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Verkeer & Vervoer
Minder voertuigverliesuren, betere luchtkwaliteit en minder
irritatie
10
Een goede afstelling van verkeersregelinstallaties kan het aantal voertuigverliesuren aanzienlijk omlaag brengen. En dat is niet een kwestie
van één keer neerzetten, afstellen en klaar. Een nieuwe CROW-publicatie
doet een en ander uit de doeken.
De CROW-helpdesk

11

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Duurzame praktijkvoorbeelden uit Europa

14

Nederland mag dan een voorloper zijn op het gebied van verkeersbeleid,
van duurzame mobiliteit zijn ook voorbeelden elders in Europa. KpVV zet
er vijf op een rijtje.

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.

Vervoer naar retail: welke (vervoers)aanpak dient de vitaliteit van het
winkelgebied?

16

Infrastructuur
“We lopen geweldig voorop in Nederland, maar we denken
te klein”
18
Al gaat hij nog even door, zijn officiële afscheid als hoogleraar wegbouwkunde was eind juni toch echt een feit. André Molenaar blikt terug op een
lange, vruchtbare carrière.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

Kosteneffectief aanleggen en beheren
Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012

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

21
23

Aanbesteden & Contracteren

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw
en mobiliteit.
Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en
uitrusting van de weg en omgeving.

Onderhands aanbesteden met Aanbestedingskalender.nl

25

De RAW-helpdesk

25

Bouwprocesmanagement
Het toedelen van kosten in de Standaardsystematiek voor
kostenramingen

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.

26

Het toedelen van kosten in de Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK gebeurt met een samenvattingblad. Hoe gaat dit in zijn werk?
RISNET-bijeenkomsten Risicomanagement
Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden: wel of niet inzetten?
Van de straat geplukt: Veelvoud aan inleidende bebording werkvak op
waarschuwingshek
Duurzaamheid, hoe op te nemen in projecten?

Infrastructuur
Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de
constructeur en beheerder van infrastructuur.
Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratief-juridische en technische
hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen
van contracten en het uitvoeren van werken en
schept zo kaders en voorwaarden voor aanbestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen.

Wilt u meer informatie over deze domeinen,
ga dan naar www.crow.nl.
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De openbare ruimte levert ook wat op

Agenda CROW Levende Stad
De kansen voor bomen en infrastructuur
Beste Openbare Ruimte van Nederland 2012: schrijf in

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.

CROW zoekt aansluiting bij de nieuwe geo-standaard BGT-IMGeo

De openbare ruimte is meer dan alleen een kostenpost: ze levert ook wat
op. Maar wat zijn die baten? Voor het eerst is een aanzet gegeven om
daar inzicht in te krijgen.

16:09
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CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.
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Stichting RIONED en CROW
tekenen huurovereenkomst
Gezond verstand ...
en de hulp van CROW

Hugo Gastkemper (links, directeur RIONED) en Iman Koster (directeur CROW) hebben hun huurovereenkomst verlengd. De bestaande gezamenlijke huisvesting in gebouw
Bouwstede aan de Galvanistraat in Ede wordt daarmee de komende vijf jaar voortgezet.
Stichting RIONED, kenniscentrum voor stedelijk water en riolering, en CROW hebben
verschillende inhoudelijke raakvlakken, waaronder de zorg voor de leefomgeving, het
omgaan met klimaatverandering, verbetering van het gegevensbeheer, bouwprocesmanagement en aanbestedingsaangelegenheden.

