerterreinen en op eigen terrein aan
bod. In het hoofdstuk ‘Parkeergarages’ worden belangrijke aspecten ten
aanzien van parkeergarages behandeld. ‘Parkeren en vastgoed’ gaat in op
drie aspecten en de onderlinge relatie: parkeren is een voorwaarde voor
de ontwikkeling en de realisatie van vastgoed; veranderingen in de parkeersituatie hebben invloed op de waarde van vastgoed en parkeren is soms
zelf vastgoed (gebouwde parkeervoorzieningen). ‘Beheer en onderhoud’
laat zien dat zij essentieel zijn voor een optimale werking van de parkeervoorzieningen en daarmee voor de serviceverlening door een gemeente.
‘Parkeerbewegwijzering’ toont aan dat een
goed parkeerverwijssysteem onmisbaar is
voor weggebruikers die onderweg zijn naar
hun bestemming in de stad. ‘Parkeren overige
voertuigen’ behandelt met name het parkeren
van fietsen, grote voertuigen, elektrische voertuigen, 45 km/h-voertuigen/ brommobielen en
voertuigen van gehandicapten.

Om de onderhoudsstaat van fietspaden te monitoren is in 1997 de fietscomfortmeter (FCM) ontwikkeld. Omdat het einde van de mechanische
levensduur van dit voertuig bereikt was, is in 2010 een nieuw FCMmeetvoertuig ontwikkeld, gebruikmakend van de huidige stand van techniek. Voor het meten met het nieuwe voertuig is een dynamisch model
ontwikkeld, waarmee de werking van het oude FCM-meetsysteem wordt
gesimuleerd. Hierdoor is het voor wegbeheerders mogelijk om de eerder
gehanteerde comfortparameters ook in de toekomst te blijven gebruiken.
In dit rapport is dit dynamische FCM-model beschreven. Hierdoor is het
voor marktpartijen mogelijk om fietscomfortmetingen te kunnen uitvoeren op basis van het in dit rapport beschreven FCM-model.
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Cursussen en Opleidingen
www.crow.nl./cursussen

In de spotlight
In elke uitgave is er aandacht voor een van
de CROW-cursussen Deze keer is dat:

Rekenen met RAW
en UAV
De juiste cijfers op de goede plek dankzij de
cursus Rekenen met RAW en UAV. Uitgangspunt
voor deze cursus is een inschrijvingsstaat van een
aannemer voor een gefingeerd werk. Zowel de
rol van de aannemer als van de opdrachtgever
komt aan bod.
Onderwerpen
In deze cursus komen onder meer aan de orde:
beoordeling inschrijvingsstaat, correcties in een
inschrijvingsstaat, soorten hoeveelheden (V, N, A),
meer- en minder werk, het afrekenen van overige
declaraties, het opstellen van een termijnstaat
en het opstellen van een eindafrekening. Aan de
hand van theorie en achtergrondinformatie gaat
de cursist aan de slag met rekenopdrachten.
Wat komt aan bod?
• De theorie die ten grondslag ligt aan het
afrekenen van een RAW-bestek
• Juist afrekenen binnen aannemingssom,
het meer- en minder werk en de overige
declaraties
• Opstellen termijnstaat zonder meer- en
minder werk
• Opstellen termijnstaat met meer- en minder
werk
• Opstellen termijnstaat met meer- en minder
werk en overige declaratie
• (Voorlopige) eindafrekening opstellen
Praktische informatie
Vorm: klassikale cursus
Duur: 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur
Prijs: e 498,- per deelnemer (exclusief btw)
Prijs inclusief cursusmateriaal, lunch, certificaat
Zelf meenemen: Standaard RAW Bepalingen
2010 / rekenmachine
Incompany: ja
www.crow.nl/cursussen,zoekinhetzoekveldCursussen
 
zoeken…opdecursuscode:4220
www.crow.nl/incompany,voorallemogelijkhedenvan
incompanycursussen


cursus@crow.nl,(0318)695315,voormeerinformatie

Cursusagenda
2 oktober
Basiscursus UAV
2-3 oktober Introductiecursus Systems Engineering voor
de gww
3 oktober
Handboek wegontwerp – module erftoegangswegen
3 oktober
Succesvolle openbare ruimte
(de kracht van de bewoners in coproductie)
3 oktober
Visueel inspecteur wegen: alleen theorie-examen
3 oktober
UAVgc
4 oktober
Inleiding tot de verkeerskunde
4 oktober
Basiscursus RAW
4 oktober
Leidraad aanbesteden bouwopdrachten
4 oktober
Handboek wegontwerp – module bandbreedte en overgangen
9 oktober
Beschrijven met RAW
9 oktober
Basiscursus UAV
10 oktober Bepalen met RAW
10 oktober Rekenen met RAW en UAV
10 oktober Succesvolle openbare ruimte (Shared Space)


