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Extra functionaliteiten voor dertien Online Kennismodules
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De onlinekennis van CROW is sinds kort ontsloten in dertien kennismodules,
binnen twee vakgebieden. Kern is meer gebruikersgemak en meer keuzemogelijkheden.
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Infratech 2013: kennisoverdracht en klantcontacten
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Jury vol lof over vernieuwde centrum Venray
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De grootschalig opgeknapte stedelijke kern van Venray is eind 2012 uitgeroepen tot ‘Beste Openbare Ruimte’. Die keuze is niet meer dan terecht.
Bijeenkomsten CROW Levende Stad
Inzet social media voor openbare ruimte en beurssafari
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.

Milieu
Maatregelen tegen wegverkeerslawaai gebundeld

Verkeer & Vervoer
Verdere uitwerking beheer van regel- en informatiesystemen 16
CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen’ is uitgebreid met uitwerkingen voor specifieke situaties en systemen.
Werkgroep Herziening Handboek verkeerslichtenregelingen
17
De CROW-helpdesk
17
Werkgroep ‘Elektrische laadpunten in de openbare ruimte’
18

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.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Dit jaar honderdste gunning ov-concessie

20
21
Gemeenten krijgen binnenkort meer dan voorheen te maken met doelgroepenvervoer én met bezuinigingen. Hoe kunnen ze daarop inspelen?

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

Aanbesteden & Contracteren

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

De RAW-helpdesk

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.

24

Bouwprocesmanagement
Halvering doorlooptijd bouwprojecten door
‘halftime’-werkwijze

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.

22

Het kan echt, projecten in de buitenruimte in de helft van de tijd afronden.
bewijst het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. VISI is hierbij
een onmisbaar hulpmiddel.

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

VISI-kosten-batentool gelanceerd
Werkgroep ‘Uitvoeringsrichtlijnen kabels en leidingen’

Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratief-juridische en technische
hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen
van contracten en het uitvoeren van werken en
schept zo kaders en voorwaarden voor aanbestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen.
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19

Terugblik op drie KpVV-bijeenkomsten
Doelgroepenvervoer in Nederland

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

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

14

In de strijd tegen wegverkeerslawaai beschikken gemeenten en provincies
sinds kort over zes gebundelde zogeheten E-factbooks. Deze bevatten maatregelen en inspirerende praktijkvoorbeelden.

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.

12
13

23
24

En verder...
Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen
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Extra functionaliteiten voor
dertien Online Kennismodules
Auteur: Tim Oosten

De onlinekennis van CROW is vanaf februari van dit jaar ontsloten in dertien kennismodules, binnen de twee vakgebieden
‘Verkeer & Vervoer’ en ‘Werk & Veiligheid’. Deze volgen de Online
Collecties op, die in 2011 zijn geïntroduceerd. Het gebruikersgemak en het aantal keuzemogelijkheden zijn sterk toegenomen.

Jos Kelderman:
“We hebben
intensief contact
met onze gebruikers
gezocht en naar
aanleiding daarvan
functionaliteiten
toegevoegd”

CROW wil zijn kennis op maat aan
de gebruiker aanbieden. “Werkt
deze online, dan moet ook onze
kennis online zijn. Werkt hij liever
met boeken, dan is dat ook prima,
onze publicaties op papier blijven
gewoon bestaan”, legt Jos Kelderman uit, teamleider Marketing &
Communicatie bij CROW. “We willen aansluiten bij het werkproces
van de klant, daar draait het om.
Online ben je altijd verzekerd van
de meest recente kennis, in plaats
van bijvoorbeeld een boek dat één
keer in de vijf of acht jaar een herziene uitgave beleeft. Bovendien is
zoeken gemakkelijker.”

Gesprekken met klanten
“Onze publicaties bevatten weliswaar alle relevante kennis, maar ze
sloten niet altijd aan bij het werkproces van de klant. Daar zijn we
in gesprekken met klanten achtergekomen. Ze bleken vaak informa-

tie online te verwerken, behalve de
kennis die ze van CROW nodig hadden; die haalden ze uit onze papieren publicaties.”
“In 2011 hebben we de Online Collectie Wegontwerp geïntroduceerd.
Onze kennis op het gebied van verkeer en vervoer hebben we zo als
eerste online ontsloten. Tientallen
publicaties zijn sindsdien via internet te benaderen. Ze zijn gemakkelijk doorzoekbaar, er is samenhang
in aangebracht en de informatie
wordt steeds actueel gehouden.”
Kort erna is de Online Collectie
Werk & Veiligheid verschenen,
met alle CROW-kennis over
arbeidsomstandigheden en veilig
werken bij wegwerkzaamheden.

Functionaliteiten toegevoegd
“Na de introductie van deze twee
collecties hebben we intensief contact gezocht met onze gebruikers

De dertien (plus één) kennismodules
Vakgebied Werk & Veiligheid

Vakgebied Verkeer & Vervoer
· Wegontwerp Bibeko met
ASVV
· Wegontwerp Bubeko met
Handboek wegontwerp
· Werk in uitvoering
· Wegontwerp Openbaar
vervoer
· Meubilair en installaties

· Parkeren
· Verkeersmanagement
· Verkeersveiligheid en toegankelijkheid
· Fiets
· Basisinformatie (gratis bij
elk van de bovengenoemde
modules)

· Werken in verontreinigde
grond
· Kabels en leidingen
· Infra en bomen
· Mechanisch aanbrengen
elementenverharding
· Werk in uitvoering

en hun gevraagd of de collecties
aansluiten bij hun wensen. Naar
aanleiding hiervan zijn functionaliteiten toegevoegd, zoals het
online delen van notities met collega’s. Een belangrijke meerwaarde
is het toevoegen van eigen kennis
aan CROW-kennis. Zo ontstaat een
persoonlijke onlineomgeving. In
een beleidsplan van een gemeente
kan bijvoorbeeld staan of een richtlijn al dan niet altijd een-op-een
wordt overgenomen. Dit soort
informatie voegt de gebruiker toe
in zijn eigen omgeving. Heel wat
afnemers van onze publicaties hebben jarenlang exemplaren binnen
handbereik gehad, die volgeplakt
waren met ‘geeltjes’.”
“Wat we ook hebben gemerkt tijdens
gesprekken, is dat er de behoefte
bestaat om stukken CROW-tekst aan
eigen documenten toe te voegen. We
kwamen overgetypte en gescande
stukken tekst uit publicaties in
andere documenten tegen. Ook deze
functionaliteit hebben we daarom
toegevoegd. Bovendien bleek dat de
samenstelling van onze collecties
niet altijd aansloot bij de wensen
van de klanten. We hoorden nog wel
eens dat ze te breed waren opgezet.
Al met al hebben we besloten onze
collecties vaarwel te zeggen en hiervoor in de plaats de Online Kennismodules aan te bieden.”

Tablets
Een andere functionaliteit die toegevoegd is, is dat de kennismodules
volledig geschikt gemaakt zijn voor
gebruik op iPads en andere tablets.
Ook de vormgeving is aangapast.
Het is gebruikersvriendelijker en
er past meer tekst op een scherm.
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Herinneringen

“Verder zijn we aan het onderzoeken of er behoefte is aan apps.
Soms blijkt die behoefte er niet te
zijn. Bij werk in uitvoering hebben
gebruikers liever een klein handzaam boekwerkje, dat wij dan ook
gewoon blijven uitgeven. Hier zijn
we achtergekomen door mee te
lopen bij wegwerkzaamheden.”

Afgebakend onderwerp
“De kennismodules zijn kleiner
samengesteld en gebouwd rondom
een meer afgebakend vakgebied.
Een voorbeeld is de voormalige
Collectie Wegontwerp. Deze is
opgesplitst in de kennismodules
‘Wegontwerp binnen de bebouwde
kom met ASVV’; ‘Wegontwerp buiten de bebouwde kom met het
Handboek wegontwerp’; en ‘Weg-

ontwerp openbaar vervoer’. Er zijn
ook vakgebieden bijgekomen.
Nieuw is onder andere ‘Kennismodule Infra en bomen’.”
Vervallen is de verplichting om bij
een abonnement minimaal drie
licenties af te nemen. “Nu kun je
één losse licentie nemen. Per kennismodule kijk je als organisatie
hoeveel gebruikers er zijn. En voor
dit aantal sluit je een abonnement
af. We gaan in 2013 gebruikmaken
van onlineproducten met veel
gebruiksgemak en veel keuzemogelijkheden voor onze klanten.”

www.crow.nl/kennismodules
Jos Kelderman, teamleider Marketing &
Communicatie, kelderman@crow.nl

CROW Online Kennismodules:
persoonlijk, actueel en overal toegankelijk

Ik ontmoette Coen Volp voor het eerst toen hij namens het IPO zitting had in de Raad voor de Regelgeving. Hij viel meteen op. Het was in de dagen dat de
bouwfraude het nieuws beheerste en het imago van
de bouwsector enorme schade opliep. Nadat de vergadering was afgelopen, klapte hij zijn koffertje dicht en
zei tegen de aanwezige aannemers: “en nu wil ik weten
hoe het echt zit, hoe jullie tegen alle verhalen aankijken
die nu de ronde doen.”
Dit bleek hem te kenmerken: altijd het verhaal erachter
willen weten, het informele overleg zoeken en volledige
duidelijkheid scheppen. Hij wilde ook altijd weten hoe
andere betrokkenen ergens in staan en bood hen
voldoende speelruimte.
Toen Henk Schroten in 2004 terugtrad als voorzitter
van de Raad van Bestuur van CROW, was Coen Volp
de natuurlijke, voor de hand liggende kandidaat voor de
opvolging. En aldus geschiedde.
De voorzittersperiode van Coen Volp wordt gekenmerkt door grote veranderingen, zowel in de bouwsector als ook bij CROW. Coen ondersteunde van harte
de koers naar een bedrijfsmatiger CROW dat zijn eigen
broek kan ophouden, oftewel niet afhankelijk is van
subsidies om te kunnen bestaan. In dat veranderproces
heeft hij me altijd gesteund, terwijl hij niet aarzelde te
corrigeren als hij dat nodig vond.
En Coen bleef me verrassen. Bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat we bij het jaarlijkse uitje met de leden
van de Raad van Toezicht en hun partners opeens
rabbijn Awraham Soetendorp als gast in ons gezelschap
hadden. Dat werd een wel heel bijzondere middag!
Van niet te onderschatten belang is de inzet van Coen
Volp geweest in het twee jaar durende fusieproces met
CURNET. Juist in een periode dat zijn baan bij provincie
Gelderland veel complexer en zwaarder werd omdat
hij van directeur Wegen, Verkeer en Vervoer promoveerde naar concerndirecteur Beleid & Uitvoering.
Coen is zestig jaar geworden, een veel te jonge leeftijd
om te sterven. Onze relatie was primair een zakelijke,
met een duidelijke hiërarchie: hij hield toezicht op mijn
werk als bestuurder. Samen trokken we er hard aan om
CROW zo goed mogelijk door allerlei, soms bedreigende, omstandigheden te leiden en optimaal in stelling
te brengen als zich kansen voordeden. Als je zo intens
samen optrekt leer je ook de mens achter de toezichthouder kennen en waarderen. Ik ga hem enorm missen!

istraat 1, 6716 AE Ede
s 37, 6710 BA Ede
on (0318) 69 53 00
18) 62 11 12
klantenservice@crow.nl
e www.crow.nl

Iman Koster, directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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Infratech 2013:
kennisoverdracht en klantcontacten
Auteur: Tim Oosten

InfraTech 2013, de tiende editie van de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur half januari in het Rotterdamse
Ahoy, betekende opnieuw vier dagen lang een volle beursvloer.
Met twintigduizend bezoekers, meer dan vijfhonderd exposanten
een beursoppervlakte van dertigduizend vierkante meter én een
uitgebreid inhoudelijk programma, kon de infraprofessional
zijn hart ophalen.
Onder de naam CROW College heeft CROW een omvangrijk
kennisprogramma verzorgd. Een overzicht.
Van wegfunderingen tot systems
engineering en van Aanbestedingskalender.nl tot de Flora- en
faunawet: de bezoeker van InfraTech kreeg met CROW College een
breed aanbod voorgeschoteld.