In memoriam
Peter Elsenaar (1941 – 2012)
Peter Elsenaar is op 18 juni 2012 overleden; een icoon
is heengegaan. Peter heeft voor CROW een belangrijke
rol vervuld in de onderzoeksprogrammering. In de periode van 1989 tot 1997 toen hij directeur was van de Dienst Verkeerkunde en
later de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, was hij ook lid van
de Adviesraad onderzoek van CROW.
Zo heeft hij er persoonlijk voor gezorgd dat de ontwerprichtlijnen voor wegen
buiten de bebouwde kom van de toenmalige Dienst Verkeerskunde naar CROW
zijn overgegaan. Ook zorgde hij voor een zorgvuldige afstemming tussen de
onderzoeksprojecten bij Rijkswaterstaat en die bij CROW. Mede dankzij zijn initiatieven werd centraal ontwikkelde kennis ook toepasbaar gemaakt voor provincies, gemeenten en waterschappen.
Tijdens de uitvoering van het decentralisatiebeleid was hij medeverantwoordelijk
voor de oprichting van VERDI, een van de voorlopers van het KpVV.
Na zijn vertrek bij AVV bleef Peter het CROW-werk een warm hart toedragen.
Vanuit zijn positie in onder andere het Global Road Safety Program en ITE heeft
hij ervoor gezorgd dat CROW de kennis ook in het buitenland beschikbaar kon
stellen.
Denkend aan Peter Elsenaar komt onmiddellijk het beeld op van een man die op
de meest onverwachte plaatsen zowel in het binnen- als buitenland opdook,
beladen met tasjes vol informatie over ons vakgebied. Maar bovenal blijft hij in
onze herinnering de man die een tomeloze energie, gekoppeld aan een reusachtig netwerk, inzette voor de zaak die hij als het allerbelangrijkst beschouwde: een
veilig verkeer- en vervoerssysteem voor alle soorten weggebruikers.

Hillie Talens, John Boender, Wim van Tilburg

De ANWB heeft onlangs, samen met zes Europese zusterorganisaties, onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid op
provinciale wegen. Het is natuurlijk te prijzen in de ANWB dat
ze de verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan en actief
meedenkt over verbetering. Een speciaal uitgerust voertuig
heeft bijna tweeduizend kilometer weg afgelegd en er panoramische video-opnames gemaakt. Zo is een helder overzicht
ontstaan van de verkeersveiligheid per wegvak. Wat blijkt? Het
gros van de wegen in Gelderland en Overijssel komt niet verder
dan twee van de maximaal te behalen vijf sterren. Overigens
komen de tien andere provincies in het land ook nog aan de
beurt, en ik kan me niet voorstellen dat het daar anders is gesteld.
De achterliggende bedoeling van dit EuroRAP-onderzoek is
natuurlijk om de wegbeheerders te stimuleren om te investeren
in het upgraden van hun wegen in de richting van vijf sterren.
Ik vraag me af of het verstandig is voor wegbeheerders om zich
op die manier op kosten te laten jagen. Een weg kan alleen vier
of vijf sterren halen als die wordt ingericht als een snelweg. En
dat is iets wat de provinciale wegbeheerders die ik erover spreek
in meerderheid gelukkig niet willen. Hun gezond verstand zegt
dat de verkeersintensiteit vaak te laag is om zo’n weginrichting
te rechtvaardigen, en juist de drukke trajecten zijn met hulp van
CROW-richtlijnen allang duurzaam veilig ingericht. Bovendien
zijn veel provinciale wegen ouder dan de ANWB, die toch al
de respectabele leeftijd van 125 jaar heeft bereikt. Zulke oude
wegen hebben een in onze moderne ogen te smalle weegbreedte, en de bomen staan er erg dicht op. Maar die bomen
zijn wel van monumentale proporties. Eigenlijk gaat het om
cultureel erfgoed!
CROW heeft diverse publicaties die erop gericht zijn om met
gezond verstand en gebruikmakend van de mogelijkheden die
de omgeving biedt een weginrichting veiliger te maken. Vooral
in het buitengebied zijn hiermee uitstekende resultaten te halen.
Met bermbeplanting is de wegcontour goed te markeren,
strategisch geplaatste bosjes geven een tunneleffect waardoor
de automobilist vanzelf vaart mindert, klinkerverharding rijdt
voor auto’s minder comfortabel dan asfalt, waardoor ze vaart
minderen, enzovoort.
EuroRAP is een goede manier om weer eens aandacht te
vragen voor (on)veiligheid van wegen. Maar ‘versnelweggisering’ is echt niet nodig om het veiliger te maken. Met gezond
verstand en gebruikmaking van CROW-richtlijnen kom je al
een heel eind.
Iman Koster
directeur CROW

Reageren? koster@crow.nl
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CROW zoekt aansluiting bij de
nieuwe geo-standaard BGT-IMGeo
IMGeo en BGT
Auteur: Ceciel van Iperen

CROW presenteert zijn aanpak voor de ontwikkeling van de
beheersystematieken tijdens de BGT-voorlichtingsdagen (basisregistratie grootschalige geografie) van het ministerie van I&M
en Geonovum. Voortbouwen op het IMGeo (informatiemodel
geografie) in weg- en groenbeheer, luidt het parool.
CROW is door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Geonovum uitgenodigd om de ontwikkeling van zijn weg- en groenbeheersystematiek te presenteren op de
BGT-voorlichtingsdagen. Tijdens
deze zes dagen worden de Nederlandse geo-specialisten bijgepraat
over de invoering van de nieuwe
BGT en IMGeo, die dit voorjaar zijn
vastgesteld. CROW bouwt in zijn
producten uiteraard voort op deze
nieuwe standaard.

