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Mobiliteitsambassadeurs
op de bres voor senioren
Relatiemanagers
helpen de klant op weg

Lichte ophoogmaterialen
voor slappe bodems

EMVI-criteriabibliotheek
uitgebreid

Call fOr papers

Call fOr papers NatiONaal
verkeerskuNDeCONgres 2013
Op woensdag 6 november organiseren CROW/het KpVV en Verkeerskunde/
ANWB het Nationaal verkeerskundecongres. Deze dag bestaat onder andere
uit een plenair programma en parallelle sessies.
Organiseer ook een sessie
Er kunnen complete bijdragen geleverd worden aan het parallelle programma. Bijdragen kunnen
voor 15 juni 2013 (uitgestelde sluitingsdatum) ingestuurd worden via de congreswebsite. Op basis
van de bijdragen stelt de begeleidingscommissie het programma samen.
Drie soorten bijdragen
Dit jaar kunnen op drie manieren bijdragen aan het congres geleverd worden:
1. Presentatiebijdrage (kennis borgen);
2. Discussiebijdrage (kennis vormen);
3. Gemeentelijk probleem ter discussie stellen.
Op www.nationaalverkeerskundecongres.nl staat meer informatie over het congres,
de beoordelingscriteria per categorie en het insturen van de bijdrage.

Mogelijk gemaakt door:

Algemeen
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“Relatiemanagers zijn het aanspreekpunt voor de
hele organisatie”

4

CROW biedt een breed palet aan diensten. Dat maakt het niet altijd
gemakkelijk voor de klant om voor zijn specifieke geval een keuze te
maken. Relatiemanagers bieden uitkomst.
Jaarverslag 2012: Geconcentreerd op weg

5

Leefomgeving
“Beeldkwaliteit schept duidelijkheid en vergemakkelijkt
communicatie”

6

Werken met beeldkwaliteit heeft tal van voordelen. Afspraken, controle,
communicatie: het verloopt allemaal gemakkelijker vergeleken met
de traditionele manier van werken. Op 26 juni is er weer de jaarlijkse
Praktijkdag Beeldkwaliteit.
Bijeenkomsten CROW Levende Stad
Digitale ‘Maatregelcatalogus flora- en faunavoorzieningen’ in de maak

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
Nationaal verkeerskundecongres 2013
Nationale Bewegwijzeringsdienst zorgt voor uniforme bewegwijzering

De tijd dat ouderen hun dagen slijten achter de geraniums ligt achter ons.
Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, maar hoe zit het met hun specifieke
wensen en behoeften op verkeersgebied? Mobiliteitsambassadeurs worden
geschoold om deze wensen en behoeften professioneel kenbaar te maken.
De CROW-helpdesk
Nieuwe ASVV speelt in op recente ontwikkelingen
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

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

Programma Collectief Vervoer…

14

Het programma Collectief Vervoer is dé ontmoetingsplek voor overheden,
vervoerders en reizigersorganisaties. Het KpVV verricht binnen dit programma
tal van werkzaamheden.
Handleiding verkeersregelaars bij evenementen

16

Infrastructuur
Nieuwe publicatie geeft inzicht in lichte ophoogmaterialen

17

Een nieuwe CROW-publicatie biedt een handleiding voor de toepassing
van lichte ophoogmaterialen voor slappe bodems. Granulaire materialen,
schuimbeton en EPS komen in alle soorten en maten aan bod.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

Betonwegendag: brede opzet, uiteenlopende onderwerpen

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

19

Aanbesteden & Contracteren

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

CROW-standaard voor groeiplaatsconstructies bomen

21

EMVI-criteriabibliotheek uitgebreid

22

Het kan niemand ontgaan zijn dat ons land per 1 april een nieuwe Aanbestedingswet kent. ‘EMVI, tenzij…’ is nu verplicht. De bijbehorende
criteriabibliotheek is uitgebreid.

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.

Kleinschalige baggerwerken liggen ter visie
De RAW-helpdesk
Deel 0 van het RAW-bestek aangepast aan gevolgen
Aanbestedingswet 2012

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

22
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Bouwprocesmanagement
VISI niet voor niets gratis

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.

9
9

Mobiliteitsambassadeurs dragen bij aan veiligheid op de weg 10

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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Open standaarden, zoals VISI, zorgen voor een betere digitale samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. Enthousiasme alom is
het gevolg, behalve als het om de financiering gaat. En dat is jammer.
Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp

Hier kunt u informatie vragen
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“Relatiemanagers zijn het
aanspreekpunt voor de hele organisatie
Auteur: Tim Oosten

Voor heel veel vragen over het brede
palet aan diensten dat CROW aanbiedt, kan de klant bij de relatiemanagers terecht. Hilde Bossink:
“Wij kijken naar de vraag en de
behoefte van de klant en we zijn
ook gebaat bj feedback. ”

Op tal van manieren kan de
professional CROW-kennis tot zich
nemen. Bijeenkomsten, cursussen,
publicaties (analoog en digitaal),
helpdesks, een tijdschrift, een website, keus te over. Ieder middel heeft
zo zijn eigen doel, maar soms is het
moeilijk kiezen. En als je bijvoorbeeld al weet dat je een cursus wilt
volgen, moet het een standaardcursus zijn, of één op maat en hoe zit
het met het niveau van cursus en
cursist? Kortom, er leven nogal eens
vragen. De relatiemanager helpt de
klant verder.

Contact

Waar mogelijk ondersteunen

Neem contact op met de relatiemanager voor een
demonstratie Online Kennismodules, mogelijkheden
incompanycursussen of andere vragen.
• Chiel van den Berg
Noord-Holland, Zuid-Holland
m.a.vandenberg@crow.nl, (0318) 69 98 29
• Robert-Jan van den Berg
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
vandenberg@crow.nl, (0318) 69 53 51
• Hilde Bossink
Overijssel, Gelderland, Utrecht
bossink@crow.nl, (0318) 69 98 26
• Henk Deenik
Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland
deenik@crow.nl, (0318) 69 53 42

“Regelmatig benaderen klanten
CROW met de vraag of de elektronische leeromgeving wel wat voor ze
is, of welk cursustraject het beste is
voor hun afdeling”, vertelt Hilde
Bossink. “Wij, de relatiemanagers
bij CROW, zijn in zulke gevallen het
aanspreekpunt. Wij kijken naar de
vraag en de behoefte van de klant
en proberen daar waar mogelijk te
ondersteunen. We zetten de mogelijkheden op een rij en kunnen bijvoorbeeld voorstellen doen om een
cursus af te stemmen op zijn organisatie. Uiteraard vrijblijvend. Wij
verkopen graag publicaties of cursussen, maar het belangrijkste uitgangspunt is een goede relatie met
de klant én kijken hoe hij of zij het
werk beter en slimmer kan doen
met behulp van onze kennisproducten. Dat hoeft niet altijd te leiden
tot de verkoop van een product.”

Helpdesks
Wie vragen heeft over de toepassing van richtlijnen en
kennisproducten, kan terecht bij een van de helpdesks
van CROW. Daar wordt dan ook gretig gebruik van
gemaakt. Het gaat vaak om vragen op het gebied van
verkeer, wegenbouw en openbare ruimte, maar ook
over de juiste toepassing van contractvormen zoals
RAW. Bij deze helpdesks gaat de telefoon vele tientallen
malen per dag. Bereikbaar onder (0318) 69 98 55,
helpdesk@crow.nl.
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Achter de oren krabben
“Steeds vaker gaan organisaties
over op digitale communicatie. De
hulpmiddelen die mensen voor
hun werk gebruiken zijn steeds

V.l.n.r. Robert-Jan van den Berg, Hilde Bossink, Henk Deenik en Chiel van den Berg

minder vaak op papier beschikbaar
en meer en meer online. Ook de
publicaties van CROW zijn al voor
een groot deel online beschikbaar.
Dan krabben ze zich bij organisaties nogal eens achter de oren met
de vraag: wat handhaven we aan
abonnementen, welke abonnementsvorm is het meest geschikt?
Wij helpen mensen graag op weg in
dit proces en zijn daarvoor het aanspreekpunt.”

Signalen
“Wij zijn ook gebaat bij feedback:
bijvoorbeeld als een onderdeel van
een congres of een cursus niet
geheel aan de verwachtingen voldoet. Of als kennis achterhaald
dreigt te worden. Zulke signalen
nemen we mee naar kantoor. Zo helpen wij de organisatie en daarmee
onze gebruikers, om onze producten
actueel en volledig te houden.
Daarom onderhouden wij contacten
op alle niveaus: van management
tot de werkvloer. Hierdoor kunnen
wij ons relatiemanagementactiviteiten goed afstemmen op bestaande
én nieuwe klanten.”

Algemeen
Column

isatie”

Blik vooruit
Je kunt je blik beter vooruit richten dan
achterom te kijken; gedane zaken nemen
nu eenmaal geen keer. Toch word je als
organisatie minstens één keer per jaar
gedwongen om terug te blikken, namelijk
als je je jaarverslag uitgeeft. Begin mei is
dat van CROW weer verschenen en we
hebben het de titel ‘Geconcentreerd op
weg’ meegegeven. Mocht u het niet bij de
post hebben ontvangen; via onze website
kunt u het lezen en desgewenst bestellen.

Jaarverslag 2012

Geconcentreerd op weg
Onder de titel ‘Geconcentreerd op weg’ is begin mei het jaarverslag over 2012 van
CROW verschenen. Met de titel wil de organisatie duidelijk maken dat ze zich concentreert op die activiteiten waar veel behoefte aan bestaat en tevens dat ze vooruitblikt.
CROW ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er is grip op de ontwikkelingen en de
organisatie is voorbereid op de komende jaren.
Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk voor CROW. Het kennisplatform heeft het jaar
afgesloten met een verlies. Door de gedurende het jaar ingezette maatregelen is het verlies
echter geringer uitgevallen dan begroot. De keuze valt nadrukkelijk op kansrijke activiteiten, de
formatie krimpt de komende jaren en de bedrijfskosten worden teruggebracht. Doordat de
genoemde maatregelen eind 2012 zijn ingezet, gaat CROW daar in 2013 en later ongetwijfeld meer van merken.
Veel energie steekt CROW ook in de ondersteuning van de professional in zijn dagelijkse werk.
Het steeds meer digitaal aanbieden van kennisproducten is hier een onderdeel van. Ook ontwikkelt CROW zijn netwerkrol verder en stopt het veel energie in het faciliteren van de
mogelijkheid van vakmensen om elkaar te ontmoeten.

Met de titel maken we duidelijk dat we
uiteraard verslaglegging doen over 2012,
maar dat we de gelegenheid aangrijpen
om uit te leggen wat de plannen voor de
komende jaren zijn. We concentreren ons
op de onderwerpen waar duidelijk vraag
naar is, we kiezen voor kansrijke activiteiten. Dat betekent dat we ook activiteiten
gaan afstoten. Dit gaat gepaard met een
krimp van de formatie. Ook de bedrijfskosten brengen we terug. Het zijn noodzakelijke maatregelen om de conitunïteit
op de langere termijn te waarborgen.
Want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om; ook over een aantal jaren willen
we u als klant terzijde staan en u ondersteunen in het dagelijkse werkproces.
We zijn dus geconcentreerd op weg. En
er is reden voor optimisme. We hebben
weliswaar rode cijfers geschreven over
het afgelopen jaar, maar het verlies is
geringer dan begroot. En ik ben ervan
overtuigd dat we over een paar jaar weer
in de zwarte cijfers belanden. We hebben
grip op de situatie en we zijn en blijven
een gezonde organisatie.
Iman Koster, directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
Het jaarverslag is te vinden op
de website van CROW.
Zie www.crow.nl > publicaties.
Hier is het ook mogelijk gratis
een papieren exemplaar te bestellen.
Het jaarverslag wordt verzonden
aan alle raads-, commissie- en
werkgroepleden van CROW.
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Praktijkmiddag Beeldkwaliteit 26 juni, Ede

“Beeldkwaliteit schept duidelijkheid en
Auteur: Tim Oosten

Op 26 juni is er in Ede de jaarlijkse Praktijkmiddag Beeld
kwaliteit. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier hun
ervaringen uitwisselen en ontwikkelingen bespreken. Kees Hin,
stadsdeelmanager bij de gemeente Arnhem, heeft positieve erva
ringen met het werken met beeldkwaliteit: “We kunnen duide
lijke afspraken maken over de kwaliteit van het onderhoud,
tijdens het proces én achteraf controleren én gemakkelijk
communiceren met het bestuur.”