Wegfunderingen

Een van de drukbezochte bijeenkomsten van
CROW College

Dit jaar verschijnen bij CROW
twee publicaties op het gebied van
wegfunderingen. ‘Funderingsmaterialen in de wegenbouw’ gaat in
op civiel- en milieutechnische
eigenschappen én op de eisen op
het gebied van materiaal, ontwerp
en uitvoering. Een tweede uitgave,
‘Lichte ophoogmaterialen’ bundelt
de kennis en ervaring van de afge-

lopen jaren op het gebied van
onder meer EPS en schuimbeton.
De N475 in Zuid-Holland heeft
geleden onder ernstige verzakkingen (tot wel tachtig centimeter),
grote plaatstelijke onvlakheden en
veel scheuren. De verhardingskeuze is gevallen op een EPS-constructie, gezien de optelsom van
aanleg- en onderhoudskosten.

SE en BIM
Voor succesvolle ketensamenwerking zijn SE en BIM twee cruciale
onderdelen. Systems Engineering
(SE) is een geïntegreerde ontwerpen projectmanagementmethodiek.
Het is ingericht voor alle processen in de levenscyclus van sytemen en helpt de bouwsector verder
te professionaliseren. Het Bouwinformatiemodel, ook wel Bouwwerkinformatiemodel geheten
(BIM), is een digitaal, driedimensionaal model van een bouwwerk,
waarin alle gegevens voor ontwerp,
bouw en beheer zijn geïntegreerd
en waarmee alle betrokken partijen in dat proces werken.
Transparantie, consistentie, het
vastleggen van besluiten: het
bevordert de ketenintegratie. Het

draait om de gebruiker en om het
functioneren van het bouwobject.

Veiligheid
Veiligheid betaalt zich uit. Veiligheid scheelt niet alleen ongevallen
en dus menselijk leed, maar
bespaart ook veel geld. Maar hoe
maken we het veiliger? Het begint
met werken aan kennis, gedrag en
kunde, het besef dat veiligheid in de
hele keten nodig is en met het
managen van veiligheid in de hele
keten. Veiligheid moet spelen bij
ontwerp en uitvoering en verder
zijn bewustwording en ontwikkeling van kennis nodig.
Hoe zit het met de kosten van onveiligheid? Die zijn hoog. Meer dan
drie procent wordt elk jaar slachtoffer van een arbeidsongeval; het gaat
om 240.000 arbeidsongevallen.
Met het initiatief ‘Partners in veilig bouwen’ willen onder meer
TNO, Rijkswaterstaat en acht grote
aannemers de veiligheid in de gww
verder verhogen.

Aanbestedingskalender 2.0
Tijdens InfraTech is Aanbestedingskalender 2.0 gepresenteerd. Nieuwe
mogelijkheden ten opzichte van
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Drukte op de beursvloer

zijn voorganger is EMVI (de economisch meest voordelige aanbesteding) en ook is onderhands aanbesteden gemakkelijker. Binnenkort
is bovendien het elektronische aanbestedingsproces opgenomen.
Aannemers kunnen zich abonneren op aanbestedingen over de
grens in Duitsland en België, en
kunnen direct onderhands
inschrijven.
De Aanbestedingskalender verschijnt de komende tijd elke twee
maanden met een nieuwe versie.
De huidige lancering past in een
reeks van verbeteringen die zijn
aangebracht na inventarisering
van klantwensen. Gebruikers zijn
er als vanouds van verzekerd dat
zij te allen tijde voldoen aan alle
Nederlandse en Europese wetgeving. Aanbestedingskalender is
sinds jaar en dag de grootste aanbestedingssite van Nederland.

Bomen en verhardingen
Zonder bomen geen leefbare stad,
maar dit geldt minstens zo hard
voor kabels en leidingen. Maar wat
kunnen ze elkaar in de weg zitten.
Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden. In de praktijk gaat het om

knelpunten oplossen, knelpunten
voorkomen en schade voorkomen
bij werkzaamheden. Een boom
heeft voldoende doorwortelbare
ruimte nodig van goede kwaliteit,
wegconstructies een vlak en stroef
oppervlak en kabels een leidingen
een ongestoorde ligging, een zo
kort mogelijk tracé en een goede
bereikbaarheid. En verlichting
moet gelijkmatig en van voldoende sterkte zijn in alle
gewenste richtingen. Gewapend
met deze kennis is het vervolgens
de kunst om ongewenste effecten
als wortelopdruk en schade aan
kabels en leidingen te voorkomen.

Flora- en faunawet
Geen beren op de weg in Nederland,
maar wel dassen, rugstreeppadden
en korenwolven. De Flora- en faunawet kan bouwers slapeloze nachten
bezorgen. Hoe het ook zij, zorgvuldig handelen is geboden. Een Plan
van aanpak flora en fauna en hoofdstuk 64 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 helpen hierbij.

IMBOR
Het jaar 2016 lijkt nog ver weg,
maar toch moeten (weg)beheer-

ders zich terdege gaan voorbereiden op dat jaar. Dan moeten ieder
beheergebieden namelijk volgens
de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) in kaart zijn
gebracht. CROW is gestart met de
ontwikkeling van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte
(IMBOR). Eind 2014 moet het
zover zijn. IMBOR sluit naadloos
aan op BGT-IMGeo levert de benodigde informatie voor de (weg)beheersystematiek.

Provinciaal contractenbuffet
De basis van het Provinciaal contractenbuffet (PCB) ligt er; wat
ontbreekt er nog? De provincies en
CROW werken er hard aan. De
werkgroep Aanbestedingsdocumenten werkt aan een Selectieleidraad, een Inschrijvingsleidraad
en Inschrijvingsdocumenten. Dan
is er de werkgroep Basis Overeenkomsten & Annexen. Vraag is hier:
wat missen ingenieursbureaus,
adviesbureaus en aannemers? De
derde werkgroep, genaamd Productdeel vraagspecificatie, stelt
zich ten doel een voor alle provincies toepasbare generieke opzet
van vraagspecificatie deel 1 te ontwikkelen, waarin elke provincie
zijn eigen eisen kwijt kan. Tot slot
is er de werkgroep Vraagspecificatie proceseisen, die een gedragen,
toepasbaar en uniform model ontwikkelt voor het opstellen van een
vraagspecificatieproces. Betrokkenen worden opgeroepen deel te
nemen aan het ‘Klankbord PCB’.

EMVI, tenzij…
EMVI, tenzij, luidt het parool.
Maar hoe gaat het in de praktijk
met de economisch meest voorde- >
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lige inschrijving? Er zijn veel ontwikkelingen gaande: de nieuwe
Aanbestedingswet, Europese richtlijnen, regionaal aanbesteden…
Gelukkig is er veel informatie te
vinden, bijvoorbeeld via emvi.nl.
EMVI is te beschouwen als een
vorm van professionalisering van
het inkoopproces. Heeft gunning
op laagste prijs nog toekomst? En
kunnen we nog af met een technische uitvraag? Als het werk is vertaald en vastgelegd in eisen en de
opdrachtgever heeft geen aanvullende wensen, dan lijken de laagste prijs en een zuiver technische
uitvraag in RAW of STABU nog
steeds opportuun.

Asfaltontwikkelingen: beheer,
ontwerp en duurzaamheid
Hoeveel beheer je eigenlijk? In
Utrecht hebben ze zich enkele
jaren geleden deze vraag gesteld.
Na wat gereken is de teller blijven
steken op 3,5 miljard euro aan
wegverharding, straatmeubilair en
groen. Dit is het benodigde bedrag
als je alles zou moeten vervangen
en in een woestijn zou beginnen.
Een asfaltspreider, een spreidarm
die alle kanten op kan, voorkomt
zwaar krui- en harkwerk. Goed
voor de arbeidsomstandigheden,
maar bij reparaties kan ook efficienter en goedkoper worden
gewerkt. De zogeheten Spider heeft
er de Cobouw-publieksprijs mee
gewonnen.
Om gaten in de weg te repareren is
er een fraai apparaat ontwikkeld,
een soort magnetron, die boven
het gat wordt geplaatst en wordt
verhit tot 200 graden. Na verhitting
wordt het gat opgevuld en kan de
wals aan het werk. Grote winst is
de betere hechting aan de zijkant,
zodat er niet binnen een jaar
opnieuw een gat ontstaat. In Engeland is er al veel ervaring met deze
manier van gaten opvullen.

maar van knopen in een netwerk.
Wat andere wijzigingen: de liggende pijl wordt staand en voor
meerstrooksrotondes komt extra
informatie voor de weggebruikers

RAW Café

prijswinnaar van de wedstrijd
‘Speels beton’ bekendgemaakt. De
watertegels van Kathlijn de Booij
winnen de eerste prijs. Vijftien
verschillende tegels (30x30) veranderen een plein, terras of speelplaats in een rivierdelta. De tegels
met glooiingen en geultjes kunnen
in allerlei patronen gelegd worden.

Op naar CROW
College

Nieuwe Richtlijn bewegwijzering
Na acht jaar verschijnt het
komende voorjaar de nieuwe
‘Richtlijn bewegwijzering’ bij
CROW. De versie 2013 kent nieuwe
lettertypen, kleuren, stijl en niet te
vergeten: organisatie.
Bestond de huidige richtlijn uit
2008 uit basiscriteria en wegcategorieën, straks zijn er de delen
basisdeel, geografische bewegwijzering en overige bewegwijzering.
Lokale doelen gaan niet meer met
geografische bestemmingen op
één bord en straks is geen sprake
meer van eindbestemmingen,

In een ongedwongen, caféachtige
omgeving, het dagelijkse werk in
RAW bediscussiëren. Dat is kort
gezegd RAW Café. Tijdens InfraTech wordt gretig gebruikgemaakt
van deze mogelijkheid.
Een dankbaar onderwerp is EMVI
(de economisch meest voordelige
inschrijving). De huidige norm is:
EMVI, tenzij. Dat ‘tenzij’ blijkt
vaak voor te komen. De laagste
prijs werkt voor aanbesteders ook
wel gemakkelijk. Als je precies
weet wat je wilt, dit goed kunt
omschrijven en vertrouwen hebt
in de inschrijvende partijen, hoeft
de laagste prijs geen slecht uitgangspunt te zijn.