Data en locaties BGTvoorlichtingsdagen zomer 2012
In juni zijn al drie voorlichtingsdagen gehouden. Later dit
jaar vinden nog drie bijeenkomsten plaats:

30 augustus Lelystad
3 september Provincie Limburg, Maastricht
19 september Provincie Noord-Brabant,
‘s-Hertogenbosch

De weg- en groenbeheersystematiek
zijn relevante CROW-producten
voor het IMGeo. De CROW-wegbeheersystematiek is al jarenlang
dé standaard voor het grootste deel
van de wegbeheerders in Nederland. Deze systematiek wordt in de
komende tijd geactualiseerd en
door de ‘Gebruikersgroep Wegbeheer’ aangepast aan de huidige
eisen. CROW overlegt al enige tijd
met Geonovum over de afstemming
tussen beide standaarden. Nieuw is
de ontwikkeling van de CROWgroenbeheersystematiek, die dit
jaar start. Ook hierbij vormt de
IMGeo-objectenindeling de basis
voor een verdere uitsplitsing in
‘groenonderdelen’. Met de juiste
indeling in beheerobjecten, en de
bijbehorende gedragsmodellen en
beheermaatregelen wordt de
beheerder van de benodigde
informatie voorzien. CROW kiest
nadrukkelijk voor een aanpak
waarbij de eindgebruiker centraal
staat. “Welke informatie heeft de
beheerder van de openbare ruimte
nodig? En welke gegevens moeten
daarvoor worden vastgelegd?”
CROW volgt voor de projecten ‘Actualisatie wegbeheersystematiek’ en
‘Ontwikkeling groenbeheersystematiek’ vanzelfsprekend zijn gebruikelijke werkwijze. Hierbij worden
onder meer vertegenwoordigers van
alle relevante partijen uitgenodigd

De kern van de standaard IMGeo
(Informatiemodel Geografie) bestaat
uit het informatiemodel voor de
Basisregistratie Grootschalige Topo
grafie (BGT). Een basisregistratie is
een wettelijke registratie die door de
overheid verplicht gebruikt dient te
worden. De bronhouders van de
BGT zijn de gemeenten, waterschap
pen, provincies, ministerie van IenM,
ministerie van EL&I, ministerie van
Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail.
De BGT leidt tot een gedetailleerde
digitale kaart van Nederland (denk
aan schaal 1 : 1000), waarin basis
objecten zoals gebouwen, wegen,
water, spoorlijnen en groen op een
eenduidige manier zijn vastgelegd.
Het IMGeo breidt deze basis uit met
‘plusobjecten’: een bonte verzame
ling van allerlei inrichtingselementen,
van afvalbakken en lichtmasten tot
struikrozen en bewegwijzering.

om te komen tot een gezamenlijke,
breed gedragen beheersystematiek.
De beheerobjectenindelingen die
in de weg- en groenbeheersystematiek worden vastgesteld kunnen de
basis gaan vormen voor het IMBOR,
het Informatiemodel beheer openbare ruimte. Het opstellen van een
dergelijk informatiemodel valt niet
onder de verantwoordelijkheid van
Geonovum, maar is de verantwoordelijkheid van de beheersector.
Geonovum heeft CROW gevraagd of
het mogelijk is om tijdens het traject van de ‘Weg- en groenbeheersystematiek’ ook tot de ontwikkeling van het IMBOR te komen.
Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving en Milieu, vaniperen@crow.nl
www.geonovum.nl, voor meer informatie,
zoals de data en locaties van de BGT-voorlichtingsdagen
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Voor het eerst zijn baten in beeld gebracht