“Wij hebben het onderhoud van
de openbare ruimte in Arnhem
uitbesteed”, vertelt Kees Hin,
stadsdeelmanager bij de gemeente
Arnhem.
“De helft daarvan is in een beeld
bestek gegoten. Het gaat dan
vooral om zwerfafval, afvalbak
ken, veegvuil en onkruid op ver
hardingen en in beplantingen.
Sinds vorig jaar hebben we
nieuwe onderhoudscontracten
met prijzen voor verschillende
kwaliteitsniveaus. Hierdoor kun
nen we jaarlijks wisselen. Moch
ten we bijvoorbeeld, ingegeven
door bezuinigingen, het kwali
teitsniveau één niveau willen ver
lagen, dan weten we van tevoren
hoeveel dat oplevert. Dit maakt
het gesprek met het bestuur
natuurlijk gemakkelijker. We
weten meteen wat we krijgen
voor ons geld: zo veel levert het
op en zo gaat het er uitzien.”

Voor- en nadelen

Foto: Herman Stöver

“Heel veel gemeenten zijn bezig
met beeldkwaliteit. Soms hebben
ze hiervoor hun eigen methode,
soms die van CROW. Wij werken
volledig volgens de CROW
methode. Waar je ook voor kiest,
alles heeft zijn voor en nadelen.
Het voordeel van het werken met
de CROWmethode is dat we met
een landelijke systematiek werken.
Dat is handig voor benchmarken
en voor aannemers. De beeldkwali
teit B in Arnhem is dezelfde als de
beeldkwaliteit B in Den Helder.”
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Meten
“Vroeger, toen het onderhoud op
frequentie gebeurde, zeiden we
wel eens gekscherend: ‘het is weer

Leefomgeving

id en vergemakkelijkt communicatie”
gelukt voor het geld dat we hebben
besteed.’ Maar wat was eigenlijk
gelukt? Een aantal malen vegen,
maaien en schoffelen. Maar met
welk resultaat? Nu meten we. We
weten nu gedurende de onder
houdsperiode, maar ook achteraf,
wat de geleverde kwaliteit is. Is
geleverd wat we hebben afgespro
ken? Vorig jaar hadden we een
natte periode in de zomer en was
er meer onkruid in de beplanting
dan afgesproken. Op andere
gebieden heeft de aannemer daar
entegen een hogere kwaliteit gele
verd. Hier kunnen we lering uit
trekken. Ook afspraken over ver
rekening, wanneer de afgespro
ken kwaliteit niet behaald wordt,
maken deel uit van het onder
houdscontract.”

Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2013

Kees Hin: “Duidelijke
afspraken dankzij
beeldkwaliteit”

De jaarlijkse praktijkmiddag Beeldkwaliteit
26 juni van 13.00 – 16.30
TechCenter Ede
Toegangsprijs: € 150,- (exclusief btw) per persoon
(inclusief lunch).
Partners CROW Levende Stad hebben gratis toegang.
Wat biedt de middag:
• Alles over de CROW kwaliteitscatalogus 2013
- Nieuwe en aangepaste schaalbalken
- Nieuwe meetinstructies
- Demo nieuwe kostenkengetallen
- Tervisielegging in RAW
• Interactieve workshops over praktijkervaringen
met ambities, opdrachten, toezicht houden en
monitoren
• Ontmoeten van honderd vakgenoten

Geplande bijeenkomsten
4 juni
Past performance – ’s-Hertogenbosch
13 juni
Weg met die obstakels – Ede
26 juni
Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede
4 juli
Openbare ruimte en de gemeenteraadsverkiezingen –
de beheerder als politiek adviseur – Rijswijk
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
• Regisseren van de openbare ruimte
• Contractvormen openbare ruimte
• Baten van beheer
• Young professionals
De volgende bijeenkomsten hebben dit jaar plaatsgevonden:
16 januari Verantwoord communiceren over de openbare ruimte
met sociale media – Rotterdam
24 januari Waardevolle gegevens over de openbare ruimte ‘bevrijden’ –
Utrecht
31 januari Monitoring – Breda
7 maart
‘Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’ –
Nieuwerkerk aan den IJssel
4 april
Maatschappelijk stadsbeheer – Delft
13 mei
Monitoring – Eindhoven
29 mei
Evaluatie bezuinigingen – Zoetermeer
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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Digitale ‘Maatregelcatalogus floraen faunavoorzieningen’ in de maak
Auteur: Ceciel van Iperen

CROW werkt aan de digitale ‘Maat
regelcatalogus flora en faunavoorzie
ningen’, een onlinedatabase die plan en
projectvoorbereiders, bestekschrijvers
en uitvoerders informatie biedt over de
technische en functionele eisen aan
flora en faunavoorzieningen.
Denk bij deze catalogus aan de
faunauittreedplaatsen (‘FUP’s’)
in kanalen, die moeten voorko
men dat grotere zoogdieren ver
drinken omdat ze de steile oevers
niet op kunnen klimmen. Door
aan te geven hoe zo’n uittreed
plaats het beste kan worden aan
gelegd, hoeft niet iedereen zelf
het wiel uit te vinden.

keuze, specificaties, risicofacto
ren, omgevingseisen, enzovoorts.
Per voorziening wordt hiervoor
een digitale ‘factsheet’ gemaakt.
Daarnaast biedt de catalogus hulp
bij het vinden van de juiste voor
zieningen of maatregelen, door
slimme zoekfuncties.
Een breed samengestelde werk
groep denkt intensief mee met dit
product. Momenteel is het proto
type becommentarieerd en af en is
de opzet van de factsheets gereed.
Binnenkort wordt gestart met de
verdere uitwerking en invulling
van de digitale catalogus.
De onlinemaatregelcatalogus
moet een levend document wor
den. Ervaringen met flora en
faunavoorzieningen worden ver
werkt, om zo actuele informatie
te kunnen bieden.

Onlinedatabase met factsheets

Koppeling met RAW

Voor deze, en tientallen andere
voorzieningen en maatregelen,
zal de catalogus informatie bie
den over de geschikte materiaal

De catalogus sluit volledig aan bij
hoofdstuk 64 van de Standaard
RAW Bepalingen ‘Flora en fauna
maatregelen en voorzieningen’.

Samenstelling werkgroep
- IPC Groene Ruimte BV, afdeling Advies; de heer ing. R.H.J. Borst
- De Vlinderstichting, afdeling Onderzoek/communicatie; de heer K. Veling
- Gemeente Ede, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling; de heer C. van Rijswijk
- AOC De Groene Welle; de heer J. Koezen
- Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening; de heer G. Timmermans
- Gemeente Zwolle, afdeling Stad & Landschap; de heer M.W. Kaales
- Donkergroen B.V., afdeling Ontwerpbureau; de heer ing. G.J. van den Dikkenberg
- Ministerie van Economische Zaken; de heer mr. J.J. Ostendorf
- IPC Groene Ruimte BV, afdeling Advies; de heer R. Sprong
- Brouwers groenaannemers B.V.; de heer R. Kusters
- Alterra Wageningen UR; de heer F. Ottburg
- Waternet; mevrouw E. Spielmann
- Ballast Nedam Engineering, Infrabouw; mevrouw S.M. van Willigen
- Zoogdiervereniging; de heer S. Vreugdenhil
- Gemeente Heemskerk, afdeling Stadszaken; de heer ing. M. Jansen
- Rijkswaterstaat Dienst Limburg; mevrouw R. Roepers
- Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Beheer Openbare Ruimte; de heer J. Winter
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Hierdoor wordt het mogelijk om
nauwkeuriger specificaties op te
nemen in het bestek, via verwij
zingen naar factsheets over voor
zieningen.
Bij de ontwikkeling van de catalo
gus volgt CROW ook de plannen
van het ministerie van Economi
sche Zaken voor de nieuwe natuur
wet, en de veranderingen rondom
de vergunningverlening met
betrekking tot de natuur. Donder
dag 25 april vond de werkconferen
tie ‘Natuur in de gemeentelijke en
provinciale uitvoeringspraktijk’
plaats. CROW heeft als onderdeel
van een van de workshops het pro
totype van de ‘Maatregelcatalogus’
mogen presenteren.
Ceciel van Iperen,
projectmanager Beheer openbare ruimte,
vaniperen@crow.nl

Verkeer & Vervoer

Nationaal verkeerskundecongres 2013

Foto: Herman Stöver

CROW, KpVV,Verkeerskunde en ANWB
organiseren op woensdag 6 november
2013 voor de vierde keer het Nationaal
verkeerskundecongres, dé jaarlijkse vakdag
voor de verkeerskundesector. De verkeerskundige wordt bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen in het vakgebied en
wisselt kennis en ervaring uit met collegaprofessionals.

Nationale Bewegwijzeringsdienst
zorgt voor uniforme bewegwijzering
De begin april opgerichte Nationale
Bewegwijzeringsdienst zorgt voor uniforme bewegwijzering in het land op alle
wegen en daarmee voor duidelijkheid
voor de weggebruikers.
In de Nationale Bewegwijzeringsdienst
(NBd) zijn alle wegbeheerders vertegenwoordigd. Bewegwijzeringstaken
die voorheen door ANWB en Stichting
Bewegwijzering Nederland/Inkoopbureau
Bewegwijzering Nederland werden uitgevoerd, zijn overgedragen aan de NBd. De

dienst is fysiek ondergebracht bij Rijkswaterstaat.
Net als zijn voorgangers gebruikt de NBd
de ‘Richtlijn bewegwijzering’ van CROW
als basis voor de planvorming. De NBd
heeft als belangrijke gebruiker van de
richtlijn zitting in het CROW Platform
Bewegwijzering, dat ervoor zorgt dat
deze richtlijn actueel blijft.

John Boender, projectmanager Verkeer &
Vervoer, boender@crow.nl

Op 6 november is er een compleet en
gevarieerd vakprogramma: iedereen kan
deelnemen aan parallelsessies naar keuze,
discussiëren over actuele verkeerskundige
onderwerpen en gericht kennisnemen van de
laatste stand van zaken op het vakgebied. De
hele dag een verkeersexpo met informatiestands en veel gelegenheid om te netwerken
met andere vakprofessionals maken de dag
verder compleet.
Bij aanmelding voor 1 augustus 2013 geldt
€ 45,- vroegboekkorting (alleen bij het volledige inschrijftarief van € 395,-). Ook leden
van een actieve CROW-werkgroep en abonnees van het vakblad Verkeerskunde ontvangen korting.

Bijdragen aan het parallelle programma is
nog mogelijk
Tot 15 juni (uitgestelde sluitingsdatum) is het
mogelijk een bijdrage in te dienen voor het
parallelle programma van het Nationaal verkeerskundecongres. Anders dan voorgaande
jaren dient het een complete bijdrage te
zijn. Op basis van deze complete bijdragen
stelt de begeleidingscommissie dit jaar een
programma samen. Meer informatie over de
mogelijkheden en de beoordelingscriteria van
de bijdragen staat op:
www.nationaalverkeerskundecongres.nl.

voor meer informatie en aanmelden:
www.nationaalverkeerskundecongres.nl

advertentie
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Mobiliteitsambassadeurs dragen
bij aan veiligheid op de weg
Auteur: Jan van de Berg

Senioren hebben specifieke wensen en behoeften voor het verkeer en de inrichting van wegen. Seniorenorganisatie ANBO
biedt via het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’ een cursus waarin
zij leren om deze professioneel voor het voetlicht te brengen.
CROW verzorgt een deel van de cursus.