Netwerkborrel

RAW Café: in een
caféachtige omgeving het dagelijks
werk in RAW
bediscussiëren

Ook een netwerkborrel voor young
professionals en een minicursus
‘Invloed van UAV 2012 op RAW’ zijn
aan bod gekomen tijdens InfraTech
2013. Met CROW College hebben de
bezoekers van InfraTech vier dagen
lang een breed, inhoudelijk programma kunnen volgen.

Bekijk alle verslagen, beeldmaterialen en
presentaties op www.crow.nl/crowcollege

Beton in de openbare ruimte
Speelse en toepasbare ideeën
opdoen met beton in de openbare
ruimte. In een bijeenkomst
georganiseerd samen met het
Cement&BetonCentrum wordt de
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In memoriam
dr. ir. Coen Volp (1953-2013)

Veel te jong is Coen Volp op 16 februari 2013 overleden. Hij is slechts
zestig jaar oud geworden.
Coen Volp heeft een grote bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling en de
groei van CROW. Als directeur bij de
provincie Gelderland heeft hij zich
meer dan tien jaar, naast deze zeer
drukke en verantwoordelijke functie,
met veel energie ingezet voor het kennisplatform CROW.
In 2002 trad hij toe tot de Raad voor de
Regelgeving, namens het IPO Directeurenberaad Milieu en Waterstaat. Deze
raad, later opgevolgd door de Raad voor
het Infrabouwproces, stelt het beleid
van CROW op het gebied van regelgeving vast, en stelt tevens gereedgekomen
onderdelen van de RAW-systematiek
vast, het standaardbestek voor contrac-

ten in de gww. In hetzelfde jaar werd
Coen Volp ook lid van de Redactieraad
van het magazine Wegen. Deze raad
waakte over de formule van dit tot 2006
door CROW uitgegeven vakblad.
In 2004 trad Coen Volp toe tot het
bestuur van CROW en werd hij door de
overige bestuursleden gekozen tot de
nieuwe bestuursvoorzitter. In diezelfde
tijd werd hij namens het IPO benoemd
tot voorzitter van de stuurgroep van het
Kennisplatform Verkeer en Vervoer
(KpVV), dat later in CROW zou opgaan.
Onder zijn toeziend oog heeft CROW
een belangrijke veranderingsslag
ondergaan tot een klantgerichter,
ondernemender en bedrijfsmatiger
organisatie. Onderdeel van deze transformatie was de omvorming van de
Raad van Bestuur tot Raad van Toezicht,
waarbij de directeur meer armslag

kreeg. Dit betekende allerminst een
geringere betrokkenheid van de kant
van Coen Volp. Duidelijk bleek dat toen
CROW wilde fuseren met CURNET, als
opmaat naar de vorming van een nationaal kennisinstituut voor de bouw.
Ruim twee jaar lang heeft Coen Volp
veel tijd en energie gestoken in een
fusie die uiteindelijk geen doorgang
heeft gevonden. Als voorzitter van het
fusiebestuur onderhield hij zeer intensieve contacten met alle betrokkenen.
Coen Volp was er waar nodig, stelde
de vraag achter de vraag, zocht het
informele overleg en schiep volledige
duidelijkheid. Coen Volp was trouw,
betrokken en gedreven. Wij zullen
hem missen.
Iman Koster,
directeur CROW
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Jury vol lof over vernieuwde centrum Ve
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Het was voor Venray op 12 december 2012 een bewijs van erkenning toen de grootschalig opgeknapte stedelijke kern gekozen
werd als ‘Beste Openbare Ruimte’. De verkiezing uit 42 inzendingen vond plaats tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres,
dat CROW samen met de uitgever Elba van het vakblad Stedelijk
Interieur jaarlijks organiseert. Projectleider Riny van Deursen
van de gemeente Venray: “De participatie van alle belanghebbenden was de sleutel tot dit verheugende resultaat.”

Riny van Deursen:
“Openheid tegenover middenstanders”

Als lid van de zeventienkoppige
jury van de verkiezing wil CROW
beheerders van de openbare
ruimte stimuleren om schone,
veilige en goed onderhouden
openbare ruimtes te creëren waar
iedereen zich prettig voelt. Het
Noord-Limburgse Venray (30.000
inwoners in de kerngemeente)
heeft hier enorme vooruitgang
weten te boeken. Het oude winkelcentrum in jarenzeventigstijl was
enkele jaren geleden nog een

onbestemde, rommelige mengeling van een dorpse uitstraling met
daaromheen steeds meer stedelijke ontwikkelingen. Het
(winkel)centrum heeft daarnaast
door de verdere ingebruikname
van de rijksweg A73 een sterkere
regionale impuls gekregen. Na
Venlo is Venray de belangrijkste
gemeente in de regio. Om die economische spilfunctie te behouden,
werd de noodzaak om te moderniseren steeds nijpender gevoeld.

Eerst beperken tot globaal plan
Toen wethouder Patrick van den
Broeck (later Ike Busser) in 2007
eindelijk de knoop kon doorhakken, werd met de betrokken groepen afgesproken dat de gemeente
eerst een globaal inrichtingsplan
voor het centrumgebied zou ontwikkelen. Later moest dat met de
inbreng van een drietal adviesgroepen, centrumbewoners,
gebruikers en ondernemers tot in
detail uitgewerkt worden voor het
beste resultaat. MTD Landschapsarchitecten uit Den Bosch
heeft het basisontwerp voor het
project ‘Centrum op de schop’
gemaakt. Dat is als basis gebruikt
voor de verdere invulling. Een jaar
lang heeft de gemeente met vele
informatieavonden voor elke
denkbare betrokkene, van bejaardenhuis tot invalidenbond,
gebouwd aan invulling, betrokkenheid en acceptatie van het plan.
Harde randvoorwaarden waren het
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zeer forse budget van 6,5 miljoen
euro en de wens om de dorpse sfeer
te bewaren.

Verdere invulling door gebruikers
In haar rapport toont de jury grote
waardering voor de betrokkenheid
van de ondernemers bij de ontwikkeling van het plan. Toon Kateman, voorzitter van de plaatselijke
ondernemersvereniging, vertelt:
“Toen de gemeente besloot te
investeren in de openbare ruimte,
hebben wij die kans met beide
handen aangegrepen en zelf geïnvesteerd in ons vastgoed en het
gebruik van de ruimte.” De 180
betrokken ondernemers werken
samen in een BIZ (BedrijvenInvesteringsZone), die jaarlijks ongeveer 125.000 euro ophaalt voor
gezamenlijke promotionele activiteiten en evenementen. De ondernemers realiseerden zich dat
nauwe samenwerking het project
succesvoller konden maken. Die

eensgezindheid uitte zich bijvoorbeeld bij de horeca om het meubilair van hun terrasjes goed op
elkaar af te stemmen. In haar rapport had de jury hier veel lof voor,
omdat de praktijk in andere
gemeenten leert dat deze samenwerking lang niet vanzelfsprekend
is. Belangrijke aanmoediging voor
de goede samenwerking was het
aanzienlijke gemeentelijke budget. Dat stelde ontwerper Ruud
Dubbeld (MTD landschapsarchitecten) in staat zijn plan tot in
detail uit te werken met inbreng
van de gebruikers van het centrum.

Eenheid in bestrating
De bestrating is uitgevoerd in
gebakken klinkers en grijsgroen
graniet. In de historische straten
verwijzen de natuurstenen ‘plinten’ langs de gevels naar de historische stoepen, terwijl in de ‘nieuwe’
straten het natuursteen als een
soort ‘loper’ midden in het straat-

profiel is gelegd. De nieuwe fontein en bijzondere lichtmasten
maken van het Schouwburgplein
een soort entree voor de schouwburg en voor de nabijgelegen terrassenzone. De aanplant van
bomen geeft de pleinen een sfeervollere uitstraling. De bestrating
kent nergens meer dan 2 cm
niveauverschil. Dit om het gebied
goed toegankelijk te houden voor
rolstoelen en rollators. Van de oorspronkelijke 240 obstakels in de
vorm van paaltjes, verkeersborden,
fietsklemmen, vuilnisbakken en
lichtmasten zijn er in het nieuwe
centrum slechts 12 teruggekeerd.
Zo is er een rustiger en samenhangender straatbeeld ontstaan.

Ook ’s nachts
sfeervol

Lijn in Gevels
Typerend voor het ‘Centrum op de
Schop’ is verder dat ook de gevels
van de winkelpanden in de renovatie meegenomen zijn. De aanblik
van veel verschillende gevels, luifels >
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en reclame-uitingen aan de gevels
bood een ware kakofonie voor het
oog. Projectleider Riny van Deursen vertelt: “Voor een mooiere uitstraling was meer eenheid nodig.
Daarom hebben we alle vastgoedeigenaren het aanbod voor verbetering van hun (winkel)gevel
gedaan. Zij konden het ontwerp
gratis krijgen als zij toezegden dat
ontwerp binnen vijf jaar te realiseren. Hier is veel gebruik van
gemaakt.”

Openheid en uitleg
Van Deursen vertelt verder dat
openheid tegenover de middenstanders van groot belang is
geweest. “We zijn daar heel duidelijk over geweest. Zand en modder
in de winkels, bouwrommel op
straat, moeizame bevoorrading,
het was onvermijdelijk, maar
onvermijdelijk voor een mooi centrum. Die openheid betaalde zich
terug in begrip en geduld.” Er is
goed gelet op veiligheid en goede
verlichting. Met inzinkbare paaltjes is het centrum autovrij, maar
toch goed bereikbaar voor bevoorrading. Ook zijn er direct goede
aansluitpunten voor de feestverlichting aangelegd. Ondernemer
Kateman zegt hierover: “Het was
essentieel dat dat meegenomen is
in de bouwfase. Als je dat achteraf
moet doen, krijg je duur kunst- en
vliegwerk.“ Hij is zeer content dat

de gemeente de overwegingen van
de ondernemers snapte. “Sommige
dingen waren voor ons erg belangrijk, terwijl het voor de ambtenaren slechts details leken. Het was
erg constructief dat zij daarin toch
met ons mee gingen.”