De openbare ruimte levert
ook wat op
Auteur: Tim Oosten

Iedereen voelt direct aan of het prettig toeven is in een openbare
ruimte of niet. En dus is het zonneklaar dat woningen en bedrijven
aan een mooi plein of langs een lommerrijke laan meer waard zijn
dan dezelfde panden in een minder aantrekkelijke omgeving.
Maar hoe stel je dergelijke opbrengsten vast? ‘Baten van de openbare ruimte’, CROW-publicatie 312, geeft een eerste aanzet.
Foto midden: Een
aantrekkelijke omgeving zorgt voor een
hogere waarde van
onroerend goed
LET OP: ROZE BALK WEGHALEN ALS DIKTE RUG IS AANGEPAST

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

Baten van de openbare ruimte

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheids
effecten van bouw en mobiliteit.
Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor
personen en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en uitrusting
van de weg en omgeving.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
van inrichting en beheer

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

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

Baten van de openbare ruimte

Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratiefjuridische 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.

Publicatie 312

CROW-publicatie 312

P312_Baten van de Openbare Ruimte-cvw_A4.indd 2
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CROW-publicatie
312 ‘Baten van de
openbare ruimte –
Maatschappelijke
kosten-batenanalyse van inrichting
en beheer’
Bestellen kan via
www.crow.nl

Op allerlei vakgebieden zijn studies
verricht om de baten in beeld te
brengen. Tot voor kort was dit bij de
openbare ruimte nog niet het geval.
Dat is ook niet zo vreemd, want hoe
‘vat’ je die kwaliteit? Toch is er wel
iets over te melden, maakt Harro
Verhoeven, projectmanager Leefomgeving en Milieu bij CROW, duidelijk: “De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van CROW heeft ons
geholpen kwaliteit te benoemen.
Dat is natuurlijk een belangrijke
eerste stap om vervolgens baten te
kunnen vaststellen.”

Resultaatgericht
“Aanvankelijk kregen gemeentelijke diensten geld, met de opdracht
er wat nuttigs mee te doen, namelijk
de openbare ruimte op orde houden.
Vervolgens is in beeld gebracht wat
er allemaal gebeurt en hoeveel dit
kost. Dat is waar we nu zijn, de doelstelling is vastgesteld”, vervolgt Rob
Karstens, directeur van Stadswerk,
de vereniging voor professionals op
het gebied van de fysieke leefomgeving. “De volgende stap die we nu
moeten gaan zetten, is resultaatgericht. Realiseren we wat we willen
en kunnen we terughalen wat het
profijt is van onze inspanning?”
Harro Verhoeven en Rob Karstens
hebben zitting gehad in de CROWwerkgroep die de publicatie heeft

verzorgd, Verhoeven als projectleider en Karstens als voorzitter. De
publicatie ‘Baten van de openbare
ruimte’ is, zoals altijd bij CROWpublicaties, tot stand gekomen in
een breed samengestelde werkgroep. Naast Verhoeven en Karstens, zaten hier onder meer vertegenwoordigers in van een
gemeente en een woningcorporatie, alsook een econometrist van
Wageningen Universiteit.

Rendementsvraag
Eind jaren negentig is begonnen
met het in kaart brengen van de
maatschappelijke kosten-batenanalyse, ook wel MKBA genoemd. Het
voelt immers wat ongemakkelijk
aan, dat je kosten maakt zonder
goed te weten wat het oplevert. Verhoeven: “Het is een soort rendementsvraag. Verdien ik het geld
terug dat ik investeer? Dat is uiteindelijk de vraag waar het om draait.
Zo heeft de gemeente Utrecht meebetaald aan onderzoek dat we hebben laten verrichten, omdat ze wil
weten of ze wel randabel werkt.”

Belangrijkste plek op aarde
“Ik noem de openbare ruimte wel
eens de belangrijkste plek op
aarde”, stelt Karstens. “Daar vindt
interactie plaats. Daar verplaatsen
mensen zich, daar recreëren ze,

daar ontmoeten mensen elkaar. Een
goed ingerichte en onderhouden
openbare ruimte draagt bij aan sociale cohesie en daarmee aan welzijn
en gewenst gedrag; minder hufterigheid, diefstal en agressie. We laten
met de publicatie ook de maatschappelijke zin van de openbare ruimte
zien. Een zuivere lucht en een prettige omgeving nodigen uit om naar
buiten te gaan, wat weer bijdraagt
aan meer bewegen en daardoor aan
de gezondheid van de burgers.”
Een gemeente die investeert in de
openbare ruimte, investeert dus ook
in de sociale cohesie in een wijk en
in de gezondheid van zijn burgers.
Maar er is ook financieel voordeel.
Voor een gemeente zijn WOZinkomsten een belangrijke inkomstenbron. Als die waarde omhooggaat doordat de openbare ruimte bij
woningen aantrekkelijk is, heeft de
gemeente ook geldelijk profijt van
zijn investering.