Jan Dokter:
“De cursus geeft
bruikbare kennis
over wegontwerp
en alle relevante
regels en richtlijnen”

Koen Bekking:
“Enkele tientallen
ouderen zijn inmiddels mobiliteitsambassadeur”

Wie verkeerssituaties in zijn woonplaats wil verbeteren, moet in
gesprek gaan met de wegbeheerder. Dit heeft meer succes naarmate er professioneler wordt
gecommuniceerd met gemeente,
provincie of waterschap. Om senioren hiermee te helpen, heeft de
ANBO een cursus voor mobiliteitsambassadeurs opgezet. Dit is
gebeurd in het kader van het programma ‘Blijf Veilig Mobiel’ dat
gefinancierd wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De cursus bestaat uit verschillende
onderdelen, waaronder informatie
over lobbyvaardigheden de Wmo
(waaronder verstrekking van een
scootmobiel) en een seniorenproof wegontwerp. “Het laatste
onderdeel wordt verzorgd door
CROW”, legt Koen Bekking uit. Hij
is consulent verkeer en vervoer bij
CROW en docent bij de cursus.

Basistraining en terugkomdag
De eerste cursus is vorig jaar gegeven. Bekking: “Dit is de basistraining. Deze is gevolgd door een
terugkomdag, waar ervaringen
worden uitgewisseld en dieper op
de materie wordt ingegaan. De
tweede basiscursus is inmiddels
ook gehouden. Bij elkaar zijn er
nu enkele tientallen ouderen, die
mobiliteitsambassadeur zijn.”
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De mobiliteitsambassadeurs zijn
lokaal actief en hebben affiniteit
met verkeer en mobiliteit. Een van
hen is Jan Dokter. Hij is lid van de
werkgroep ‘Blijf Veilig Mobiel’ van
het ‘Platform Senioren Zevenaar’.
Zijn eigen ervaringen met de
lokale infrastructuur en die van
andere ouderen zijn niet onverdeeld positief. “Als je met een scootmobiel een verkeersdrempel oversteekt, kunnen er gevaarlijke
situaties ontstaan. Er zijn ook bolle
verkeersdrempels, waar een scootmobiel nauwelijks overheen komt.
Verder hebben we hier in de
gemeente punaises. Rijd je daar
overheen met een auto, Canta of
brommobiel, dan krijg je harde
schokken, die zeker voor mensen
met rugklachten erg vervelend en
pijnlijk zijn.”
Dokter is er de man niet naar om
gevaarlijke of onplezierige situaties voor lief te nemen. “Ik spreek
de gemeente erop aan. De cursus
mobiliteitsambassadeur geeft hiervoor bruikbare kennis over wegontwerp, relevante wet- en regelgeving en richtlijnen waar je op
terug kunt vallen. Het gedeelte
over lobbyen is naar mijn mening
nuttig, als je je daar nog nooit mee
beziggehouden hebt. Dat is in mijn
geval anders. Voordat ik me met
verkeer bezighield, was ik namens

de ANBO al actief als lobbyist voor
de actie ‘Meer woningen voor
ouderen’.”

Seniorenproof wegontwerp
Tijdens de cursus maakt Bekking
gebruik van een brochure met
informatie over seniorenvriendelijke verkeersoplossingen. Deze is
ontwikkeld door CROW en ANBO.
De bedoeling is dat de cursisten
basiskennis krijgen, die ze kunnen
gebruiken om als volwaardig
gesprekspartner van bijvoorbeeld
de gemeente op te kunnen treden.
Behalve relevante wet- en regelgeving, worden er (NEN-)normen
behandeld, en de richtlijnen van
CROW.
Bekking gebruikt tijdens de cursus
veel foto’s van praktijkvoorbeelden.
“Zo laat ik zien wat voor situaties
niet al te vriendelijk zijn voor senioren en hoe het anders kan. En ook
wat er allemaal voor hen speelt. Er
zijn tenslotte verschillende soorten
beperkingen, die ieder hun eigen
invloed hebben op verkeersdeelname, zoals slecht ter been zijn of
slecht kunnen zien. Het is leuk om
mensen kennis te laten maken met

Verkeer & Vervoer

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

Bord E6
(gehandicaptenparkeerplaats)
met onderborden

Foto: Herman Stöver

Vragen over de juridische betekenis van verkeersborden komen
regelmatig bij de helpdesk binnen.
Zo ook de volgende vraag.

mogelijkheden voor verbetering
van verkeerssituaties voor verschillende soorten beperkingen.”

verzameling suggesties voor wegbeheerders. Zij kunnen deze gebruiken als aanvulling op de ASVV.”

Met de gemeente in gesprek gaan
over kritieke situaties is één ding;
veranderingen in gang zetten is iets
anders. Dat heeft Dokter in zijn
gesprekken wel gemerkt. “Als antwoord van de gemeente op mijn
bezwaren tegen verkeersdrempels
en punaises kreeg ik te horen, dat
deze volgens de richtlijnen zijn
aangelegd en dat er wat de
gemeente betreft dus niets aan de
hand was.” Met andere woorden:
niet alle klachten zijn op te lossen
door een beroep te doen op de
bestaande richtlijnen.

“Verder werken we nu aan de publicatie ‘Integrale toegankelijkheid
openbare ruimte’. Deze zal eind dit
jaar uitkomen. In deze richtlijn is
veel aandacht voor senioren. Verder
is de ASVV natuurlijk niet in beton
gegoten. Doordat deze publicatie in
de onlinekennismodules van CROW
is opgenomen, kunnen er snel aanpassingen in gemaakt worden, die
gericht zijn op de verkeersdeelname
van ouderen. We zijn overigens blij
dat we als CROW op dit vlak nauw
samenwerken met ANBO.”

Ontwikkeling van richtlijnen
Dit komt Bekking niet onbekend
voor. “De ASVV en andere richtlijnen geven een goede basis voor wegontwerp, maar kunnen in specifieke
situaties te wensen overlaten voor
senioren. Als CROW zijn we ons
hiervan bewust, te meer omdat de
samenleving vergrijst. We hebben
eind 2011 de publicatie ‘Seniorenproof wegontwerp’ uitgebracht. Dit
is geen harde richtlijn, maar een

Voor Dokter en de andere mobiliteitsambassadeurs zijn de huidige
en toekomstige richtlijnen een
welkome steun in de rug zijn. Hun
ervaring en de kennis die ze
opdoen bij de cursus krijgen hiermee een steviger basis. Dat dit zal
resulteren in een veiliger infrastructuur voor ouderen, leidt geen
twijfel.
Koen Bekking, consulent Verkeer & Vervoer,
bekking@crow.nl

Een bepaalde parkeerplaats is
aangeduid met de volgende bordencombinatie: E6 met daaronder een kenteken en een tijdsaanduiding. De tijdsaanduiding
die aangegeven wordt, is van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. Wie mag van deze parkeerplaats gebruikmaken buiten de genoemde tijden om,
bijvoorbeeld op dinsdagavond om 19.30 uur?

Antwoord:
De onderborden geven een beperking van de werkingssfeer aan. Op de onderborden in dit voorbeeld
wordt aangegeven dat de parkeergelegenheid uitsluitend gedurende de aangegeven dagen en uren bestemd
is als gehandicaptenparkeerplaats en dat deze plaats
op die momenten specifiek gereserveerd is voor één
voertuig. Impliciete strekking van het onderbord met
tijdsaanduiding is, dat buiten de aangegeven perioden
iedereen zijn voertuig op de desbetreffende plaats mag
parkeren. De parkeerplaats wordt dan dus een algemene parkeergelegenheid. Dit geldt ook wanneer een
gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor één
specifiek voertuig, zoals in dit voorbeeld het geval is. Op
dinsdagavond om 19.30 uur mag dus ieder ander zijn
voertuig hier parkeren.
Relevante wetgeving omtrent verkeersborden (waaronder bord E6) is onder andere te vinden in de BABW
en de Uitvoeringsvoorschriften BABW:
• Artikel 8 BABW: Onderborden;
• Artikel 12 BABW: Verkeersbesluiten;
• Hoofdstuk 2 Uitvoeringsvoorschriften BABW:
Verkeersborden;
• Hoofdstuk 3 Uitvoeringsvoorschriften BABW:
Onderborden.
Op www.verkeerstekens.nl is informatie te vinden over
de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek.
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Nieuwe ASVV speelt in op
recente ontwikkelingen
Auteur: Jan van den Berg

De nieuwe editie van de ASVV heeft de vorige na acht jaar trouwe
dienst afgelost. Nieuwe ontwikkelingen als elektrische auto’s zijn
erin opgenomen. Ook is er nu een online-editie. Enkele verkeerskundigen spreken zich er over uit.
Sinds 31 oktober van het vorige
jaar is er een geactualiseerde editie
van de ASVV. Deze aanbevelingen
voor verkeerskundigen bieden al
bijna dertig jaar richtlijnen voor
vele facetten van verkeerskundige
ontwerpen.
Jantine de Wijs:
“Maatvoeringen
waren niet altijd
eenduidig. Dat is nu
anders.”

Nely van der Meer:
“Als ik thuis werk,
log ik gewoon in,
zodat ik de ASVV
daar ook ter beschikking heb.”

De eerste ervaringen van gebruikers laten zien, dat er bij de toepassing van de ASVV in de praktijk
niet heel veel veranderd is. Dat is
in ieder geval de indruk van Jantine de Wijs, verkeerskundig ontwerper bij Goudappel Coffeng. “Als
ik kijk naar het gedeelte dat ik
gebruik, en dat is ongeveer een
derde van het hele boek, dan zie ik
dat er geen grote veranderingen
zijn. Wel zijn er informatie en
richtlijnen die beter aansluiten op
de praktijk van vandaag.”

Opbouw
Nely van der Meer is verkeerskundig specialist bij het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht.
Ook zij ziet geen heel grote wijzigingen. “Wat als eerste opvalt, is
dat de opbouw enigszins anders
is. In het begin moet je wat meer
zoeken om de juiste informatie te
vinden.”
Een voorbeeld van een inhoudelijke vernieuwing, is de introductie van de elektrische auto in de
ASVV. “Daar hebben we nu nog
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niet veel mee te maken”, zegt
Van der Meer. “Maar dat zal de
komende jaren ongetwijfeld meer
gaan gebeuren.”
De Wijs merkt op dat maatvoeringen van bijvoorbeeld wegen, fietspaden en parkeervakken aan verandering onderhevig is.
“Maatvoeringen waren daardoor
niet altijd eenduidig. Dat is nu
anders.” Als voorbeeld kunnen
fietspaden dienen. Hiervoor was in
de vorige ASVV een standaardmaat
aangegeven. Nu zijn de maten
gerelateerd aan de intensiteit van
het fietsverkeer. Simpel gezegd
komt het erop neer, dat fietspaden
breder zijn, naarmate er meer fietsers gebruik van maken. “Deze
aanpassing komt ongetwijfeld
doordat er nu meer kennis
beschikbaar is over fietsverkeer”,
meent De Wijs.

Invoegstroken
Er zijn natuurlijk altijd dingen die
niet in de ASVV te vinden zijn. De
Wijs vindt dat geen probleem. “Zo
waren we laatst op zoek hoe lang
een invoegstrook op een 50 kilometerweg zou moeten zijn. Dat zul
je in de ASVV niet vinden. Ze
horen ook niet thuis op een
gebiedsontsluitingsweg binnen de
bebouwde kom, dus dat kan ik niet
als een omissie zien. Bovendien
zijn er voor verkeerskundige

aspecten die niet in de ASVV
staan, wel normen of richtlijnen te
vinden in andere publicaties van
bijvoorbeeld CROW of NEN.” Ook
Van der Meer grijpt behalve naar
de ASVV naar aanvullende publicaties. “Ik noem als voorbeeld
publicaties over veiligheid en turborotondes.”
De nieuwe ASVV presenteert gegevens eenvoudiger dan de vorige, is
De Wijs opgevallen. “Ik zie bijvoorbeeld bij profielen van wegen dat
er minder plaatjes zijn. Maar dit
gaat niet ten koste van de duidelijkheid. Verder is me opgevallen
dat de overeenstemming tussen de
ASVV en andere publicaties van
CROW beter is geworden.”