Bijeenkomsten
CROW Levende
Stad 2013
De volgende bijeenkomsten
staan gepland:

Faciliterend CROW
Venray heeft intensief gebruikgemaakt van de RAW-besteksystematiek. Aanvullende eis was dat de
aannemer ervaring moest hebben
met binnenstedelijk werk. Ook is
gebruikgemaakt van CROW-advies
over gebakken bestratingsmateriaal. In het algemeen ondersteunt
CROW de professional in de openbare ruimte via het jaarlijkse Nationaal Openbare Ruimte Congres,
door CROW Levende Stad, via cursussen als ‘Succesvolle openbare
ruimtes’ en publicaties zoals de
‘Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte’. Dat deze aanpak er, min of
meer ongepland, toe leidt dat er
verschillende evenementen worden georganiseerd en vrijwilligers
rondleidingen geven, vindt de jury
bijzonder. Een proces dat niet is
geregisseerd, maar als vanzelf lijkt
te ontstaan. Dat zou dan ook de
enige tip van jury vormen:
waarom niet nadrukkelijker op het
gebruik ingespeeld?
www.nationaalopenbareruimtecongres.nl
Ceciel van Iperen, projectmanager
Leefomgeving en milieu, vaniperen@crow.nl

7 maart Van burgerparticipatie
naar overheidsparticipatie –
Nieuwerkerk aan den IJssel
4 april Maatschappelijk stadsbeheer – Delft
26 juni Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede
De volgende bijeenkomsten zijn
in voorbereiding:
• Regisseren van de openbare
ruimte
• Opschoonsessies openbare
ruimte
• Contractvormen openbare
ruimte
• Baten van beheer
• Monitoring
De volgende bijeenkomsten
hebben dit jaar plaatsgevonden:
Bewoners, gebruikers en ondernemers
hebben meegepraat
over de herontwikkeling van het
centrum van Venray

16 januari Verantwoord communiceren over de openbare ruimte
met sociale media – Rotterdam
24 januari Waardevolle gegevens
over de openbare ruimte ‘bevrijden’
– Utrecht
31 januari Monitoring – Breda
Tijdens de themabijeenkomsten
wisselen overheidsprofessionals
kennis en ervaringen uit over de
openbare ruimte.
Zelf ideeën voor een bijeenkomst? Laat het ons weten.
www.levende-stad.nl
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85,
ook voor het aanleveren van ideeën
voor bijeenkomsten
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Inzet social media voor
openbare ruimte en beurssafari
Auteur: Tim Oosten

‘Amersfoort op de kaart’ mogen we
heel letterlijk nemen. Op de plattegrond van de stad is heel veel informatie te vinden: waar staan basisscholen, oplaadpalen, zoutkisten,
hoe is het gesteld met de geluidskaart en wat zijn de strooiroutes
voor gladheidsbestrijding. En deze
informatie is ook te combineren
(welke scholen staan in een
lawaaiige omgeving). Mensen die
bellen, kunnen met de kaart naar
informatie worden geloodst en uitleg krijgen over bijvoorbeeld
strooiroutes. Voor een paar duizend euro is heel veel informatie
ontsloten.

Safari
Beurssafari

Zoals zo vaak bij bijeenkomsten van CROW Levende Stad, blijkt
keer op keer hoe laagdrempelig deze bijeenkomsten zijn en hoeveel gemeenten van elkaar kunnen leren. Tijdens InfraTech
leren we hoe Facebook kan helpen bij contact met bewoners en
hoe spannend een beurssafari kan zijn.
Het Stadsdeel Oost in Amsterdam
zet vooral Facebook intensief in
om de bewoners te betrekken bij
een schone buurt en Amersfoort
informeert burgers gedetailleerd
via de website over de gladheidsbestrijding.
Posters, billboards, de wijkkrant:
ze blijken allerminst overbodig in
contacten met de burger, zo blijkt
in Amsterdam-Oost, dat al enkele
jaren de campagne ‘Schoon houden is simpel’ heeft lopen. Maar
Twitter en vooral Facebook voegen

hier veel aan toe. De laagdrempeligheid, het een-op-eencontact, de
snelle reactietijd: de burger stelt
het op prijs. De betrokkenheid van
de burger neem erdoor toe, wat
weer bijdraagt aan het uiteindelijke doel: een schoon stadsdeel.
Waar de mate van ‘schoonheid’
een paar jaar geleden nog alom
onvoldoende was, krijgt deze al
enige tijd een zes.
Wat de organisatie betreft:
Communicatie en Beheer hebben
duidelijke rollen.

CROW Levende Stad organiseert
tijdens InfraTech een beurssafari.
In sneltreinvaart worden enkele
stands aangedaan.
De provincie Zuid-Holland heeft
heel bewust gekozen voor CROW
Levende Stad. Zo kan de provincie
leren van lagere overheden op het
gebied van wegbeheer. Het contact
met andere overheden gebruikt de
provincie ook om, ondanks de geldende personeelsstop, toch samen
te kijken hoe ze afgestudeerden
werkervaring op kunnen laten
doen.
Stadsingenieurs is een samenwerkingsverband van ingenieurs bij
zeventien grotere gemeenten. Ook
hier geldt: leren van elkaar. Een
ander doel is de technische kennis
binnen gemeenten overeind te
houden. Want met louter een
regiefunctie kom je er niet. Dan
zijn processen niet meer professioneel aan te sturen en doe je jezelf
en de aannemer tekort.
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Maatregelen tegen
wegverkeerslawaai gebundeld
Auteur: Robert Hulshof

De overlast door wegverkeerslawaai is al jaren een groot probleem. Door de nog steeds toenemende mobiliteit is de verwachting dat geluidshinder door wegverkeer in de komende jaren een
punt van aandacht zal blijven. Het programma ‘Stiller op Weg’
heeft als doel de geluidsoverlast van verkeer in de stedelijke
omgeving te verminderen door gemeenten en provincies te
ondersteunen met kennis over maatregelen en inspirerende
praktijkvoorbeelden. De maatregelen zijn gebundeld in zes
zogeheten E-factbooks.

Foto: Herman Stöver

Gemotoriseerde
tweewielers:
berucht vanwege
geluidshinder

Het programma ‘Stiller op Weg’
wordt uitgevoerd door CROW en
Agentschap NL, in opdracht van
het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. In het programma is
een groot aantal maatregelen geïnventariseerd die het meest doeltreffend zijn om het geluid door
wegverkeer binnen de bebouwde
kom te verminderen. De belangrijkste maatregelen die kunnen
bijdragen aan vermindering van
geluidsbelasting zijn: stille wegdekken, stille voertuigen en banden, verkeersmaatregelen, maatre-

gelen op het gebied van ruimtelijke
ordening en specifieke hinderbestrijding.

Geavanceerde pdf’s

Deze bieden tevens informatie over
de kosten en doorlooptijden bij het
invoeren van de maatregelen. De
zes E-factbooks in het kort:

Voor elk van de vijf maatregelgebieden is een zogenaamd E-factbook gemaakt. De E-factbooks zijn
in digitale vorm als geavanceerde
pdf’s te downloaden van de website
stilleropweg.nl. Daarnaast is een
zesde pdf beschikbaar over innovatieve maatregelen.
De digitale boeken bieden niet
alleen tekstuele informatie over de
maatregelen, maar er zijn ook
diverse audio- en videofragmenten
toegevoegd ter ondersteuning van
de tekst. De effecten op de geluidsbelasting zijn doorgerekend aan de
hand van twaalf voorbeeldstraten
die samen representatief zijn voor
97% van de geluidssaneringssituaties in steden.

• Stille wegdekken

Veel van de beschreven maatregelen kunnen ook een positief effect
hebben op de luchtkwaliteit, de
CO2-emissie, de gezondheid en de
bereikbaarheid. In de E-factbooks
wordt hier ook kort op ingegaan.

In dit E-factbook wordt ingegaan
op de kansen en mogelijkheden
die stille voertuigen en banden
bieden om de geluidssituatie in
steden te verbeteren en daarmee
de hinder en gezondheidssituatie

De toepassing van geluidsreducerende wegdekken, ook wel stille
wegdekken genoemd, is een van de
mogelijkheden om de geluidsoverlast terug te dringen. Met een stil
wegdek wordt het geluid bij de
bron aangepakt, waardoor hier
meer mensen profijt van hebben
dan het geval is bij bijvoorbeeld
geluidsschermen of gevelisolatie.
Stille wegdekken worden daarom
de laatste jaren steeds vaker toegepast. Het deel ‘Stille wegdekken’
bevat tevens een link naar een
rekentool om de kosten van stille
wegdekken in allerlei situaties te
kunnen berekenen.

• Stille voertuigen
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te verbeteren. Er is namelijk veel
te winnen door het geluid van
brom- en motorfietsen en van
auto’s en vrachtwagens in steden
verder omlaag te brengen. Hoewel
de geluidstechnische eisen aan
voertuigen en banden op Europees
niveau worden vastgesteld en het
daarom niet mogelijk is om alleen
stille voertuigen in Nederland toe
te laten, is er lokaal veel mogelijk
om lawaaiige voertuigen te weren
en de toepassing van stille voertuigen te stimuleren. Dat geldt ook
voor de stimulering van stille (en
zuinige) banden, waarvoor in 2012
een bandenlabel verplicht is.

• Verkeersmaatregelen
Het E-factbook ‘verkeer’ gaat in op
de kansen en mogelijkheden die
verkeersmaatregelen bieden om de
geluidssituatie in steden te verbeteren en daarmee de hinder en
gezondheidssituatie te verbeteren.
Verkeersmaatregelen zijn effectief
in het terugbrengen van de
geluidsbelasting, maar kunnen
ook door het meer geleidelijk
maken van de verkeersstroom
specifieke hinder verlagen.

• Hinder en handhaving

• Innovatieve maatregelen

Uit allerlei hinderonderzoeken
komt naar voren dat bijvoorbeeld
bromfietsen en motoren erg vervelend gevonden worden. Veel
gemeenten willen iets ondernemen, gezien de hinder en klachten. Hoewel de bijdrage van bromfietsers niet in de regelgeving
(dB’s) is terug te vinden, is er in
CROW-publicatie 218r (Bromfietsen: schoner en stiller) een
methode opgenomen om de hinder op een alternatieve wijze te
berekenen. Het E-factbook gaat
verder dieper in op andere activiteiten die specifiek hinderlijk zijn
en worden tevens de mogelijkheden tot handhaving besproken.

Bij de inventarisatie van de maatregelen is er ook een aantal maatregelen niet verder uitgewerkt.
Maar het gaat hier wel om maatregelen die zeer veelbelovend zijn
voor de verlaging van de geluidsbelasting of de verbetering van de
geluidsbeleving. Dit deel biedt een
overzicht van zulke veelbelovende
en innovatieve maatregelen. Een
typisch voorbeeld hiervan is het
Poro-elastische wegdek. Uit enkele
praktijktesten blijkt zo’n wegdek
bij een snelheid van 40 tot 60 km/h
een effect in de orde van 10 tot
12 dB te hebben ten opzichte van
het standaard asfalt wegdek. In het
E-factbook zijn naast het Poro-elastische wegdek een vijftal andere
innovatieve en veelbelovende
maatregelen opgenomen.