Stoeien
In het college is het elk jaar weer
stoeien met de gemeenteraad om de
begroting rond te krijgen. Als de
openbare ruimte nadrukkelijk in
beeld is, met de baten van de gedane
investeringen, is het gemakkelijker
om geld te krijgen voor beheer en
onderhoud. Een euro die je erin
stopt, verdien je terug. Of anders
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Agenda CROW Levende Stad
September
Themabijeenkomst Sociale media
Themabijeenkomst Biomassa
Regiobijeenkomst Oost-Nederland:
Interne overeenkomsten
Oktober
Themabijeenkomst Loop- en fietsbruggen
Themabijeenkomst Aanbesteden
speeltoestellen

Foto: Herman Stöver

Regiobijeenkomst Zuid-Holland-Midden
November
Themabijeenkomst Visual Tree Assessment
Regiobijeenkomst Brabantse 5 (B5)
Regiobijeenkomst Noord-Holland-Noord
www.levende-stad.nl voor een volledig overzicht van alle bijeenkomsten, ook in voorbereiding
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85; ook voor verzoeken aan
CROW Levende Stad om een bijeenkomst over een ander onderwerp te organiseren

gezegd: de euro die je niet uitgeeft,
moet je straks dubbel ophoesten,
omdat achterstallig onderhoud nu
eenmaal erg duur is.
“Een andere ontwikkeling die
speelt is die van de terugtredende
overheid. Dat brengt met zich mee
dat wie er belang bij heeft dat
onderhoud op straat gebeurt, een
grotere rol krijgt. Hij is baathouder en samenwerkingspartner.
Je moet dus met gebruikers in
gesprek en daarbij helpen batenkengetallen natuurlijk”, verduidelijkt Verhoeven.

Aantoonbare baten
De publicatie geeft batenkengetallen en rekenvoorbeelden. Hier is
het nodige huiswerk aan voorafgegaan. Zo is, met de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ in de hand
in woonwijken in achttien gemeenten gekeken wat woningen waard

zijn. Vervolgens is bijvoorbeeld
gekeken wat er met de waarde van
de woningen gebeurt als het openbare groen één kwaliteitsniveau
hoger wordt. Dit blijkt zeven procent te zijn.
Er zijn nog meer batenkengetallen.
Zo blijkt een goed functionerende
en bruikbare buitenruimte te leiden tot hogere omzetten bij detaillisten en een hogere woningwaarde. Tot slot blijkt ook dat de
aanwezigheid van actieve burgers
bij herinrichting, beheer en activiteiten leidt tot aantoonbare baten
in de openbare ruimte.
Verhoeven: “We beginnen er duidelijk de vinger achter te krijgen, wat
de openbare ruimte oplevert. Het
gevoel was er altijd al. Iedereen
voelt op zijn klompen aan dat een
mooie, groene, schone, hele, veilige
openbare ruimte prettig is, dat je

Harro Verhoeven
(links) en Rob Karstens: “We beginnen
de vinger erachter te
krijgen, wat de openbare ruimte oplevert”

daar graag komt en dat dat dus zijn
waarde heeft. Nu hebben we voor
het eerst de stap gezet van gevoel
naar feiten en cijfers.”

Toepassing
“Met deze publicatie in de hand
kunnen gemeenten hun keuzes
onderbouwen en erover communiceren”, besluit Karstens. “Neem
de grootschalige investeringen in
Vogelaarwijken van de afgelopen
jaren. Het zou natuurlijk eeuwig
zonde zijn als daar door bezuinigingen de verloedering weer zou
toeslaan. Batenkengetallen
kunnen helpen gelden hiervoor
vrij te maken om de kwaliteit
van de openbare ruimte op peil
te houden.”