Online
De ASVV is er in een papieren en
een online-editie. Dat de laatste
voordelen heeft, mag duidelijk

Foto: Herman Stöver

Verkeer & Vervoer

zijn. Van der Meer noemt als voordeel hiervan, dat het veel gemakkelijker is om teksten uit de ASVV te
halen en bij te voegen bij ontwerpen of dossiers. “Bij het boek uit
2004 moest je een afbeelding scannen en zelf digitaliseren en eventueel printen om het bij een dossier
te kunnen voegen. Nu zijn deze
makkelijk uit de ASVV te halen en
digitaal of afgedrukt bij te voegen.”
De mogelijkheid om de tekst permanent actueel te houden, is voor
De Wijs een groot voordeel. De
vorige ASVV is acht jaar meegegaan. In zo’n lange periode verandert er natuurlijk veel. Ik vind het
erg prettig dat we nu een ASVV
hebben die actueel blijft.”
Online heeft voor thuiswerkers
als voordeel, dat de ASVV ook vanuit de werkplek thuis toegankelijk
is, is de ervaring van Van der

Meer. “Ik werk ook regelmatig
thuis. Nu hoef ik geen boekwerken meer mee te nemen, maar log
gewoon in, zodat ik de ASVV ook
thuis ter beschikking heb.”

Verbeteren
Het gebruiksgemak van de digitale versie laat wat Van der Meer
betreft nog wel het een en ander
te wensen over. “Je moet zoektermen gebruiken, die heel exact
zijn. Die zijn waarschijnlijk zo
specifiek, dat er regelmatig niets
gevonden wordt. Verder is het
ronduit lastig dat je niet kunt
doorklikken. Je moet in de
inhoudsopgave kijken op welke
paragraaf je moet zijn. Blijkt dat
toch de verkeerde te zijn, dan
moet je weer terug naar de
inhoudsopgave. Scrollen of doorklikken naar een volgende paragraaf is niet mogelijk. Zoals de
digitale versie nu is, kun je sneller

iets opzoeken in de papieren editie. Dat is, zeker in deze tijd, een
gemiste kans. CROW kan hier dus
nog wel zaken verbeteren.”
Ook wat betreft de abonnementsvorm had Van der Meer aanvankelijk kritiek. “Wij vonden het abonnement in het begin te beperkt.
Er waren te veel publicaties naast
de ASVV, die er niet in zaten,
maar die je toch vaak nodig hebt.
Daar hebben we het met CROW
over gehad. Gelukkig is het abonnement uitgebreid. Op dit punt is
er op onze kritiek dus goed gereageerd.”

www.crow.nl/asvv
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Programma Collectief Vervoer …
Auteurs: Marcel Sloot en Gerard van Kesteren

Het programma Collectief Vervoer is dé plek waar overheden,
vervoerders en reizigersorganisaties elkaar ontmoeten. Het KpVV
verricht veel werkzaamheden binnen dit programma, dat een van
de vier hoofdprogramma’s is van het cluster Verkeer en Vervoer
van CROW. Het KpVV richt zich hierbij op al het vervoer dat door
de provincies, stadsregio’s en gemeenten wordt aangestuurd:
bus, tram, metro, regionale trein, ov over water, Regiotaxi, leer

Het KpVV houdt zich ook bezig
met andere vormen van collectief
vervoer: het AWBZ-vervoer, aangestuurd door 160 AWBZ-instellingen, en het zittend ziekenvervoer,
waar de zorgverzekeraars voor verantwoordelijk zijn. En verder met
opkomende vormen van collectief
vervoer zoals buurtbussen, privaat
georganiseerd vervoer en flexibelere dienstverlening. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de krimpgebieden. In totaal gaat jaarlijks 2,5
miljard euro om in subsidies en
regelingen in het collectief vervoer.

Gebruikers van de producten
Niet alleen de opdrachtgevers van
het collectief vervoer maken
gebruik van KpVV-producten en
diensten, maar ook andere partijen, bijvoorbeeld openbaarvervoer- en taxibedrijven, reizigersorganisaties, waterschappen,
kennisinstituten en onderwijsorganisaties, en de rijksoverheid.
Ook consultants maken in die rol
gebruik van de producten en dien-
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sten; zij helpen overheden vaak bij
het opstellen van beleidsplannen
en aanbestedingen van concessies
en contracten Ook deze partijen
horen tot de – zij het secundaire –
doelgroep van het KpVV. Combinatie van die twee groepen leidt tot
ongeveer 600 organisaties.

De doelgroep
Het KpVV richt zich vooral op de
beleidsmakers bij bovengenoemde
organisaties. En soms ook op
bestuurders en managers om, via
hen, de primaire doelgroep
(beleidsmedewerkers) te bereiken.
In totaal gaat het om een veld van
rond de 3500 mensen. In het

Foto: Herman Stöver

lingenvervoer, Wmovervoer en Valys.

KpVV-adressenbestand hebben
2841 mensen aangegeven bij openbaar vervoer of bij contractvervoer
betrokken te zijn. Dat zijn op dit
moment de klanten. Een flink
deel van het veld is bekend met het
KpVV. Binnen de groep klanten is
er een kern van ongeveer 300 mensen die tot de samenwerkingspartners van het KpVV wordt gere-

Rapport ‘Succesvolle OV-knooppunten:
multimodaal en multifunctioneel’
In het rapport ‘Succesvolle OV-knooppunten: multimodaal en multifunctioneel’
is een grote verscheidenheid aan knooppunten benoemd. Er zijn in Nederland
honderden knooppunten die verschillen in schaal, plek in het netwerk, ontwikkelnoodzaak en potentie, enzovoort. Er wordt ingezoomd op zes knooppunten: station Hilversum, ov-knooppunt Gieten, station Culemborg, P+R Zuidhorn en station Reuver. Het zijn allemaal knooppunten, maar de setting en
aanpak verschillen sterk, evenals de reikwijdte van kansen en opgaven op het
gebied van mobiliteit, activiteiten en ruimte. Dit rapport staat in de kennisbank
op de KpVV-website.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

kend. Veelal zijn dat de voorlopers
op de inhoudelijke onderwerpen.
Met hen is er ook geregeld contact.
Dat zijn mensen van zowel de
opdrachtgevers (overheden) als
vertegenwoordigers van vervoerders en reizigers (FMN, KNV,
Rover, CG-Raad, ROCOV’s).

Klantbehoefte opzoeken
Met deze samenwerkingspartners
wordt bepaald welke producten
en diensten het KpVV ontwikkelt.
Waarbij uiteraard extra scherp
geluisterd wordt naar de decentrale overheden. Als voorlopers
helpen zij het KpVV ook door het
aandragen van praktijkgerichte
kennis die weer via KpVV-kanalen
beschikbaar wordt gesteld aan de
klanten. Contact met de samenwerkingspartners vindt onder
andere plaats door zitting te hebben in strategische overleggen
waar zij bijeenkomen, door over-

leggen zelf te organiseren, tijdens
KpVV-bijeenkomsten en door met
enige regelmaat bij ze op bezoek te
gaan of gevraagd te worden om
mee te denken in projecten (aanbestedingen, advies aan tafel) of
ander persoonlijk contact. Overigens is dat niet de enige input op
basis waarvan het KpVV de klantvraag bepaalt. Zelfstandig onderzoek en reactieformulieren tijdens
bijeenkomsten waarbij expliciet
wordt gevraagd naar onderwerpen
waar de klant wil dat het KpVV
mee aan de slag moet gaan, zijn
andere bronnen. Uiteraard is er de
belangrijke input van de koepelorganisaties IPO, SKVV en VNG
direct of via de stuurgroep van het
KpVV, en input van de KpVVadviesraad. Ten slotte wordt informatie gehaald uit lidmaatschappen van onder meer Railforum, de
vereniging waarin de railsector is
verenigd, en van de UITP, in internationaal verband de belangrijkste
wereldwijd werkende organisatie
voor het ov.

De KpVVproducten
Het KpVV ontwikkelt binnen het
programma Collectief Vervoer
diverse producten, van publicaties
tot bijeenkomsten. Op de website
zijn alle huidige kennisproducten
te vinden.

www.kpvv.nl > kennisbank > collectief vervoer,
voor een overzicht van alle huidige kennisproducten.
Marcel Sloot, marcel.sloot@kpvv.nl
Gerard van Kesteren, gerard.vankesteren@
kpvv.nl
Guy Hermans, guy.hermans@kpvv.nl

Inspiratieboek particuliere initiatieven
in het personenvervoer
In het inspiratieboek ‘Par ticuliere initiatieven in het
personenvervoer’ wordt uiteengezet dat het
schrappen van onrendabele openbaarvervoerlijnen leidt tot initiatieven
van burgers om hun
medemens te ondersteunen in hun vervoersvraag.
Vanuit sociale betrokkenheid wordt kleinschalig
maatwerk georganiseerd
dat veel beter aansluit bij
deze vervoersvraag dan
een overheid ooit zou
kunnen. Dit inspiratieboek staat in de kennisbank op de KpVVwebsite.

Visiedocument over concessiemanagement
In het visiedocument over concessiemanagement ‘It
takes two to tango’ wordt ingegaan op de dynamiek in
het openbaar vervoer waarin van vervoerders en ovautoriteiten wordt verwacht
de concessies, met looptijden
van acht tot tien jaar of soms
zelfs langer, netjes binnen de
gemaakte afspraken uit te
voeren. Geen wonder dat er
binnen de ov-sector steeds
meer de behoefte ontstaat
aan flexibele inrichting
van het vaak als star ervaren juridisch keurslijf van
concessievoorschriften.
Dit visiedocument staat
in de kennisbank op de
KpVV-website.
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Handleiding verkeersregelaars bij evenementen
Auteurs: Wilma Slinger en Ludolf Schouten

Als het gaat om de inzet van vrijwillige verkeersregelaars bij evene
menten zijn, nog niet alle nieuwe regels en mogelijkheden bij alle
betrokkenen bekend. Dat constateerde de VNG in de (gemeentelijke)
praktijk. Dit leidt tot verwarring, extra werk en het komt de verkeers
veiligheid niet ten goede. De vraag aan het KpVV was dan ook een
praktische handleiding te maken, die de voorschriften en procedures
bevat die gemeenten kunnen of moeten volgen om een geslaagd
verloop van evenementen te kunnen garanderen, mede dankzij de
inzet van verkeersregelaars.

Volg ons of discussieer mee
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
Regelgeving
Daarom zijn in 2009 de eisen voor
verkeersregelaars en hun uitrusting
verscherpt. En sinds begin dit jaar
is er ook een speciale website waar
evenementenverkeersregelaars de
verplichte instructietoets kunnen
volgen en het toetsexamen kunnen
afleggen. Voldoende aanleiding om
alle laatste regelgeving op een rij te
zetten en een handreiking te ontwikkelen over de vraag in welke
situatie je wel en niet vrijwillige
verkeersregelaars inzet en hoe je
van hen gebruikmaakt.