• Ruimtelijke ordening
De ruimtelijke ordening in combinatie met de manier waarop wordt
omgegaan met mobiliteit biedt de
meeste kansen voor de toekomst.
Door geluidsbelasting en geluidshinder al vroeg in het ontwerpproces van een wijk of bouwplan in te
brengen, kun je veel winst behalen
op het vlak van de hinder en de
kwaliteit van de leefomgeving.

Elektrische auto’s
zijn stil

De E-factbooks zijn te downloaden op
www.stilleropweg.nl
Jan Knol, projectmanager Leefomgeving en
Miliieu, knol@crow.nl
Robert Hulshof, consulent Leefomgeving en
Milieu, hulshof@crow.nl
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CROW-publicatie 313

Verdere uitwerking beheer van
regel- en informatiesystemen
Auteur: Emile Oostenbrink

In april 2012 is CROW-publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van
regel- en informatiesystemen’ uitgebracht. Deze publicatie is nu uitgebreid met uitwerkingen van specifieke installaties en systemen.
Deze uitbreiding is gratis van de CROW-website te downloaden.
Zowel de publicatie als de uitwerkingen zijn tot stand gekomen door
financiering van het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat.

CROW-publicatie
313 ‘Verkeerskundig beheer van
regel- en informatiesystemen
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Veel wegbeheerders blijken te worstelen met de vraag hoe verkeerskundig beheer structureel verankerd wordt binnen de organisatie.
Hoe toets je of de verkeerssystemen nog wel werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was? Het
Groene Golf Team is al een aantal
jaren actief in het structureel verankeren van verkeerskundige
beheer bij wegbeheerders. CROWpublicatie 313 ‘Verkeerskundig
beheer van regel- en informatiesystemen’ biedt hulp bij het organiseren en uitvoeren van het verkeerskundig beheer.

Uitwerkingen verkeerssystemen nu
te downloaden
De uitwerkingen van verkeerslichtenregelingen waren al opgenomen
in de publicatie. De uitwerkingen
van de andere verkeerssystemen
zijn nu ook beschikbaar en via de
CROW-website te downloaden. Het
betreft uitwerkingen van toerit-

doseerinstallaties (TDI’s), verkeerssignalering (MTM), dynamische
route-informatiepanelen (DRIP’s)
en parkeerverwijssystemen (PRIS).

Marktpartijen nauw betrokken bij
publicatie
Bij het opstellen van de publicatie
zijn alle partijen die een rol spelen
bij verkeerskundig beheer betrokken geweest. De publicatie is
bedoeld voor alle professionals,
zowel beleidsadviseurs op het
gebied van mobiliteit, verkeersmanagement of verkeerssystemen als
uitvoerders van het verkeerskundig beheer. De publicatie 313 ‘Verkeerskundig beheer van regel- en
informatiesystemen’ is te bestellen via de CROW-website. De uitwerkingen zijn daar ook te downloaden.
www.crow.nl/publicaties > 313
Emile Oostenbrink, projectmanager Verkeer en
vervoer, oostenbrink@crow.nl
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beeldkwaliteitsinspectie
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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.

Basiskenmerken en categorisering

Werkgroep ‘Herziening Handboek
verkeerslichtenregelingen’
CROW-publicatie 213 ‘Handboek vrkeerslichtenregelingen’ wordt
geactualiseerd, zodat het ook de komende jaren zijn nut blijft bewijzen.
De publicatie heeft de afgelopen jaren bewezen hét handboek te zijn
voor professionals die zich bezighouden met het ontwerpen van verkeerslichtenregelingen. Ook als studieboek is het veel gebruikt.

Doel actualisatie

geweest op het terrein van
de verkeersregeltechniek.
Bestaande regelmethoden zijn
verbeterd, nieuwe regelmethoden zijn ontwikkeld en
ontwerp- en berekeningsmethoden zijn aangescherpt.
Onder meer de samenhang
met de kruispuntinrichting en
inleidende maatregelen zijn
gewenste uitbreidingen.

Doel van het project is het
maken van een geheel geactualiseerd en door de gebruikers
gedragen ‘Handboek verkeerslichtenregelingen.’ In de jaren
die sinds het verschijnen van
het handboek zijn verstreken,
zijn er veel ontwikkelingen

De werkgroep is eind oktober
2012 van start gegaan met
een inventarisatie naar te
actualiseren onderdelen. Naar
verwachting wordt de publicatie de eerste helft van 2014
uitgebracht.

CROW-publicatie 213 ‘Handboek verkeerslichtenregelingen’
is in januari 2006 uitgegeven.
Het omvangrijke handboek
bevat vrijwel alle onderwerpen die van belang zijn voor
het analyseren, ontwerpen
en evalueren van geregelde
kruispunten.

In oktober vorig jaar zijn de ‘Basiskenmerken wegontwerp – Categorisering
en inrichting van wegen’ uitgebracht
(CROW-publicatie 315). Deze publicatie vervangt CROW-publicatie 116
‘Handboek categorisering wegen op
duurzaam veilige basis’ en CROWpublicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële
Herkenbaarheidskenmerken weginfrastructuur’.
CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken wegontwerp’ vormt
een nieuwe kapstok voor het verkeerskundige ontwerp van
wegen in Nederland. Wegcategorisering is voor wegbeheerders
een instrument waarmee in de verscheidenheid van verkeersen omgevingsinvloeden een afgewogen keuze gemaakt kan
worden voor de beste opbouw en inrichting van het wegennet,
zodat dit voor weggebruikers herkenbaar is en veilig functioneert. Deze herkenbaarheid is geen doel op zich, maar moet
zorgen voor gedrag dat vanuit herkenning naar voren komt.

Wat is er precies veranderd in de categorisering van wegen?
De indeling van wegen in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen is niet meer weg te denken en
blijft gehandhaafd. Nieuw zijn de omgevingsinvloeden (relatie
tussen weg en omgeving) als antwoord op de grijze wegen
(tussencategorie met wisselende kenmerken) en de koppeling
met veilige en geloofwaardige snelheden. Per wegcategorie zijn
basiskenmerken opgesteld.

Wat zijn basiskenmerken?
Dit zijn ontwerpelementen die altijd aanwezig of juist afwezig
moeten zijn in het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig
ontwerp te maken. Op erftoegangswegen is bijvoorbeeld nooit
asmarkering aanwezig. Als een basiskenmerk wordt weggelaten
of toegevoegd in afwijking van de richtlijnen, dan wordt ingeleverd op verkeersveiligheid.

Wat is de deadline voor het invoeren van de basiskenmerken?

Vlnr: Gerard van Dijck, Marcel Kant, Erik van de Laak, Maria Salomons,
Ad Wilson, Ruud Hornman, Guus van der Burgt, Bert de Leeuw, Willem Mak,
Yvonne Gerards
Niet op de foto: Vincent Bronkhorst, Ruud de Bruin, Eric Greweldinger,
Peter Jan Kleevens, Emile Oostenbrink

Wegbeheerders gebruiken bij voorkeur vanaf 2013 deze
richtlijn. De verwachting is dat op de korte en de middellange
termijn met regulier onderhoud invulling gegeven kan worden
aan de meeste basiskenmerken. Als wegen niet zijn ingericht
volgens de basiskenmerken, moeten bestuurder, beleidsmaker
en ontwerper zich bewust zijn dat er getornd wordt aan de
verkeersveiligheid.
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Werkgroep ‘Elektrische laadpunten in de openbare ruimte’
De nieuwe CROW-werkgroep ‘Elektrische laadpunten in de openbare ruimte’ gaat
bestaande kennis op het gebied van laadinfrastructuur bundelen en verwerken tot een
praktische handreiking voor gemeenten en provincies die willen starten met een netwerk voor dergelijke laadpunten. Bedoeling is om komend najaar deze handreiking in
de vorm van een CROW-publicatie uit te brengen.

Over de aanleg van laadpunten is al veel
bekend. De diverse betrokken organisaties
en gemeenten weten elkaar te vinden
en hebben ook al het nodige tot stand
gebracht. Om te zorgen dat op grotere
schaal elektrisch wordt gereden, moeten
het aantal locaties en actieve gemeenten worden uitgebreid. Hiervoor moet
bestaande kennis over beleid, aanschaf en
praktische realisatie van laadinfrastructuur
worden verspreid.

In memoriam

Ferry Smits (1951-2012)
Op 21 december 2012 is op 61-jarige
leeftijd Ferry Smits overleden.

Achtergrond
Zonder oplaadpalen, is elektrisch rijden niet
mogelijk. Tegen relatief geringe kosten is opladen op eigen terrein mogelijk. Maar lang
niet iedereen beschikt over een eigen oprit
of garage, zodat een laadpunt op openbaar
terrein nodig is. Dit heeft als voordeel dat
het laadpunt door meerdere elektrische
voertuigen gebruikt kan worden. Gezien de
beperkte actieradius van elektrische auto’s,
is een netwerk voor laadpunten nodig.
Daarbij worden laadpunten veelal geplaatst
op gemeentegrond, maar ook op grond die
niet in eigendom is van gemeenten, maar
die wel publiekelijk toegankelijk is, zoals
tankstations, parkeerterreinen bij winkels
en verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat.

Samenstelling werkgroep
Het project wordt, zoals gebruikelijk bij
CROW, begeleid door een werkgroep met
daarin vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen. In de werkgroep hebben zitting: Taskforce Formule E-team, Agentschap
NL, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat,
E-laad, E-violin, Netbeheer Nederland,
Eneco, RAI Vereniging (Toyota), Vexpan,
Uneto-Vni,.Grontmij en HetEnergieBureau
voeren het project uit.