Congresagenda
Nationaal Gladheidbestrijdingscongres
Houten
12 september


www.nvrd.nl

Duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit
Eindhoven
20 september


www.crow.nl/dtb

Nationaal Congres
Risicomanagement
Ede


Nationaal verkeerskundecongres
’s-Hertogenbosch
31 oktober


www.crow.nl/congressen

International Cycling Safety
Conference 2012
Helmond
7 november


www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten

Nationaal Openbare Ruimte Congres
Den Haag
12 december
9 oktober

www.crow.nl/congressen



www.nationaalopenbareruimtecongres.nl

InfraTech
Rotterdam


15-18 januari 2013

www.infratech.nl

Beurzenagenda
CROW is aanwezig met zijn stand op de volgende bijeenkomsten
Dag van de openbare ruimte
Houten
10 en 11 oktober
Hal 3, stand 3.045
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www.openbareruimte.nl

Infra Relatiedagen
Gorinchem
30 oktober t/m 1 november

Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

CROW et cetera wordt gratis verspreid onder professionals
op het gebied van infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Aanmelden kan via www.crow.nl/etcetera.

Publicaties bestellen

Bezoek onze digitale winkel op www.crow.nl/shop.
Indien voorradig, wordt uw bestelling binnen tien dagen
afgehandeld.

Abonnementen

U kunt zich ook abonneren op diverse producten van CROW.
U ontvangt dan automatisch de uitgaven die behoren tot dat
abonnement. Op www.crow.nl/ abonnementen staat een
overzicht van alle abonnementen.

Cursussen

Op www.crow.nl/cursussen vindt u een overzicht van alle
schriftelijke en mondelinge cursussen die CROW verzorgt.
Ook kunt u bij CROW terecht voor incompany- en maatwerkcursussen.

Congressen

Op www.crow.nl/congressen vindt u het laatste nieuws over
congressen, symposia, bijeenkomsten en workshops die
CROW organiseert.

CROW Helpdesk

Hebt u als gebruiker van onze producten vragen, zoekt u
informatie? De consulenten van onze helpdesk staan voor
u klaar. De helpdesk is dagelijks te bereiken van 8.00 tot
17.00 uur: helpdesk@crow.nl, www.crow.nl/helpdesk, of
(0318) 69 98 55.

CROW Klantenservice

Hebt u vragen over bestellingen van publicaties, abonnementen of over het inschrijven voor cursussen of congressen? Neem contact op met onze klantenservice:
klantenservice@crow.nl of (0318) 69 53 15.
Leefomgeving

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

W: www.crow.nl/milieu
Verkeer & Vervoer

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

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

W: www.crow.nl/infrastructuur
Aanbesteden & Contracteren

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

Kort, bondig, overzichtelijk en informatief: dat is de CROW
E-service in een notendop. Deze maandelijkse, gratis digitale
nieuwsbrief geeft een beknopt overzicht van nieuwe en verwachte publicaties, nieuwe software, cursussen, congressen
en symposia. Wilt u de CROW E-service ook ontvangen?
Een mailtje naar emailservice@crow.nl is voldoende.