Praktijk bij evenementen

Samenwerking

Nu de politie zich steeds meer gaat
toeleggen op kerntaken, is de inzet
van vrijwilligers vaak de enige
manier waarop evenementen nog
doorgang kunnen vinden. Evenementen trekken steeds meer
bezoekers en het daarmee gepaard
gaande verkeersaanbod heeft vaak
consequenties voor de verkeersafwikkeling in de wijde omgeving.
Ook stellen we tegenwoordig
hogere eisen aan de veiligheid,
zowel van de verkeersregelaar zelf
als van de weggebruikers. Bovendien moet de weggebruiker ervan
op aankunnen dat een verkeersregelaar kundig en adequaat zijn
werk doet.

De publicatie is in samenwerking
met CROW tot stand gekomen.
CROW heeft in 2012 de publicatie
‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’ uitgebracht. Verder
zijn gesprekken gevoerd met mensen uit het veld bij gemeenten,
politie en VNG én is via linkedIn
een online-enquête uitgezet waar
gemeenten hun ervaringen met de
inzet van vrijwillige verkeersregelaars kwijt konden. Deze ervaringen zijn in de uitgave verwerkt.
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Handleiding Verkeersregelaars bij evenementen:
www.kpvv.nl
Wilma Slinger, wilma.slinger@kpvv.nl.
Ludolf Schouten, schouten@crow.nl

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

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

Highlights
13 juni 2013 | Fietsexcursie - Breda
20 juni 2013 | Nationaal Congres
Contractvervoer 2013 - ‘s-Hertogenbosch
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, via de tweewekelijkse nieuwsbrief
‘Flits’. Inschrijven kan via
www.kpvv.nl/mijnkpvv > abonnementen.

Infrastructuur

Nieuwe publicatie geeft inzicht
in lichte ophoogmaterialen
Auteur: Jan van den Berg

Op een slappe bodem kan het nut hebben om lichte ophoogmaterialen te gebruiken. CROW-publicatie 325 ‘Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw’ biedt een handleiding voor de toepassing
hiervan. De publicatie vervangt CROW-publicatie 150 ‘Toepassingsrichtlijn voor EPS in de wegenbouw’ (2000) en CROW-publicatie 173 ‘Schuimbeton voor wegen en terreinen’ (2002).
Er is geen aspect van de wegenbouw of er zijn in de loop van de
tijd nieuwe ontwikkelingen. Zo
ook lichte ophoogmaterialen.
CROW heeft met publicatie 325 de
informatie over deze materie vernieuwd. De publicatie beschrijft

Integraal
“Dat is een goede stap geweest”, zegt
Joost Verschuure, senior projectleider wegenbouw bij de provincie
Zuid-Holland en lid van de werkgroep. “Nu hebben we één publicatie over dit onderwerp met een integrale benadering. Daardoor komen
alle materialen evenveel onder de
aandacht. Dat bevordert naar mijn
mening de toepassing ervan.”
Als voorbeeld kunnen we schuimbeton noemen. Dat is de afgelopen
jaren door aannemers vrijwel niet
als ophoogmateriaal aangeboden,
is de ervaring van Verschuure. “Nu
alle materialen in dezelfde publicatie zijn aangenomen, heb je automatisch ook meer aandacht voor
het hele spectrum. Ik verwacht
daarom dat schuimbeton nu wat
meer toegepast zal gaan worden.”

Joost Verschuure:
“Ik hoop dat de
publicatie zal
bijdragen tot meer
innovatie door de
sector”

Henkjan Beukema:
“Afvalproducten van
verbrandingsovens
zijn in opkomst
en dat is gunstig
in het kader van
duurzaamheid”

granulaire materialen, zoals bims,
flugsand, lava, geëxpandeerde
kleikorrels, schuimglas en
E-bodemas. Verder zijn schuimbeton en verschillende soorten geëxpandeerd polystyreen (EPS) opgenomen.

“De informatie in publicatie 325 is
uitgebreid”, zegt Henkjan Beukema. Hij is lid van de werkgroep
‘Lichte ophoogmaterialen’ die de
publicatie heeft opgesteld. Hij is
adviseur geotechniek bij de wegenbouw bij Rijkswaterstaat, Dienst
Verkeer en Scheepvaart. “Behalve
dat we de informatie hebben geactualiseerd, hebben we ook de
CROW-publicaties over EPS en
schuimbeton als ophoogmateriaal
erin opgenomen.”

Aanbrengen van
schuimbeton

Of lichte ophoogmaterialen over de
hele linie meer zullen worden
gebruikt dan voorheen, is een zaak
waar Verschuure en Beukema verschillend over denken. “Ik merk
niet dat dit het geval is”, zegt Beukema. “Ik zie ook geen verschuiving van andere manieren om
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Aanleg wegconstructie met EPS

Auteur: xxxx

verzakking van wegen te voorkomen naar het gebruik van lichte
ophoogmaterialen.”

Toename
Verschuure heeft daarentegen een
andere ervaring. “Ik zie wel wat
verandering. Granulaten, en dan
vooral bims, zijn altijd al veel
gebruikt. Maar ik stel vast dat EPS
vaker wordt toegepast en dat er ook
wat meer aandacht komt voor
schuimbeton.”
“De actualisering van de informatie uit de ‘oude’ publicaties bood
de mogelijkheid om opnieuw te
kiezen welke materialen wel en
welke niet in de nieuwe publicatie
moesten worden opgenomen”, legt
Beukema uit. “Een nieuw materiaal is bijvoorbeeld schuimglas. Dat
zie ik echter nog niet zo snel
gebruikt worden, want het is duur.
Een materiaal dat in opkomst is,
zijn de afvalproducten van verbrandingsovens. Het gebruik hiervan neemt toe. Daar kunnen
wegenbouwers hun voordeel mee
doen, terwijl het ook een manier is
om dit restmateriaal een bestemming te geven. Dat is weer gunstig
in het kader van duurzaamheid.”
“Er staan trouwens nog wel materialen in de publicatie, waarvan ik
me wel eens afvraag hoe relevant ze
zijn. Dan denk ik aan lava. Ik ben
de toepassing ervan als ophoogmateriaal in mijn carrière nog niet
tegengekomen.” Al met al schat
Beukema dat 99 procent van de toepassingen van lichte ophoogmaterialen met de nieuwe publicatie wel
gedekt is.
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EPS
Verschuure hoopt dat de nieuwe
publicatie ertoe leidt dat er betere
ontwerpen zullen komen, waarin
EPS wordt toegepast. “In mijn beleving is er bij aannemers niet altijd
voldoende kennis over dit materiaal. Zo ken ik een ontwerp van een
weg waarin gespecificeerd was, dat
er in dertig jaar tijd tien centimeter zakking was toegestaan. Het
ontwerp voldeed hier in alle
opzichten aan, behalve dat er geen
rekening was gehouden met de
kruip van het EPS. Daardoor zou
de zakking toch groter worden,
dan was gespecificeerd. Ik hoop
dat de publicatie ertoe bijdraagt,
dat dit soort vergissingen niet
meer gemaakt wordt.”
Publicatie 325 gaat over de toepassing van lichte ophoogmaterialen
bij wegen. Verschuure is betrokken
bij een proefproject met een combinatie van een weg en een waterkering. “Het gaat om een verbreding van de Gouwedijk, waar we
schuimbeton willen proberen. Dit
materiaal is niet bedoeld voor de
waterkerende functie van de dijk.
We willen het wel gebruiken om de
dijk te verbreden, zodat er een
fietspad aangelegd kan worden
naast de weg die nu op de dijk ligt.
De functie van schuimbeton is om
de druk van de verbrede dijk op de
ondergrond te beperken. Doen we
dat niet, dan bestaat het gevaar dat
er huizen die vlak bij de dijk liggen
gaan verzakken.”

ten het redactionele werk, geen
bijzonder grote klus”, zegt Beukema. “Er zijn op dit vlak geen
schokkende zaken. We hebben de
publicatie daarom redelijk snel
kunnen maken. Wat daarbij heeft
geholpen, is dat alle relevante partijen aan tafel zaten. Opdrachtgevers, aannemers, leveranciers en
adviesbureaus hebben allen hun
inbreng kunnen geven.”
Het resultaat is een publicatie die
duidelijker is dan zijn voorgangers.
Formuleringen zijn minder vrijblijvend. Dit heeft als voordeel, dat
zowel opdrachtgever als aannemer
beter weet waar hij aan toe is bij
het opstellen van bestekken en het
meedoen aan inschrijvingen. Dit
geldt te meer nu de nieuwe contractvormen een grotere vrijheid
bieden aan aannemers en ontwerpers om een voorstel te doen voor
een weg of kunstwerk.
Het is Verschuure opgevallen, dat
aannemers soms wel erg voorzichtig zijn om nieuwe lichte ophoogmaterialen voor te stellen in een
ontwerp. Om alle risico’s te vermijden, kiezen ze voor een bekend
materiaal als bims. “Het gebruik
van schuimbeton bij de verbreding
van de Gouwedijk is geïnitieerd
door de provincie en niet door de
aannemer. Ik hoop dat onze publicatie zal bijdragen tot meer van dit
soort innovatie door de sector.”

Toekomstbestendig
Publicatie 325 kan een aantal
jaren mee. “De actualisering van
de informatie was overigens, bui-

Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl

CROW-publicatie
325 ‘Lichte
ophoogmaterialen
in de wegenbouw’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Infrastructuur

10 oktober ’s-Hertogenbosch

Betonwegendag: brede opzet,
uiteenlopende onderwerpen
Auteur: Tim Oosten

Na de vorige editie van de Betonwegendag in 2011 kon een vervolg niet uitblijven en dat komt er dan ook. Op 10 oktober dit jaar
vormt ’s-Hertogenbosch opnieuw het toneel voor dit tweejaarlijkse evenement. Binnen de brede opzet is er dit najaar bijzondere aandacht voor wegdekkarakteristieken. Ook is meer tijd
ingeruimd voor discussie. Een vooruitblik.
“De opzet is breder dan de vorige
keer”, vertelt Wim Kramer van het
Cement&BetonCentrum en organisator van de Betonwegendag.
“Twee jaar geleden organiseerden
wij de dag samen met CROW, deze
keer is ook Bouwend Nederland
aangesloten. Dit hangt ermee
samen dat de Vereniging Cementbeton Wegenbouwer, VCW, verder
is gegaan als de Commissie
Cementbeton Wegenbouw binnen
de Vakgroep Specialistische

Thema
“We hebben gekozen voor het
thema ‘kennis uit de bron’. Er
leven nog steeds vooroordelen over
de toepassing van beton als verhar-

Sprekers
De dag begint met een plenaire
opening. “Robert Rasmussen uit de
Verenigde Staten, een deskundige
op het gebied van wegdekkarakteristieken, laat zijn licht schijnen
op dit onderwerp. Textuur, stroefheid, rolweerstand, geluidsreductie, en invloedsfactoren en onderlinge samenhang van deze eigenschappen: hij gaat er allemaal op

Foto: Herman Stöver

Wim Kramer:
“Er zijn overal
geslaagde voorbeelden te vinden waar
beton is toegepast”

Wegenbouw van Bouwend Nederland. Hierdoor kunnen wij
gebruikmaken van de kennis- en
relatienetwerken van deze partijen
en bereiken we opdrachtgevers,
beheerders, adviseurs en ook uitvoerende partijen.”

dingsmateriaal. Maar intussen zijn
er overal geslaagde voorbeelden te
vinden waar beton is toegepast om
de juiste redenen en vanwege de
functionaliteit. Fietspaden, rotondes, bushaltes, opslagterreinen
voor containers: noem maar op. In
de workshops komen voorbeeldprojecten van deze toepassingen
aan bod. Hierdoor kunnen bezoekers hun kennis bijspijkeren,
direct uit de bron.”
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in. Verder is er binnen Europa een
Europese project gericht op het
terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Naast voertuig
en gedrag, is, zoals bekend, ook de
infrastructuur zelf van invloed op
de verkeersveligheid.”