Doel
Het doel is om een praktische, generieke
handreiking op te stellen voor het plaatsen
en onderhouden van elektrische laadpunten in de openbare ruimte in provincies en
gemeenten. De (online)publicatie moet het

Ferry was een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid met grote deskundigheid op het gebied van betonverhardingen. Wij kennen hem als iemand
zonder overbodige franje die op zijn
eigen wijze naar buiten kon treden.
Het eerste contact met onze organisatie stamt uit de jaren tachtig, met onze
toenmalige voorganger de Stichting
RAW. Ferry werd toen via de Vereniging
Cementbeton Wegenbouwers afgevaardigd naar de op te richten RAW-werkgroep Betonverhardingen. Zelf werkte
Ferry toen bij Ceboton. Hij is geruime
tijd betrokken geweest bij deze werkgroep en was daarbij een stuwende
kracht.
Daarnaast is Ferry corresponderend
lid geweest van de CROW/NNI-normcommissie, dit in als secretaris van
de VCW. Ferry werkte toen al als zelf-

Foto: Herman Stöver

De opdracht tot de ontwikkeling van de
publicatie is afkomstig van Agentschap
NL, dat samen met de Taskforce Formule
E-team het elektrisch rijden in ons land
stimuleert. ‘Elektrisch vervoer biedt veel
kansen voor Nederland. Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden
worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische
mobiliteit verder te stimuleren’, zo is te
lezen in het regeerakkoord van het huidige
kabinet.

voor (startende) gemeenten en provincies
mogelijk maken om besluiten over elektrische laadpunten te nemen op het gebied
van beleid, inrichting, beheer en onderhoud.
Denk daarbij ook aan een praktisch stappenplan en informatie over de samenwerking met de betrokken afdelingen en
disciplines binnen en buiten de gemeente.

standige onder de naam Infratheker.
Ook bij de organisatie van congressen
was Ferry Smits betrokken. Meerdere
malen heeft hij zijn bedrage geleverd
aan het toenmalige – jaarlijks terugkerende – Nederlands Wegencongres.
De laatste tijd was Ferry lid van de
begeleidingscommissie voor de CROW
Infradagen. Hij was daarbij het aanspreekpunt voor de sessie Betonverhardingen en had inmiddels de Stichting
P+Rmissie mede opgericht.
Wij gedenken in Ferry een bijzondere persoon en wensen zijn vrouw Annemieke,
de kinderen en familie heel veel sterkte
bij het verwerken en accepteren van dit
verlies.
Hans Verwey
begeleidingscommissie CROW-Infradagen
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Dit jaar honderdste
gunning ov-concessie
Auteurs: Gerard van Kesteren en Marcel Sloot

Het KpVV houdt zich al zo’n veertien jaar bezig met de kennisontwikkeling rond de aanbesteding van het openbaar vervoer.
Het Centrum Vernieuwing
Openbaar Vervoer, dat in 2005 is
opgenomen in het KpVV, is in
1999 opgericht. Het doel was om de
opdrachtgevende overheden te
ondersteunen bij de hun in de Wet
personenvervoer (2001) opgelegde
taken om het openbaar vervoer te
organiseren in concessies en deze
vervolgens aan te besteden. Inmiddels hebben de opdrachtgevende
overheden bijna honderd concessies via een Europese aanbesteding
kunnen gunnen aan een vervoerder. Soms zijn het kleine concessies,
maar er zijn er ook bij van een miljard euro zoals de meest recente, de
tienjarige concessie voor het BRUgebied (Bestuur Regio Utrecht).
De ondersteuning bestaat onder
andere uit het project ‘Beter Bestek’,
recentelijk herdoopt tot ‘Beter
Opdrachtgeverschap’. Hierin worden opdrachtgevende overheden,
vervoerders en bestekschrijvende
adviseurs bij elkaar gebracht om
met elkaar van gedachten te wisselen over optimalisatie van het
gehele aanbestedingsproces: van
beleidsontwikkeling via aanbesteding naar concessiemanagement.
Het project leidde bijvoorbeeld tot
stroomlijning van het aanbestedingsproces, tot aanbevelingen over
eigendomsverhoudingen en tot
meer transparante gunningscriteria. Verder is een aantal voorbeeldbesteksteksten geschreven en is een

uniform aanbestedingsreglement
ontwikkeld. In het voorjaar zijn er
voor de overheden drie trainingssessies over onderhandelen met de
vervoerder.
Het KpVV wordt geregeld gevraagd
om in de voorbereidingsfase van
een aanbesteding feedback te
geven en wordt soms als onafhankelijk deskundige ingezet in een
gunningsteam. Hiervoor houdt het
KpVV een concessiebibliotheek
bij. Een resultante daarvan is de
jaarlijkse concessieposter; deze is
te bestellen en te downloaden via
de KpVV-website. Ook houdt het
KpVV alle jurisprudentie en wetgeving bij over de ov-aanbestedingen. Het KpVV werkt in 2013 aan
verschillende onderwerpen die
naar verwachting hun weerslag
zullen krijgen in aanbestedingen:
standaardisering van besteksbepalingen, betrouwbaarheid en
regelmaat, de ‘onderkant’ van het
openbaar vervoer, elektrische aandrijving en de vraag hoe bestekken
meer resultaatgericht te maken
zijn (minder strenge eisen aan de
voorkant). En niet te vergeten: met
de OV-Klantenbarometer meet het
KpVV voor alle concessies de
klantwaardering.

Trends bij de aanbestedingen
van ov-concessies
1. Schaalvergroting: waren er in 2001
nog 80 gebiedsconcessies, nu zijn
het er 46. Er zijn overigens ook
nog een aantal lijnconcessies (trein,
HOV-bus en boot).
2. Langere looptijd: de eerste concessies mochten niet langer lopen
dan zes jaar. Inmiddels is dit tien
jaar voor busconcessies en vijftien
jaar voor railconcessies, met de
mogelijkheid dit met de helft van
de tijd te verlengen in geval van
grote investeringen.
3. Meer intermodaliteit: er zijn meer
aanbestedingen gekomen waarin
busdiensten zijn gecombineerd
met HOV, regionale trein, Regiotaxi of leerlingenvervoer.
4. De hiervoor genoemde trends
leiden tot een hogere waarde van
concessies. De belangen zijn daarmee zo groot geworden dat de
aanbestedingen steeds vaker een
juridische nasleep kennen.
5. Hogere efficiency: er is meer aanbod aan vervoer en de prijs per
dienstregelinguur daalde. De kostendekking is sinds 2001 gestegen
van 37 naar 50 à 55 procent.
6. Hogere klantwaardering: de klantwaardering steeg van een 6,85 in
2001 naar een 7,24 in 2011.

Toolbox Beter Bestek:
www.kpvv.nl/Toolbox-Beter-Bestek
Concessieposters: www.kpvv.nl/concessieposters
Wetgeving personenvervoer: www.kpvv.nl/wetgeving-personenvervoer
Jurisprudentiebundel openbaar vervoer 2011:
www.kpvv.nl/jurisprudentiebundel2011
Gerard van Kesteren, gerard.vankesteren@kpvv.nl
Marcel Sloot, marcel.sloot@kpvv.nl
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Terugblik op drie KpVV-bijeenkomsten
Het KpVV organiseert diverse bijeenkomsten over verkeers- en vervoeronderwerpen voor professionals bij decentrale
overheden. Een terugblik op drie KpVV-bijeenkomsten uit november en december 2012.

‘Naar betaalbaar en beter collectief vervoer’
Zoals ook duidelijk wordt uit het artikel over
de KpVV Update nr. 7, krijgen gemeenten
binnenkort te maken met de overheveling
vanaf 2015 van onder andere doelgroepenvervoer naar het gemeentelijk domein. Het
wordt nog een hele uitdaging om dit zo goed
mogelijk te organiseren. Het KpVV besteedt
aandacht deze ontwikkeling, door zowel
een bijeenkomst als de Update. Deelnemers
hebben op 8 november jl. de kans gekregen
om vragen te stellen en in discussie te gaan.
De vervoersvormen Wmo-vervoer, Regiotaxi,
openbaar vervoer (met name toegankelijk
busvervoer) en particuliere initiatieven tot
vrijwilligersvervoer staan met name centraal deze dag. In Update nr. 7 zijn nog meer
kritische vragen beantwoord over het doelgroepenvervoer.

Het KpVV neemt al veel initiatieven om
ambtenaren te ondersteunen bij het verbeteren van het collectief vervoer. Zo zijn er de
handboeken ‘Professioneel Aanbesteden’,
is er de website naarbetercontractvervoer.nl
en zijn er bijeenkomsten, nieuwsbrieven,
handleidingen, factsheets en de conversatietool. Binnenkort verschijnt het inspiratieboek ‘Particuliere initiatieven’ en wordt
gewerkt aan een cursus Wmo-vervoer voor
gemeente ambtenaren.
Beeldverslag en presentaties:
www.naarbetercontractvervoer.nl
Conversatietool:
www.naarbetercontractvervoer.nl/conversatietool
Handboeken Professioneel Aanbesteden:
http://www.kpvv.nl/handboeken
Update nr 7: www.kpvv.nl/Update-7
Guy Hermans, guy.hermans@kpvv.nl

OV-Netwerkdag 2012:
‘Zit er nog rek in het openbaar vervoer?’

Foto: Herman Stöver

De samenleving verandert. We hebben te
maken met vergrijzing, krimp en bezuinigingen. Maar ook andere opvattingen over
de zorgplicht van de samenleving voor
mobiliteit doen de ronde. Niemand kan
precies voorspellen waar deze ontwikkelingen toe leiden. Wel is zeker dat gemeenten,
stadsregio’s, provincies en vervoerders voor
een uitdaging staan. Op 19 december was er
de OV-Netwerkdag met daarin centraal de
thema’s samenwerking en flexibiliteit.

Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, stadsregio’s, reizigersorganisaties en
openbaarvervoerbedrijven zijn aanwezig
om uitgebreid in te gaan op de vraag:
zit er nog rek zit in het openbaar vervoer?
En zo ja, waar liggen dan de kansen? De aanwezigen kunnen deelnemen aan het
OV-Laboratorium of aan diverse workshops.
De resultaten uit het OV-Laboratorium,
over samenwerking tussen ov-autoriteit en
(kleine)steden zijn input voor een afsprakenkader dat wordt opgenomen in de
‘Toolbox beter opdrachtgeverschap’. Daarnaast wordt de resultaten gebruikt om een
samenwerkingsagenda voor de toekomst
op te stellen.
www.kpvv.nl/Terugblik-OVNetwerkdag-2012,
voor een terugblik op de dag
Marcel Sloot, marcel.sloot@kpvv.nl

‘Aan de slag met
gedrag: verkeersvraagstukken
effectiever
aanpakken met
gedragskennis’
Gedrag van mensen is op veel
manieren te beïnvloeden: door
infrastructurele maatregelen,
campagnes, educatie, belonen,
straffen. Omdat budgetten voor
dure infrastructurele maatregelen opdrogen, zoeken steeds
meer overheden naar andere
manieren om gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat leidt tot
veel vragen: wat zijn de (on)
mogelijkheden, wat werkt wel
en niet, hoe pak je dit aan?
Op 15 november jl. deden deelnemers van deze bijeenkomst
kennis op over gedragsbeïnvloeding en oplossingsrichtingen. De koppeling tussen
gedragstheorie en praktijk
stond centraal in deelsessies
over gedrag en parkeren,
schoolomgeving, stimuleren
van schone voertuigen, (te)
hard rijden en de overgang van
auto naar fiets. Ook heeft het
KpVV suggesties gekregen voor
verdere invulling van zijn werkprogramma ‘Mens en Gedrag’
voor de komende jaren, zoals de
ontwikkeling van een cursus
over verkeerspsychologie.
www.kpvv.nl/bijeenkomst-aanpakkengedragskennis, voor een terugblik
Wilma Slinger, wilma.slinger@kpvv.nl
en Friso Metz, friso.metz@kpvv.nl
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Volg het KpVV of discussieer mee

Doelgroepenvervoer
in Nederland

Discussiegroepen

Auteur: Guy Hermans

In de meest recente editie van de KpVV Update staat het collectief
vervoer centraal, met het accent op doelgroepenvervoer. Behalve
met het Wmo-vervoer (Wet maatschappelijke ondersteuning), het
Leerlingenvervoer en het WSW-vervoer (Wet sociale werkvoorziening) krijgen gemeenten binnenkort ook te maken met de gevolgen
van het regeerakkoord.
Het regeerakkoord meldt dat vanaf
2015 de extramurale zorg (waaronder op dit moment het vervoer
naar dagbesteding valt) wordt overgeheveld naar het gemeentelijk
domein.
Er zijn zo veel regelingen en systemen dat het niet eenvoudig is om
het doelgroepenvervoer in Nederland efficiënter te organiseren. En
dat is toch écht nodig. Bezuinigingen liggen nadrukkelijk in het verschiet. Terwijl bij veel regelingen
het gebruik en de kosten juist flink
zijn gegroeid. Behalve op efficiencyverbetering is het streven ook
gericht op zelfredzaamheid en het
zogeheten ‘inclusief beleid’. Dat
betekent dat mensen voor wie dat
mogelijk is zelf in de vervoersbehoefte voorzien en daarbij
gebruikmaken van algemene
voorzieningen zoals het openbaar
vervoer.