www.crow.nl

Met de CROW-website bent u niet alleen snel op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen, u treft hier ook grondige en
gedetailleerde informatie aan over de verschillende vakgebieden waar CROW zich op toelegt.
Kijkt u bijvoorbeeld eens op:
levende-stad.nl Levende Stad is een professioneel
netwerk voor het delen van kennis en het uitwisselen
van ervaringen over de openbare ruimte.
crow.nl/luchtkwaliteit De site van Solve (Snelle oplossingen voor lucht en verkeer) over verschillende verkeersmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
crow.nl/asvv De ASVV bundelt alle bestaande kennis
over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.
crow.nl/duurzaamveilig Duurzaam Veilig Verkeer staat
voor een structurele en preventieve aanpak waarbij
verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is
van de ruimtelijke ordening, de vormgeving van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers.
crow.nl/iks Geeft informatie en nieuws over de inrichting
van kindvriendelijke straten.
crow.nl/parkeren Alles over parkeerkencijfers, parkeerbebording, overstappunten en nog veel meer.
crow.nl/wegontwerp Het Handboek Wegontwerp
bevat richtlijnen voor verkeersvoorzieningen buiten de
bebouwde kom.
verkeersmanagement.nl De site van het Kennisnetwerk
verkeersmanagement.
verkeerstekens.nl De site geeft informatie over de
toepassing, uitvoering en plaatsing van verkeerstekens.
fietsberaad.nl De site geeft informatie rond fietsbeleid.
Het Fietsberaad is onderdeel van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).
naarbetercontractvervoer.nl Hier vindt u alles over de
kwaliteitsverbetering van contractvervoer. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) is coördinator van het
traject ‘Naar beter contractvervoer’.
kpvvdashboard.blogspot.com Dit dashboard presenteert de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied
van duurzame en slimme mobiliteit.
kpvv-reisgedrag.blogspot.com Op het Weblog Reisgedrag vindt u theorie en praktijk over het beïnvloeden
van reisgedrag.
crow.nl/asfalt De portaalsite over asfalt met links naar
pagina’s over verschillende asfaltonderwerpen.
stillerverkeer.nl De site geeft actuele informatie over de
toepassing van geluidreducerende wegdekken, Cwegdek ,
gegevens van een groot aantal producten en de reken- en
meetvoorschriften voor weg- en spoorwegverkeerslawaai.
aanbestedingskalender.nl Een zakelijke kalender voor
rijksoverheden, nutsbedrijven en aannemers met informatie
over aan te besteden werken, diensten en leveringen.
crow.nl/raw RAW bundelt afspraken voor de realisering
van projecten in de grond-, water- en wegenbouw door en
voor marktpartijen in één systematiek.
uavgc.nl Met de UAV-GC – de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen – is
een juridisch fundament voor geïntegreerde contracten
voor de hele bouw beschikbaar.
crow.nl/specificeren Dé site over oplossingsvrij
specificeren en Systems Engineering.
crow.nl/visi VISI staat voor ‘voorwaarden scheppen
voor invoeren van standaardisatie ICT in de bouw’.
crow.nl/wiu Hier wordt u op de hoogte gehouden van
actualiteiten op het gebied van Werk in Uitvoering.
risnet.nl RISNET is hét kennisnetwerk voor risicomanagement in de bouwsector.

Colofon
CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt acht keer per jaar.
Redactie
Tim Oosten (hoofdredacteur)
tel. (0318) 69 53 02
e-mail oosten@crow.nl
Floor ten Brink (eindredacteur)
tel. (0318) 69 53 08
e-mail tenbrink@crow.nl
Celine van Aalst
(Marketing & Communicatie)
Desiree Lodewijks
(vakredacteur KpVV)
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk
(vakredacteur Leefomgeving & Milieu)
Frans Heijnis
(vakredacteur Verkeer & Vervoer)
Hans Verwey
(vakredacteur Infrastructuur)
Bas Doms
(vakredacteur Aanbesteden & Contracteren)
Luuk d’Hooghe
(vakredacteur Bouwprocesmanagement)
Aan dit nummer werkten mee
Stefan Boerboom
Gert Jan Kleefmann
Petrick de Koning
Jacques Teunissen
Harro Verhoeven
Arjan Visser
Ineke Westerbroek
Christine Witman
Redactieadres
Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 00
fax (0318) 62 11 12
e-mail redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera
Abonnementenadministratie
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
tel. (0318) 69 53 00
fax (0318) 62 11 12
e-mail abonnementen@crow.nl
Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunnen worden door
gegeven aan de abonnementen
administratie.
Advertentie-exploitatie
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
tel. (073) 503 35 44
fax (073) 503 11 95
e-mail crow@molijnsalessupport.nl
Overname van artikelen
Artikelen mogen alleen worden
overgenomen na goedkeuring van
de redactie en met bronvermelding.
Coverfoto
Herman Stöver
Vormgeving
Inpladi bv, Cuijk
Druk
Drukkerij Ten Brink, Meppel

ISSN 1872-0129
© Stichting CROW 2012

Briefing: inclusief SQL database ondersteuning
GWW Bootcamp onderdelen:
1. Omzetten Bestek van RAW 2005 naar RAW 2010
2. Gebruik maken van uittrekstaten via Microsoft Excel
3. V&G Plan (nieuwe release)
4. Inschrijfstaten exporteren en vergelijken in Microsoft Excel
5. Kortingsposten verrekenen in GwwBesteksAdministratie
Debriefing: inclusief sneak preview van IBIS-MAIN voor de GWW.
Het programma voor meerjarenonderhoud: begroten, plannen en
prioriteiten stellen!
Briefing via kpd.nl/bootcamp

5 september 2012
Echos Home de Vrijheid
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot

11 september 2012
Echos Home Baan Zulu
Otterloseweg 12a
6732 BS Harskamp

18 september 2012
Echos Home de Duif
Binnenhaven 76
1781 BL Den Helder