Workshops
Gedurende de dag zijn er twee keer
drie workshops. Van vezelmixbeton tot voertuigkeringen en van
rolweerstand tot verzorgingsplaatsen: het passeert allemaal de revue.
“Uit de evaluatie van de dag in 2011
is naar voren gekomen dat deelnemers meer tijd willen voor discussie en vragen. Aan deze wens
komen we tegemoet door het aantal presentaties per workshop
terug te brengen en meer tijd in te
ruimen voor vragen en discussie.”

Interessante dag
“Het belooft een interessante dag
te worden waarin betonwegen in al

hun facetten aan bod komen en
waarin iedereen die hier in zijn
dagelijks werk mee te maken
heeft, veel kan opsteken. We zitten
net als twee jaar geleden in 1931
Congrescentrum Brabanthallen in

’s-Hertogenbosch. Er is daar voldoende parkeergelegenheid en
voor treinreizigers zetten we
antieke autobussen in.”
www.betonwegendag.nl

advertentie

organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Velocoat®
ﬁetspadcoating
Sneller, ﬂexibeler, duurzamer
en vooral goedkoper

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.velocoat.nl

www.cyber-adviseurs.nl
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Aanbesteden & Contracteren

CROW-standaard voor
groeiplaatsconstructies bomen
Auteur: Ceciel van Iperen

Nieuwe RAW-teksten ‘Bomen in infrastructuur’ brengen duidelijkheid voorde civiele en de groene sector. De bijbehorende
CROW-publicatie ‘Combineren van onder- en bovengrondse
infrastructuur met bomen’ is nu ook digitaal beschikbaar.
De RAW-systematiek is begin 2013
uitgebreid met het deelhoofdstuk
51.6 ‘Bomen in infrastructuur’. Dit
deelhoofdstuk bevat nieuwe technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen voor het maken
van nieuwe groeiplaatsconstructies en voor het verbeteren van
bestaande situaties.
De nieuwe specificaties zijn opgesteld op verzoek van de groene én
de civiele sector, met als doel een
optimale duidelijkheid voor
opdrachtgever en opdrachtnemer.
Toepassing van de specificaties
vergroot de efficiency van werkvoorbereiding en uitvoering,
en vergroot de slagingskans van
civieltechnische en infrastructurele projecten waar bomen deel
van uitmaken.

De nieuwe teksten sluiten aan op
CROW-publicatie 280 ‘Combineren
van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’. Deze publicatie beschrijft de mogelijkheden
om bomen met een aantal typen
infrastructurele voorzieningen te
combineren, te weten wegconstructies, kabels, leidingen, riolering en
openbare verlichting. De publicatie beschrijft voor het ontwerp- en
realisatieproces, zowel technische
mogelijkheden en maatregelen, als
specifieke aandachtspunten voor
het combineren van bomen en
infrastructurele voorzieningen.
Publicatie 280 is vanaf januari 2013
ook digitaal beschikbaar.
Zowel de publicatie ‘Combineren
van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen’ als de RAW-

teksten ‘Bomen in infrastructuur’
zijn gemaakt door breed samengestelde werkgroepen, bestaande uit
civieltechnische specialisten, groenaannemers en bomendeskundigen.
Daarnaast hebben voor de publicatie verschillende organisaties en
specialisten op het gebied van verhardingen, wegbeheer, verlichting,
kabels en leidingen en riolering specifieke onderdelen becommentarieerd. Een groot aantal betrokken
partijen is hiermee in de gelegenheid geweest om haar inbreng te
leveren. Zo is een stevig draagvlak
voor de producten verkregen.
De tervisielegging van de RAW-teksten heeft veel reacties opgeleverd,
waarmee de teksten zijn verbeterd.
Conform de CROW-werkwijze heeft
de Juridische en Bestekstechnische Commissie de teksten beoordeeld en heeft de Raad voor het
Infrabouwproces de teksten vastgesteld. RAW-deelhoofdstuk 51.6 is
beschikbaar op de website van
CROW en wordt opgenomen in de
jaarversie 2015 van de RAWsystematiek.
CROW voegt hiermee weer een
onderdeel toe aan de standaarden,
richtlijnen en handreikingen voor
de groene en civiele sector. Samen
met andere CROW-publicaties en
RAW-teksten zoals de ‘Richtlijn
zorgvuldig graafproces’ en RAWhoofdstuk 51 ‘Groenvoorzieningen’, vormen zij de bouwstenen
voor een goed en efficiënt civieltechnisch project met bomen.

RAW-deelhoofdstuk 51.6:
www.crow.nl/nl/RAW/RAW-teksten/
Vastgestelde-RAW-teksten.html
Ceciel van Iperen, projectmanager Beheer
openbare ruimte, vaniperen@crow.nl
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EMVI-criteriabibliotheek
uitgebreid
Auteur: Jan van Duijn, Mark van Straten, Seth van der Weide

Per 1 april 2013 is de Nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Hierin
wordt het gunningsprincipe ‘EMVI, tenzij…’ verplicht gesteld.
Dat wil zeggen, EMVI wordt bij aanbestedingen de standaard,
tenzij er gemotiveerd kan worden om op laagste prijs te gunnen.
Het gunnen op laagste prijs wordt daarmee de uitzondering.

Het belang van goede EMVI-criteria
EMVI staat voor de ‘economisch
meest voordelige inschrijving’,
waarbij prijs en kwaliteit in verhouding tot elkaar staan. Aanbestedende diensten zullen EMVIcriteria (hierna ook: ‘kwaliteitsaspecten’) moeten opstellen,
uitvragen en beoordelen om
de gewenste kwaliteit te kunnen
krijgen.
Een aanbesteder wil met EMVI de
inschrijver uitdagen en daarmee
zo veel mogelijk meerwaarde uit
de markt halen. Dit kan de aanbesteder alleen bereiken als een kwaliteitsaspect duidelijk en transparant geformuleerd is.

Het is van belang dat de aanbesteder in een vroeg stadium nadenkt
wat hij wil bereiken met EMVI. Met
name op het gebied van beoordelen is het belangrijk om na te gaan
wat de aanbesteder per kwaliteitsaspect maximaal aan fictieve korting wil geven die uiteindelijk na
het realiseren van het project wordt
verrekend. Wanneer hij dit goed in
kaart heeft gebracht, kan hij dit
ook helder communiceren met de
inschrijvers en de kwaliteitsaspecten objectiever beoordelen.
Het opstellen en formuleren van
kwaliteitsaspecten vraagt dus
nogal wat inspanningen van de
aanbestedende dienst. Om deze te

Kleinschalige baggerwerken liggen ter visie
In mei 2013 worden de nieuwe teksten voor kleinschalige baggerwerken in de RAW-systematiek ter visie gelegd.
Het onderdeel kleinschalige baggerwerken is ondergebracht in het nieuwe deelhoofdstuk 18.1
van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken. Dit biedt op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding met een deelhoofdstuk 18.2 voor grootschalige baggerwerken.
De aanleiding voor het ontwikkelen van een los van hoofdstuk 22 Grondwerken staand deelhoofdstuk voor kleinschalige baggerwerken is gelegen in het feit dat bij waterschappen en aannemers de inhoud van hoofdstuk 22 Grondwerken niet volledig voorziet in de behoefte aan
RAW-teksten voor kleinschalige baggerwerken.
De werkgroep die zich sinds 2012 met dit onderwerp bezighoudt, is samengesteld uit vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, Vereniging van Waterbouwers (aannemers) en
specialistische adviesbureaus.
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ondersteunen bij dit proces, heeft
CROW als inspiratiebron de EMVIcriteriabibliotheek opgezet.

EMVI-criteriabibliotheek
Elk bouwproject is uniek en specifiek. De uitdaging voor de aanbesteder is dan ook een kwaliteitsaspect zo op te stellen dat het
toegepast kan worden op, en meerwaarde biedt voor, zijn project. De
EMVI-criteriabibliotheek bevat
tachtig voorbeelden van kwaliteitsaspecten, die zijn toegepast in
diverse soorten bouwprojecten en
als inspiratiebron dienen voor
nieuwe projecten.
De bibliotheek maakt een onderscheid tussen proces- en productkwaliteiten, die worden opgedeeld
in de vier verschillende bouwsectoren.
EMVI zorgt niet alleen voor de economisch meest voordelige inschrijving, maar ook voor het stimuleren van innovatie. Praktijkontwikkelingen op het gebied van EMVI,
zoals nieuwe toepassingen, innovaties en behoeftes uit de markt,
maken het van belang om de EMVIcriteriabibliotheek up-to-date te
houden. Daar is de hulp van de
gebruiker bij nodig.
De gebruiker kan zijn eigen ervaringen en door hem toegepaste criteria aan CROW (de beheerder van

Aanbesteden & Contracteren

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

Foto: Herman Stöver

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedendag.

Stageopdracht
CROW vindt het belangrijk studenten de kans te geven werkervaring
op te doen. Van november 2012 tot
en met februari 2013 hebben studenten Jan van Duijn, Mark van
Straten en Seth van der Weide de
EMVI-criteriabibliotheek een verbeterslag gegeven. Samen hebben
zij EMVI-aanbestedingen geanalyseerd en beoordeeld op nieuwe
kwaliteitsaspecten. Maar liefst
eenentwintig nieuwe criteria zijn
toegevoegd aan de bibliotheek.

Ook zijn aanbesteders geïnterviewd over de toepassing en effecten van EMVI.
Deze opdracht bood de studenten
de mogelijkheid zich te verder te
verdiepen in dit onderwerp, dat
niet aan bod is gekomen in het lesprogramma van de onderwijsinstelling, maar waar de drie studenten tegelijkertijd genoeg kansen
zien liggen voor na hun studie.
CROW is tevreden met het resultaat van deze stage; de EMVI-criteriabibliotheek is nu met een derde
uitgebreid.

www.crow.nl/emvi

Interessante vraag. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik u hierover
geen uitsluitsel kan geven. De aanbestedingswet 2012 zegt: de aanbestedende dienst motiveert de keuze voor het toepassen van het
gunningscriterium ‘laagste prijs’. Noch in de wet, noch in de Gids
proportionaliteit, noch in het ARW 2012 staat waar deze motivatie
aan moet voldoen of welke elementen deze motivatie moet bevatten. Kan een motivatie dan als goed of fout worden bestempeld?
Voldoende of onvoldoende?
Opvallend is wel dat in voorschrift 3.4 B in de Gids Proportionaliteit een voorbeeld wordt gegeven van “een regulier asfalteringswerk op basis van een (traditioneel) Standaard RAW-bestek
waarbij wordt gegund op de laagste prijs”. Klaarblijkelijk kan dit
dus, maar de motivering om dit te doen vermeldt de Gids niet, en
dat is dan weer jammer.
Hierdoor weten we niet of het gebruik van een standaardsystematiek als RAW en STABU, op zich voldoende motief is voor toepassing van ‘laagste prijs’.
Persoonlijk vind ik van niet. Behalve naar de beschrijving van ‘het
product’ in het bestek, zou je ook moeten kijken naar proces-criteria zoals uitvoeringstermijn, verkeershinder, geluidsoverlast,
bereikbaarheid, communicatie met bewoners, risicobeheersing,
projectorganisatie, CO2-prestatieladder en social return. De vraag
die je je bij elk project moet stellen is of er voldoende meerwaarde
te creëren is uit deze EMVI-criteria en of de economische meerwaarde opweegt tegen de administratieve lasten die de inschrijving
en de beoordeling van EMVI in dat geval met zich mee brengt.
Deze beide aspecten zou ik ook opnemen in de motivering. Dan
laat je zien serieus naar ‘de zaak’ te hebben gekeken.
Tja, als u het zo bekijkt. Wij hebben alleen naar het product
gekeken. Dat staat in ons bestek beschreven en daar kan de
aannemer geen kant mee op.
Heeft u wel overwogen varianten toe te staan?
Oeps…daar zegt de wet ook iets over geloof ik?
De Gids proportionaliteit. Voorschrift 3.7: het overwegen om varianten toe te staan, maar dan wel alleen in combinatie met EMVI.
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de EMVI-criteriabibliotheek) doorgeven met behulp van het onlineformulier.