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.
De discussiegroepen en weblogs zijn
te vinden op www.kpvv.nl/
discussiegroepen.

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

Volg ons
@KpVVUtrecht | @FietsberaadNL

In deze Update is er aandacht voor
de belangrijkste uitdagingen, kansen en mogelijkheden om deze in
te vullen rond het collectief vervoer. Daarnaast is er aandacht
voor de vragen: wie is er eigenlijk
verantwoordelijk voor goed
doelgroepenvervoer? En wat mag
er van de gebruikers verwacht
worden? Update nr. 7 is te downloaden via de KpVV-website.
Update nr. 7: www.kpvv.nl/Update-7
Guy Hermans, guy.hermans@kpvv.nl

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

Bijeenkomsten en congressen
Het KpVV organiseert bijeenkomsten
en is aanwezig op diverse congressen
en beurzen met inhoudelijke sessies
en/of een beursstand. Bekijk de agenda
op www.kpvv.nl/bijeenkomst en
www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten.
Naast bijeenkomsten zijn ook terugblikken van diverse bijeenkomsten te vinden
op de website. Bekijk de terugblikken op
www.kpvv.nl/terugblikken.

KpVV Update
Het KpVV maakt twee keer per
jaar een Update. De Update geeft
bestuurders, managers en senior
beleidsmedewerkers inzicht in,
ontwikkelingen en opinies over
een specifiek onderwerp in het
verkeers- en vervoerbeleid.

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

Halvering doorlooptijd bouw
projecten door ‘halftime’werkwijze
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Het kan dus echt, projecten in de buitenruimte in de helft van
de tijd afronden. Dat bewijst het Ingenieursbureau van de
gemeente Rotterdam. Ook in het voortraject blijken er aansprekende mogelijkheden voor een kortere doorlooptijd te zijn.
Bewoners, ondernemers overheid en verkeer varen er wel bij.
Showcases van het halftime-principe in Rotterdam waren
50 km/h-wegen zoals het grote verkeersplein bij de Euromast
maar ook in het routinematige segment zoals het vervangen van
fietsers- en voetgangersbruggen in Hoogvliet en diverse herstructureringsprojecten in Charlois.

Richard Ruijtenbeek:
“We gaan ook
kleinere projecten
aanpakken in
halftime”

De halftime-werkwijze is in Nederland geïntroduceerd door bouwkenniscentrum CURNET. De kern
is dat opdrachtgever, aannemers
en leveranciers zich committeren
aan eerder opleveren dan afgesproken. Ook streven ze naar een optimaal kostenniveau, waarbij verspilling van financiële middelen
door inefficiënte werkprocessen zo
veel mogelijk voorkomen wordt. In
halftime werken betekent ook proces- en productinnovaties stimuleren. Voortdurende onderlinge
afstemming helpt hen de samen-

werking te optimaliseren. Verder
leidt halftime werken tot aansprekende CO2-uitstootreductie, minder hinder en overlast en een sterkere concurrentiepositie van de
deelnemende bedrijven. De sleutel
tot deze doelen is het ketenefficient organiseren van werkprocessen en het maken van controleerbare en zichtbare werkafspraken.
Dat vraagt een duidelijke mentaliteitsverandering en hier vervult
het VISI-systeem (beheerd door
CROW) zijn spilfunctie. De
opdrachtgever kan deze processen
stimuleren door ‘tijd’ als gunningcriterium in de aanbesteding op
te nemen.

Versnelling doorlooptijd
De tijdwinst blijkt vooral te ontstaan door het VO (voorontwerp)
en DO (definitief ontwerp) samen
te voegen en door al voor in de VOfase een tekening te maken speciaal voor een vergunningsaanvraag.
Verder blijken er diverse processen
prima tegelijkertijd uitgevoerd te
kunnen worden. Met een aansprekende versnelling van de door-

looptijd als resultaat. Gestimuleerd
door een bonus op vroegtijdige
oplevering op de weg, zien aannemers ‘halftime’ als een uitdaging.
Zo ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om tijd te winnen. De aannemers realiseerden zich dat ze in
de zomermaanden langere werkdagen kunnen inplannen, omdat
het dan veel langer licht is. Ook in
de weekends doorwerken en met
diverse ploegen tegelijkertijd biedt
mogelijkheden.

Vooral in de gww
Maar ook de omgeving profiteert
van halftime-projecten. De overlast van opgebroken wegen en de
moeizame bereikbaarheid van
winkels en kantoren blijft beperkt
en de lagere verkeersoverlast betekent minder milieuoverlast. De
halftime-werkwijze levert vooral
voordeel op voor terugkerende projecten in de gww-sector. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van rotondes, het herinrichten van een plein
of het aanleggen van nieuwe
bestrating.

Gidsfunctie Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft al de
nodige resultaten bereikt bij het
werken in halftime. Zo zijn de
reconstructie van de Stadhoudersweg en de sloop van het Hofpleinviaduct op deze manier uitgevoerd.
“Na deze vrij grote projecten willen we onze expertise gaan toepassen in kleinere projecten. Die
komen vaker voor en lijken
daarom geknipt om met de halftime-werkwijze op te pakken. Daar
zal de grote winst liggen”, vertelt
projectleider/adviseur Richard
Ruijtenbeek. In Rotterdam worden
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VISIkosten
batentool
gelanceerd

jaarlijks ongeveer 2500 tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen,
voornamelijk door gww-werkzaamheden. Dat komt neer op
dagelijks zeven grote of kleinere
verkeersomleidingen. Het platform MKB (midden- en kleinbedrijf) Rijnmond is mede daarom
een warm voorstander van het werken in halftime. Zo gaat het MKB
een grote rol spelen in een snellere
aanpak van herstructureringsprojecten in de Rotterdamse wijken.
Ook bij andere organisaties, zoals
ProRail, bleek regelmatig een tijdsbesparing van veertig procent
mogelijk.

De Stadhoudersweg
in Rotterdam, in
de helft van de tijd
gereconstrueerd

Digitaal communicatiedossier VISI
Voor het succesvol verloop van een
halftimeproject is een helder en
tegelijk flexibel afsprakensysteem
onmisbaar. Veranderende doorlooptijden van werkzaamheden,
heldere en controleerbare verantwoordelijkheden en afspraken; dat
zijn de factoren die in de hand
gehouden moeten worden om de
forse tijdsbesparing daadwerkelijk
te kunnen realiseren. Daarvoor

www.visi.nl
Jan Pieter Eelants,
projectmanager
Aanbesteden en
Contracteren,
eelants@crow.nl;
Paul Jansen,
projectmanager
Aanbesteden en
Contracteren,
jansen@crow.nl

De VISI-voordelen op een rij:
· Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen
aan en in één transparant digitaal communicatiedossier
· Het is altijd duidelijk wie wat op welk moment moet
doen of besloten heeft, waardoor procedures sneller
te doorlopen zijn
· De projectdossiers zijn steeds actueel en compleet,
waardoor rapportages snel beschikbaar zijn
· Het is mogelijk om snel en flexibel samenwerkingsverbanden aan te gaan
· Er is snel helderheid over de inrichting van een project
· Er treedt geen ruis op in de communicatie
· VISI is een openstandaard-ICT-systeem

maakt Rotterdam gebruik van het
door CROW beheerde VISI-systeem. VISI is de algemeen in de
bouw geaccepteerde standaard om
communicatieafspraken te structureren, te bewaken en te bewaren,
24 uur per dag. Het is een soort
elektronische agenda of dagboek
waarin afspraken en voortgang
bewaakt en gestuurd kunnen worden. VISI maakt het mogelijk om
wijzigingen snel te accorderen of
de meest actuele versie van een
bouwtekening tijdig beschikbaar
te kunnen stellen Dit is van grote
invloed op kwaliteit, doorlooptijd
en kosten van een project tussen
de opdrachtnemer, directievoerende partij en de opdrachtgevers.
Verder maakt VISI zogeheten
’duik’gedrag vrijwel onmogelijk.
Dat treedt op wanneer een deelnemer een afspraak niet nagekomen
is en zich achter een waas van uitvluchten probeert te verschuilen
voor consequenties. Tevens is duidelijk wat de actuele status is van
het project (meer-, minderwerk).

Papier exit
Het openstandaardkarakter van
VISI maakt het mogelijk dat de
onderling soms sterk verschillende
ICT-systemen van de projectpartners toch goed met elkaar kunnen
communiceren. VISI bestaat sinds
2003 en is sindsdien al in duizenden projecten gebruikt. Daarmee
is de toepasbaarheid van het systeem afdoende bewezen. Het
gevolg is dat steeds meer opdrachtgevers het veilige en digitale communicatiesysteem voorschrijven.
Papier raakt als drager van de projectcommunicatie steeds meer in
onbruik.

CROW heeft de VISI-kostenbatentool, een rekenmodule,
online gezet waarmee eenvoudig
een schatting kan worden gemaakt
van het ecomomische voordeel
van het gebruik van de VISI-standaard in (bouw)projecten.
De praktijk heeft uitgewezen dat
met VISI substantiële besparingen
te behalen zijn. Maar hoe druk je
dat uit in geld? CROW geeft daar
met een rekenmodule inzicht
in. Er zijn veel voorbeelden van
tijdbesparingen door het gebruik
van VISI. In het onderzoek dat
de basis heeft gelegd voor deze
rekenmodule, is de tijdsduur van
veel handelingen in de projectcommunicatie opgemeten. Dit
is verwerkt in de tool waarmee,
door slechts de projectkosten en
de doorlooptijd van een project
op te geven, snel een indruk
mogelijk is van de besparingen.
Daarbij komt nog het voordeel bij
van transparantie, automatische
archivering en eenduidigheid, en
het feit dat er geen getouwtrek
meer is over versies en waarheden.
Dat beïnvloedt de samenwerking
binnen projecten en het uiteindelijke resultaat zonder meer positief.
De VISI-kosten-batentool is gratis
te gebruiken op de VISI-website.
www.crow.nl/nl/VISI/VISI-Productenen-diensten/VISI-kostenbatentool.html
Jan Pieter Eelants, eelants@crow.nl
of Paul Jansen, jansen@crow.nl,
beiden projectmanager Aanbesteden &
Contracteren
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Aanbesteden & Contracteren

www.crow.nl/bouwprocesmanagement

Werkgroep ‘Uitvoeringsrichtlijnen kabels
en leidingen’
Eind 2012 is de CROW-werkgroep ‘Uitvoeringsrichtlijnen kabels en
leidingen’ van start gegaan. Er wordt gewerkt aan een heldere en
verantwoorde richtlijnen die beschrijven hoe het beste omgegaan
kan worden met verharding boven kabels en leidingen, wijzigingen
in maaiveldhoogte en wijzigingen van eigendom of verhuur van
(openbare) grond. Het streven is om richtlijnen te ontwikkelen die
aansluiten bij de bestaande wet- en regelgeving en als stand der
techniek worden gezien en gehandhaafd.
Op het gebied van kabels en leidingen zijn al de nodige onderwerpen geregeld. Eerder zijn bij CROW afspraken gemaakt over
het beperken van schade (zorgvuldig graafproces), over kabels en
leidingen bij bomen en kabels en over leidingen in verontreinigde
grond. Toch zijn er nog onderwerpen die nog niet (goed) geregeld
zijn bij werkzaamheden rond kabels en leidingen.

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

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.
Goedemorgen, kan ik bij u al terecht met een vraag
over aanbesteden volgens de nieuwe wet?
Jawel hoor, vragen kan altijd.
Heb ik het nu juist, dat ik straks met onze gemeente
ook onderhandse aanbestedingen van werken moet
gunnen op economisch meest voordelige inschrijving?
Ja.
Ook als ik een RAW-bestek heb waarin alles netjes is
gespecificeerd? Het werk, kwaliteit, noem maar op?
Eh, ja.
Waar staat dat dan precies, want ik kan het niet vinden
in de nieuwe wet.

Staand vlnr: Arco Blanken (KOAC-NPC), Jan de Koning (Enexis), Fokke de Jong
(Gasunie Transportservice, VELIN), Durk Groenveld (Netbeheer NL),
Sieb van der Weide (Gemeente Utrecht)
Zittend vlnr: Ludolf Schouten (projectbegeleider, voorzitter, CROW)
Richard Molemaker (Ballast Nedam), Marnix Oostland (secretaris, CROW).
Niet op de foto: Dick Schipper (Vitens), Richard van Ravesteijn (Centrum
Ondergronds Bouwen).
advertentie

Wel, ik geef toe, het is een beetje een zoekplaatje. Het is
echter als volgt geregeld: de Aanbestedingswet 2012 bepaalt
in artikel 1.22 dat bij Algemene Maatregel van Bestuur een
richtsnoer wordt aangewezen waarin voorschriften zijn vervat met betrekking tot de wijzen waarop door aanbestedende diensten overheidsopdrachten voor werken beneden
het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen kunnen
worden geplaatst, én dat de aanbestedende dienst deze
voorschriften toepast, of een afwijking van een of meer van
die voorschriften in de aanbestedingsstukken motiveert.
Het ARW 2012 behoort tot deze voorschriften en bepaalt
voor de onderhandse procedure in artikel 7.2.1 dat de
aanbesteder het gunningscriterium EMVI toepast, dan wel
motiveert waarom in afwijking hierop wordt gekozen voor
laagste prijs.
Dus het mag wel, laagste prijs?!
Tja, dat kan ik niet ontkennen, maar de regelgeving is zo
opgesteld dat u begrijpt dat EMVI de voorkeur heeft.
Maar welke gunningscriteria anders dan prijs, kan ik
dan toepassen?
Kijk, nu bent u bij CROW precies aan het juiste adres. Op de
website www.emvi.nl vindt u alles wat CROW voor u heeft
op het gebied van EMVI. Een ervan is de criteriabibliotheek,
waar overzichtelijk allerhande mogelijke gunningscriteria zijn
opgesomd.
En kan ik dat gratis gebruiken? Nee zeker, daar moet
ik dan voor betalen.
Nee hoor… helemaal gratis!
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CROW | Educatie
www.crow.nl./cursussen

Cursusagenda
10 april
Ede ROVC
Risico’s & Aanbesteden in de Bouw en
Infra
11 april
Eindhoven
Raambestekken in RAW - Overeenkomst
met open posten
Kennis over de toepassing van raambestekken in de grond-, water-, en wegenbouw.
11 april
Zoetermeer
Basiscursus RAW
Leer de basis van de systematiek: onmisbaar
als u met RAW werkt.
11 april
Eindhoven
Uitvoeren met RAW
Met de cursus Uitvoeren met RAW
beschikt u in een dag over alle benodigde
kennis om RAW-bestekken uit te voeren.

16 april
Arnhem
Beschrijven met RAW
Zelf een RAW-bestek opstellen of beoordelen? Deze cursus geeft u de praktische
informatie voor dit proces.

17 april
Ede
Bepalen met RAW
Hoe gaat u om met Standaard RAW Bepalingen? En wat doet u met aanvullingen of
afwijkingen? Leer het in deze cursus.

16 april
Arnhem
Functioneel specificeren in de gwwsector
In deze cursus leert u alles over functioneel
specificeren en hoe dit kan worden toegepast in uw sector.

17 april
Arnhem
Registratie, controle en toezicht met
RAW en UAV
Hoe houdt u grip op RAW-bestekken? Leer
het in deze cursus.

16 april
Zoetermeer
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en RAW
Leer in een dag hoe u verkeersmaatregelen
vertaalt naar bestekniveau.
16 april
Ede
Werken met VISI- Introductie
Deze introductiecursus behandelt de VISI-systematiek: digitale communicatie in de bouw.

23 april
Ede
Workshop Nieuwe Aanbestedingswet
Zie elders op deze pagina de rubriek ‘In de
spotlight’.
7 mei
Eindhoven
Basiscursus UAV
Neem kennis van de basisbeginselen van de
UAV 2012.
www.crow.nl/educatie voor meer informatie over data,
prijzen en locaties

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

Workshop Nieuwe Aanbestedingswet
De nieuwe Aanbestedingswet is een feit. Op 30 oktober 2012 heeft
de Eerste Kamer ingestemd met de Aanbestedingswet en op 8
november is deze in het Staatsblad gepubliceerd. De nieuwe wet is
een vervanging van bestaande regelgeving (BAO, BASS en WIRA)
en vult deze verder aan met regels voor onder andere openbare
en onderhandse aanbestedingen. Naast de wet komen er nieuwe
voorschriften over proportionaliteit en wordt het ARW een (deels)
verplicht te hanteren reglement. Er wordt naar gestreefd om de
Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden.
Kortom, redenen genoeg om een dagdeel bij stil te staan.
Onderwerpen
In deze workshop komen de belangrijkste inhoudelijke zaken uit
de wet en regelgeving aan de orde en is er aandacht voor de verschillen met de oude regelgeving.
Wat komt aan bod?
- De structuur van de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit
- De algemene beginselen van de Aanbestedingswet
- De regels voor het samenvoegen van opdrachten en het
opdelen in percelen

- De randvoorwaarden die van toepassing zijn bij het formuleren
van selectie- (financiële en technische) en gunningscriteria
- Wat betekent: ‘EMVI, tenzij’
- De belangrijkste wijzigingen in de ARW
- De inhoud op hoofdlijnen van de Gids Proportionaliteit
- Hoe invulling te geven aan de motivatieplicht van de aanbesteder
- De klachtenregeling
Praktische informatie
- Vorm: klassikale workshop
- Duur: ½ dag van 09.30 - 13.00 uur, aansluitend lunch om 13.00 uur
- Prijs: € 225,- per deelnemer (exclusief btw)
- Prijs inclusief cursusmateriaal (presentatie + bijlagen, schrijfmateriaal) en lunch
- Incompany: ja, voor € 1495,- excl. btw verzorgt CROW deze
workshop incompany. Maximaal aantal deelnemers bedraagt 15.
Voor meer informatie: neem contact op met de klantenservice:
cursus@crow.nl of (0318) 69 53 15
- CROW | Aanbesteden en contracteren
Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld Cursussen > zoeken op de
webcode: 4319*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15
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Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

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

Publicaties bestellen

Bezoek onze digitale winkel op www.crow.nl/shop.
Indien voorradig, wordt uw bestelling binnen tien dagen
afgehandeld. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht
bij de afdeling Uitgeverij van CROW: verkoop@crow.nl of
tel. (0318) 69 53 27.

Abonnementen

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

Cursussen

Op www.crow.nl/cursussen vindt u een overzicht van alle
schriftelijke en mondelinge cursussen die CROW verzorgt.
Ook kunt u bij CROW terecht voor incompany- en maatwerkcursussen. Heeft u vragen over onze cursussen, neem dan
contact op met de afdeling Cursussen & Opleidingen van
CROW: cursus@crow.nl of tel. (0318) 69 53 60.

Congressen

Op www.crow.nl/congressen vindt u het laatste nieuws over
congressen, symposia, bijeenkomsten en workshops die
CROW organiseert. Voor vragen hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van
CROW: congressen@crow.nl of tel. (0318) 69 98 26.

CROW Helpdesk

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

CROW Klantenservice

Hebt u vragen over bestellingen van publicaties, abonnementen of over het inschrijven voor cursussen of congressen? www.crow.nl/helpdesk of (0318) 69 53 15.
Leefomgeving

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

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

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

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

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

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

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

www.crow.nl

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

Colofon
CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
CROW et cetera verschijnt acht keer per jaar.
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Wij regelen het verkeer!
Op plaatsen waar gewerkt of gebouwd wordt, regelt
Traffic Support Infra het verkeer. Betrouwbaarheid en
kwaliteit zijn de basis. Flexibiliteit is daarbij onze kracht.
Ook bij onvoorziene situaties of calamiteiten houden ruim
475 verkeersregelaars hun hoofd koel. Dankzij een uitvoerige opleiding weten ze in iedere
situatie wat er van hen
wordt gevraagd. Kwaliteit
en veiligheid worden scherp
bewaakt volgens de normen van
VCA*, ISO-9001 en NEN4400-1.
Bel voor een kennismaking naar:
038 - 4256710 (Hoofdkantoor)
www.trafficsupport.nl

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995

organisatie

Het slimme
ﬁetspad

beleid & beheer
geld & kwaliteit

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
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1
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GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie

kpd.nl

IBIS-MAIN
nu ook beschikbaar voor de GWW
IBIS-MAIN is het instrument om uw beschikbare middelen
voor het onderhoud aan uw infrastructurele werken
optimaal te benutten. Door het combineren van verschillende
onderhoudsprogramma’s maakt u uw strategische keuzes
inzichtelijk, middels het vergelijken en simuleren van de
verschillende planningsscenario’s.

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

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

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