Dag, ik heb u laatst gebeld met een vraag over EMVI bij een
onderhandse aanbesteding. Mag ik nog iets vragen? We hebben een RAW-bestek dat we moeten aanbesteden, en ik wil
motiveren dat het gunningscriterium ‘laagste prijs’ is. Is het
voldoende motivatie als ik aangeef dat in het RAW-bestek
precies is omschreven wat ik wil, en dat dus alleen de prijs
nog interessant is?

Ik ga ermee aan de slag meneer Teunissen (zucht). Ik bel u
vast nog wel eens een derde keer.
Prima. Tot dan.
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Aanbesteden & Contracteren
www.crow.nl/aanbestedenencontracteren

Deel 0 van het RAW-bestek aangepast
aan gevolgen Aanbestedingswet 2012
Auteur: Jacques Teunissen

De inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april,
heeft aanleiding gegeven tot het aanpassen van Deel 0 van het
RAW-bestek. Dit deel, met de titel “Totstandkoming van de overeenkomst”, maakt deel uit van het Algemeen Besteksbestand RAW
(ABB). Een aantal overige wijzigingen in het ABB is in de aanpassing direct meegenomen.
Deel 0

Foto: Herman Stöver

De vereiste aanpassingen als
gevolg van de Aanbestedingswet
2012 blijken minimaal. Afgezien
van onjuiste verwijzingen naar de
Eigen Verklaring betreft het uitsluitend tekstuele aanpassingen.
Er is bij het aanpassen van Deel 0
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daarom tevens van de gelegenheid
gebruikgemaakt nog eens goed
naar de inhoud te kijken. Met het
aanpassen van Deel 0 is informatie
die niet noodzakelijk in het bestek
hoeft te worden vermeld, verwijderd. Het gaat hierbij voornamelijk om informatie die vanuit weten regelgeving in de bekendmaking
of in de uitnodigingsbrief moet
worden vermeld. Dit heeft vooral
gevolgen voor paragraaf 04 waar
verwijzingen naar de Eigen Verklaring, naar de geschiktheidseisen
en naar de wet BIBOB zijn komen
te vervallen. Het nieuwe Deel 0
bevat nu nog uitsluitend de informatie waarin wordt verwezen naar
de Standaard RAW Bepalingen
voor zaken als de inschrijvingsstaat en de beoordeling daarvan,
en informatie waarvan wordt
aangenomen dat deze in de aanbestedingsfase praktisch is om bij
het bestek te hebben, zoals gegevens betreffende inlichtingen,
de termijn voor ontvangst van
de inschrijvingen en het gunningscriterium.
Eveneens zijn een paar tekstuele
aanpassingen gedaan. Zo is de titel
van paragraaf 01 ‘Aanbestedende
Dienst’ gewijzigd in een meer algemene titel ‘Aanbesteder’ en is de
titel van paragraaf 03 gewijzigd in

‘Inlichtingen inschrijvingsfase’
waarmee wordt aangesloten bij de
term die gebruikt wordt in het
ARW 2012.

Overige wijzigingen
• Het inschrijvingsbiljet is zodanig
aangepast dat het voldoet aan het
ARW 2012. Tevens wordt aangesloten bij het model dat in het
ARW 2012 beschikbaar is gesteld.
• Het erratum gepubliceerd op
21-5-2012 met betrekking tot het
ABB is erin verwerkt.
• Dit jaar is de naam van de stichting Fonds Collectief Onderzoek
GWW (FCO) gewijzigd in Fonds
Collectieve Kennis – Civiele
Techniek (FCK-CT). Deze
naamswijziging is doorgevoerd
in het ABB;.
• In Deel 3 is de tekst opgenomen
waarmee het mogelijk wordt de
UAV 2012 van toepassing te verklaren door middel van het
document ‘Actualisering RAWsystematiek 2010 aan UAV 2012,
januari 2013’.
• Het ‘specificatieformulier bijdragen’ is geactualiseerd met
betrekking tot FCK-CT, het gewijzigde btw-tarief en de VISI-bijdrage.
De nieuwe versie van het ABB,
april 2013, wordt binnenkort
beschikbaar gesteld via de leveranciers van de bestekmaakprogrammatuur.

Jacques Teunissen, consulent Aanbesteden &
Contracteren, teunissen@crow.nl

Bouwprocesmanagement

VISI niet voor niets gratis

Foto: Herman Stöver

Auteur: Paul Jansen

Het gebruik van VISI
gebeurt al
ongemerkt. Word
participant en praat
mee over de
toekomst

Betere digitale samenwerking tussen
overheden, bedrijven en burgers. Dit
kan, door Open Standaarden zoals
VISI. Gratis voor iedereen, door
crowdfunding. Dat is althans de
bedoeling. Vooralsnog loopt de financiering stroef. Dat is jammer, want dit
bedreigt het voortbestaan van VISI.
Doneren betekent overigens niet
alleen meebetalen aan een alom geaccepteerde standaard, maar ook de toekomst hiervan meebepalen.

In 2007 heeft het kabinet het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ gelanceerd. Het doel daarvan
is om de informatievoorziening in
Nederland (zo breed als dat klinkt)
toegankelijker te maken, onafhankelijkheid van ICT-leveranciers te
creëren en de weg vrij te maken
voor innovatie. Om er zo voor te
zorgen dat verschillende digitale
systemen beter op elkaar aansluiten en dat gegevens makkelijker te
delen zijn. Uiteindelijk is het
gericht op de bevordering van de
digitale samenwerking (interoperabiliteit) tussen overheden onderling, en tussen overheid, bedrijven
en burgers.
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Bouwprocesmanagement
www.crow.nl/bouwprocesmanagement

Misschien wel de belangrijkste
maatregel van het actieplan is het
instellen van de lijst met open standaarden die vallen onder het principe ‘pas toe of leg uit’ (comply-orexplain). Overheidsorganisaties die
actief zijn in het toepassingsgebied
van die standaarden, zijn verplicht
om deze te gaan gebruiken als zij
investeren in nieuwe systemen en
software. Doen zij dat niet, dan
moeten zij daarover in het jaarverslag verantwoording afleggen. En
dat wil niemand graag.

Het gaat om standaarden met een
groot draagvlak. Die standaarden
gaan niet alleen over de bouw. En
sommige bestaan al heel lang.
Neem bijvoorbeeld ‘iCalendar’
(1998) over de uitwisseling van
kalendergegevens (nog van voordat Apple zich met de i-factor
identificeerde). Of html, xml, jpeg
en pdf. En VISI natuurlijk, zowel
de nationale als de ISO-standaard
voor formele communicatie in
projecten.
Om dat allemaal in goede banen te
leiden, heeft het kabinet het nationaal College Standaardisatie ingesteld. Dát bepaalt welke standaarden op de lijst worden opgenomen,
onder andere op basis van een
expertbeoordeling van de standaard. Als de beheerorganisatie
heel goed werk levert, kan het College Standaardisatie toestaan dat
nieuwe versies van een standaard
automatisch worden opgenomen
op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. VISI
is daar nu ook aan toegevoegd. De
laatste belemmeringen (structurele open consultatie over nieuwe
versies en ‘backwards compatibiliteit’ van de VISI-software) zijn
opgelost. Dat betekent overigens
dat gebruikers voorafgaand aan
iedere nieuwe versie zo’n consultatie mogen verwachten. De laatste
keer was tijdens de Infratech 2013.

De burger
Digitale samenwerking tussen
overheid, bedrijven en burgers, wat
merkt de burger daar eigenlijk
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Groot draagvlak

van? Meer dan je denkt, maar
eigenlijk niks, want veel van die
open standaarden zijn al zo
gewoon geworden dat ze onopgemerkt overal worden gebruikt (pdf,
jpeg, html). En zo hoort het ook.
Zelfs VISI gaat de burger binnenkort ‘ongemerkt’ gebruiken, want
de netbeheerders (van kabels en
leidingen) gaan VISI inzetten bij
hun ‘Digitale rotonde’, een systeem om aanleg en beheer van alle
huisaansluitingen van burgers
centraal te beheren. Een burger
die iets wil met zijn huisaansluiting, stuurt in de toekomst dus
automatisch een VISI-bericht.
Het fenomeen ‘open standaard’
wordt algemeen geassocieerd met
‘gratis’. En als het gratis is, dan
zegt de Nederlander geen nee.
Dat is goed, want VISI wordt
inderdaad al heel veel toegepast.
Maar voor niets gaat de zon op.
Ook een open standaard moet
worden beheerd en actueel gehouden, en doorontwikkeld waar dat
nodig is. De beheerorganisatie –
CROW in dit geval – realiseert dat,
door en voor de sector, zoals men
dat van CROW gewend is. Dat kost

geld, en in lijn met het fenomeen
‘open standaard’ wordt dat gefinancierd uit donateursbijdragen,
een soort ‘CROWdfunding’–avantla-lettre. En daar schort het nog
aan, want CROW heeft vorig jaar
maar de helft van het benodigde
beheerbudget uit de markt gekregen. Het is nodig dat dit bedrag in
2013 wordt opgetrokken, want
anders lopen we het risico dat
deze mooie standaard gaat afbrokkelen. En dat zou jammer zijn.
Kortom: word donateur van VISI!
Of nog beter: participant.
Wie doneert, houdt een algemeen
geaccepteerde en alom gewaardeerde standaard overeind. Dat is
heel mooi en heel dankbaar. Maar
er is meer. Want wie meebetaalt,
praat ook mee en geeft op die wijze
ook VISI in de toekomst vorm.

www.crow.nl/visi, voor algemene informatie
over VISI
www.crow.nl/nl/VISI/Open-standaard/
Financiering.html, voor informatie over
doneren en participeren
Paul Jansen, projectmanager Aanbesteden en
Contracteren, jansen@crow.nl
Jan-Pieter Eelants, projectmanager
Aanbesteden en Contracteren,
eelants@crow.nl

Nieuwe uitgaven

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

www.crow.nl./shop

CROW-publicatie 324

CROW-publicatie 325

Verantwoord aanbrengen elementenverharding –
afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk

Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw

Mechanisch straatwerk draagt bij aan verlichting van de fysieke belasting
van de straatmaker. CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen
elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch
straatwerk’ biedt een kader voor verantwoorde afwegingen waardoor
in de bestratingsketen beter zal worden samengewerkt aan het verantwoord straten en vermindering van fysieke
belasting zal optreden. De publicatie vervangt CROW-publicatie 282 ‘Mechanisch
aanbrengen elementenverhardingen’.
Deze publicatie gaat over de mogelijke
spanning tussen het zorgen voor goede
arbeidsomstandigheden en het leveren van
hoge kwaliteit bij de aanleg van elementenverhardingen.
Sinds het begin van deze eeuw wordt actief
nagedacht over vermindering van de fysieke
belasting. Verdergaande mechanisatie is vanaf die tijd als eis nadrukkelijk
op de agenda gezet. De overheid stelt via wetgeving en handhaving
eisen aan de verwerking van elementenverhardingen. De invulling van
deze regels komt in toenemende mate bij de branche te liggen. Deze
publicatie legt de basis voor een eenduidig afweging tussen mechanisch
en handmatig verwerken.
Verantwoord en kwalitatief verwerken is in deze publicatie het uitgangspunt. Voor zowel geheel handmatige verwerking alsook mechanische
verwerking worden vuistregels gegeven die leiden naar een verantwoorde belasting van medewerkers in het straatproces. Voor situaties waarin
twee of meer landelijk beschikbare technieken voorhanden zijn, wordt
mechanische verwerking als uitgangspunt gesteld. Het stappenplan en de
door werkgroep opgestelde matrix helpen een verantwoorde keuze te
maken tussen mechanische of handmatige verwerking.
Handmatige verwerking blijft bestaan, daarom is onderzocht onder
welke omstandigheden handmatig werk gezond kan worden uitgevoerd.
Randvoorwaarden zoals arbeids- en rusttijden zijn beschreven. Met een
straatwerkplan stellen bouwpartners een specifiek werkplan voor het
aanbrengen van elementen op. Dit straatwerkplan wordt van het ontwerp tot aan de daadwerkelijke realisatie steeds verder ingevuld.
In deze publicatie is stap voor stap beschreven welke knelpunten vanuit
de praktijk zijn ervaren; er zijn richtlijnen en begeleidende beschrijvingen
opgenomen.
Mechanisatie eist de nodige zorg en borging van het logistieke proces:
de toepassing van de juiste materialen en de juiste inrichting van het
werkterrein. De inzet van machines en geschikt personeel bepaalt in
belangrijke mate het slagen van dit proces.
In overeenkomsten en in de ‘arbocatalogus bestratingen’ wordt deze
publicatie als uitgangspunt genomen. Hierdoor wordt geborgd dat er in de
projecten samen wordt gewerkt aan vermindering van de fysieke belasting.
artikelnummer: 324
prijs: € 40,-

Als in een gebied met een slappe bodem een
weg wordt aangelegd, kunnen diverse krachten ervoor zorgen dat de bodem wordt
samengedrukt (zich zet) en de weg zakt. Dat
kan leiden tot discomfort en onveiligheid.
Een oplossing hiervoor is het toepassen van
lichte ophoogmaterialen in de wegconstructie. Elk type heeft specifieke kenmerken die
gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden. CROW-publicatie 325 ‘Lichte
ophoogmaterialen in de wegenbouw’ gaat
daar uitgebreid op in.
In grote delen van Nederland bestaat de ondergrond uit weinig draagkrachtige lagen. Bij de aanleg en reconstructie van wegen en terreinen
op dit soort ondergrond zijn speciale maatregelen nodig om te kunnen
voldoen aan de eisen ten aanzien van hoogteligging en restzetting. Door
gebruik te maken van lichte ophoogmaterialen kan een kortere bouwtijd
worden bereikt.
Er bestaan diverse oplossingsrichtingen om overmatige zetting van een
weg tijdens de gebruiksfase te beperken of te voorkomen. Een hiervan
is het toepassen van een of meer lichte ophoogmaterialen in de wegconstructie. Deze bouwstoffen, waarvan sommige onder voorwaarden ook
voor de wegfundering bruikbaar zijn, kunnen worden ingedeeld in drie
categorieën. De eerste omvat de granulaire materialen bims, flugsand,
lava, geëxpandeerde kleikorrels, schuimglas en E-bodemas. De tweede
categorie betreft de diverse typen geëxpandeerd polystyreen, beter
bekend als EPS. De derde categorie omvat schuimbeton in verschillende samenstellingen. Elk type licht ophoogmateriaal heeft specifieke
kenmerken die gevolgen hebben voor de toepassingsmogelijkheden. De
publicatie gaat daar uitgebreid op in.
De publicatie geeft wegbeheerders, ontwerpers en aannemers praktische informatie over verschillende in Nederland beschikbare lichte
ophoogmaterialen. Een groot gedeelte van deze publicatie gaat in op
het uitvoeren van een geotechnisch en wegbouwkundig ontwerp waarin
lichte ophoogmaterialen zijn toegepast. Dit gedeelte van de publicatie is
voornamelijk van belang voor de ontwerpers. Voordat het echter tot zo’n
ontwerp komt, moet de wegbeheerder overtuigd zijn van de mogelijkheden en voordelen van lichte ophoogmaterialen.
artikelnummer: 325
prijs: € 59,-

Jaarverslag 2012

Geconcentreerd op weg
Onder de titel ‘Geconcentreerd op weg’ is begin mei het jaarverslag over
2012 van CROW verschenen. Met de titel wil de organisatie duidelijk
maken dat ze zich concentreert
op die activiteiten waar veel
behoefte aan bestaat en tevens
dat ze vooruitblikt.
artikelnummer: 1071 (papieren versie)
prijs: gratis te bestellen
artikelnummer: D1071 (pdf)
prijs: gratis te downloaden
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Cursusagenda
25 Juni
Zwolle
Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW
Wat is Systems Engineering? Waarom zou u het willen
toepassen? Leer het in deze cursus.
26 Juni
Zwolle
UAVgc
Leer in één dag de juridische en praktische consequenties
van het gebruik van de UAV-GC 2005.
27 Juni
Ede
Uitvoeren met RAW
Met de cursus Uitvoeren met RAW beschikt u in een
dag over alle benodigde kennis om RAW-bestekken uit
te voeren.
27 Augustus
Ede
Verkeerstechniek
Een wegontwerp beoordelen? Of zelf een schetsontwerp
maken? Leer het in deze opleiding.
28 Augustus
Ede
Opleiding Succesvolle Openbare Ruimte
Wat maakt een openbare ruimte succesvol? Volg de
opleiding Succesvolle Openbare Ruimte voor alle ins
en outs.
28 Augustus
Ede
Verkeer en milieu
Vergroot uw kennis over de invloed van verkeer op
milieu en gezondheid.
28 Augustus
Ede
Verkeer en ruimte
Met deze opleiding leert u bereikbaarheid en leefbaarheid
een positieve impuls te geven. .
29 Augustus
Ede
Inleiding tot de verkeerskunde
Benieuwd of het vak verkeerskunde geschikt voor u is?
Volg dan deze inleiding.
29 Augustus
Ede
Verkeersveiligheid
In deze opleiding wordt het onderwerp verkeersveiligheid
vanuit verschillende invalshoeken belicht.
29 Augustus
Ede
Verkeer en beleid
Deze opleiding geeft u inzicht in beleidsaspecten binnen
verkeer en vervoer.

www.crow.nl/educatie voor meer informatie over data, prijzen en locaties
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vragen
over de introductiecursus
‘ Systems Engineering
in de GWW’
Vragen aan Rob

Rouhof

1 Waar werkt u?
Na mijn studie, afgerond februari 2006 aan de Saxion Hogeschool te Enschede,
ben ik begonnen als calculator bij de Twentse Weg- en Waterbouw te Oldenzaal.
De functie als calculator heb ik zes jaar bekleed. Binnen de functie van calculator houd ik mij bezig met UAVgc-werken en werken die worden aanbesteed
onder de criteria van EMVI. Daarnaast ben ik ruim anderhalf jaar werkzaam
als werkvoorbereider. De Twentse Weg- en Waterbouw maakt samen met de
zusterbedrijven Negam, SV Infra en Moes infra deel uit van ReintenInfra BV.
2 Hoe kwam u op de cursus?
Er vindt een verschuiving plaats in het technisch proces. De aannemer wordt
behalve bij de realisatiefase ook betrokken bij de concept- en/of ontwikkelfase.
Dit vergt een andere wijze van ‘denken’. Het betrekken van de aannemer in
de concept- en/of realisatiefase van een project zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de functionaliteit en het toekomstig gebruik en beheer van een
bouwwerk. Deze cursus heeft mij inzicht gegeven in de methode hoe een idee/
initiatief uit te werken naar een geschikte oplossing die voldoet aan de wensen
van de klant.
3 Wat was uitstekend?
De manier van denken als aannemer verandert vergeleken met een standaard
RAW-contract. Ik heb geleerd om de behoefte van de klant centraal te stellen in plaats van de techniek. De aannemer moet meer denken in de totale
levenscyclus van het concept tot de sloop. Door de heer Visser [red.: cursusleider] is op een duidelijke en heldere manier deze wijze van denken toegelicht.
Het werken in groepsverband en gezamenlijk werken aan een casus heeft mij
geleerd om op een andere manier naar een project te kijken.
4 Wat kan beter?
Naar mijn mening komt systems engineering in de praktijk niet goed tot zijn
recht. De aannemer krijgt vaak een geïntegreerd contract, waarbij de eisen
vaak tot op detail zijn gespecificeerd. De aannemer wordt vaak laat in de ontwikkelfase betrokken bij het project, de specifieke keuzes zijn dan al gemaakt
en liggen vast in een Definitief Ontwerp (DO). Door de aannemer te betrekken
in de conceptfase, is de aannemer in staat om daadwerkelijk functioneel te kijken naar het toekomstig gebruik en beheer van het bouwwerk. Dit neigt meer
naar samenwerken in bouwteamverband.
5 Kunt u een praktijkvoorbeeld noemen waarin u de opgedane kennis
hebt gebruikt?
Voor Dienst Landelijk Gebied hebben wij twee bruggen moeten ontwerpen
en uitvoeren. Vooraf was niet duidelijk welke materialen en welke overspanning nodig waren. Door de bouwwerken in een groter geheel te bekijken zijn
de klant- en gebruikersvragen centraal gesteld. Bij het project waren diverse
stakeholders (omwonenden, nutsbedrijven, gemeente, waterschap enzovoort)
betrokken. Door de eisen van de stakeholders te inventariseren hebben wij de
juiste basis gekregen voor het gerealiseerde ontwerp.

CROW | Educatie
www.crow.nl./cursussen

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

Opleiding Verkeerstechniek
Een wegontwerp beoordelen? Of zelf een schetsontwerp
maken? Leer het in deze opleiding.
Onderwerpen
Wilt u leren hoe u een weg ontwerpt en inricht en hoe elke
verkeersdeelnemer voldoende ruimte krijgt om zich veilig en
comfortabel te verplaatsen? Dan is deze opleiding wellicht iets
voor u.
De opleiding Verkeerstechniek gaat over zowel stroom- en
gebiedsontsluitingswegen als erftoegangswegen. Ook de
ontwerpuitgangspunten en basiscriteria komen ruim aan de
orde. Verder wordt in de opleiding expliciet aandacht besteed
aan het langzaam verkeer (fietser en voetganger) en het openbaar vervoer. Om u hierbij te ondersteunen ontvangt u een
tweejarig abonnement op zowel CROW onlinekennismodule
‘Binnen de bebouwde kom met ASVV’ als CROW onlinekennismodule ‘Buiten de bebouwde kom met Handboek
wegontwerp’.

- inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch
ontwerp
- instrumenten om in de dagelijkse (beroeps)praktijk te gebruiken
- het oplossen van een (verkeerstechnisch) probleem volgens een
uniforme methode (podoe)
Praktische informatie
- Vorm: cursus aangeboden via de elektronische leeromgeving
(elo) met tien werkcolleges
- Duur: 44 weken, zelfstudie 6-8 uur per week
- Prijs: € 2.499,- per deelnemer (exclusief btw)
- Prijs is inclusief cursusmateriaal en een tweejarig abonnement
op zowel CROW onlinekennismodule ‘Binnen de bebouwde
kom met ASVV’ als CROW onlinekennismodule ‘Buiten de
bebouwde kom met Handboek wegontwerp’
- Diploma Verkeerstechniek (bij afsluiting met een voldoende)
- Deze cursus is afgestemd op het curriculum van de NHTV
Breda, Windesheim Zwolle en NH Leeuwarden en valt onder
de CROW-opleiding Verkeerskunde
- CROW | Verkeer en Vervoer

Wat komt aan bod?
- een schematisch ontwerp maken
- een verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en
advies geven
- oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen
- een schets maken van een verkeersvoorziening
- de keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren
- inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een
verkeerstechnisch ontwerp

Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld Cursussen > zoeken op de
webcode: 4503*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15

advertentie
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Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

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

Abonnementen

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

CROW Helpdesk

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

CROW Klantenservice

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

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.

Congresagenda

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.
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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

EEN

COMPLEET PAKKET VOOR

NAUWKEURIGE VERZAMELING
EN VERWERKING VAN
RELEVANTE INFORMATIE
TELWERK VERZORGT:
VERKEERSTELLINGEN, NATUURTELLINGEN, CAMERAONDERZOEKEN,
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

GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie

kpd.nl

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

De schakel tussen uw strategie en uitvoering

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

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