Harro Verhoeven, projectmanager Leefomgeving en Milieu, verhoeven@crow.nl
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Leefomgeving
www.crow.nl/leefomgeving

De kansen voor bomen
en infrastructuur
Auteur: Tim Oosten

Een geslaagde openbare ruimte herbergt veel functies in zich.
Het moet een prettige verblijfsruimte zijn en daar mag het
groen niet ontbreken. Maar het combineren van bomen en
onder- en bovengrondse infrastructuur is lang niet altijd zonder
problemen. Tijdens een open themabijeenkomst van CROW
Levende Stad worden praktijkervaringen uitgewisseld.

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

Boombeheerders, netbeheerders,
wegontwerpers, verlichtingsdeskundigen: allemaal hebben ze te
maken met het combineren van
bomen met infrastructuur. Onderen bovengronds. Een bijeenkomst
van CROW Levende Stad brengt
praktijkmensen uit al deze geledingen bij elkaar. Duidelijk is dat
communicatie en samenwerking
tussen de verschillende disciplines kansen biedt om groen in
infra ongehinderd naast elkaar te
laten bestaan.

Groei van de boom vraagt om vier
dimensionaal ontwerpen
Om met de bomen te beginnen:
groen wordt erg gewaardeerd en
komt de kwaliteit van de leefomgeving erg ten goede. Inzicht in de
manier waarop bomen groeien,
kan helpen bij de inpassing met
infrastructuur. Zo moet altijd
rekening worden gehouden met
de factor ‘tijd’, de vierde dimensie
in het ontwerp. Wortels groeien
vaak waar je ze niet verwacht. Wat
wel vaststaat, is dat wortels nooit
het grondwater in groeien. Dit
houdt in dat hoe hoger het grond-

water, hoe meer opperlak de
boom nodig heeft als groeiplaats.
Boomwortels gaan op zoek naar
voeding, vocht, zuurstof en doorwortelbare grond. Ook is open
grond gunstig en groeit het wortelstelsel van een boom van de 1e
grootte al gauw met een kubieke
meter per jaar.

Wegconstructies aantrekkelijk voor
wortels
Nemen we de weg als uitgangspunt, dan is het goed om te beseffen dat deze grotendeels ondergronds ligt, waar ook
boomwortels zijn. Vaak zitten
wortels, op zoek naar vocht, tussen fundering en toplaag. Wortelgroei in de wegconstructie kan
schade veroorzaken in de vorm
van wortelopdruk of het wegdrukken van kantopsluiting. Mogelijke oplossingen zijn: voldoende
afstand van de boom tot de wegconstructie, een groeiplaats met
goed doorwortelbare grond van
goede kwaliteit, een groeiplaatsconstructie en het sturen van wortels met schermen, boombunkers
of boomkratten.

Bereikbaarheid en leverings
zekerheid
Voor kabels en leidingen is
bereikbaarheid en leveringszekerheid het uitgangspunt. Zoals zo
vaak geldt ook hier: liever vooraf
goed nadenken, dan achteraf met
veel moeite ongelukkige situaties
herstellen. Zo kunnen breuken in
leidingen ontstaan door wortelgroei en is het plaatsen van kabels
en leidingen grofweg drie keer zo
duur wanneer er bomen op het
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Leefomgeving

Beste Openbare Ruimte van
Nederland 2012: schrijf in

Foto: Herman Stöver

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Beste Openbare Ruimte van Nederland
gekozen. Dit is er een waar het gebruik, de ruimte en de betrokkenheid goed
zijn geregeld, een plek die waarde heeft, zich onderscheidt en zich aanpast aan
het gebruik, de ruimte en de betrokkenheid.

tracé staan. Een profiel met voldoende afstand, een wortelwerend scherm, groeiplaatsconstructies of een leidingenstraat,
kan ook hier oplossingen bieden.

Samenwerking in ontwerp en
uitvoering
Een ontwerper heeft van alles
een beetje verstand, kan goed
tekenen, en kijkt vooruit naar de
uiteindelijke uitvoering. De uitdaging is alles geordend te krij-

In een geslaagde
openbare ruimte
mogen bomen niet
ontbreken

De lijst van inschrijvers wordt opgenomen in vakblad Stedelijk Interieur, de
winnaar wordt beloond met een artikel in het blad. Genomineerden worden
uitgenodigd op het Nationaal Openbare Ruimte Congres, waar de winnaar de
prijs ten overstaan van een volle zaal met vakgenoten in ontvangst neemt.
Sponsor Falco stelt een fysiek aandenken voor de winnende openbare ruimte
beschikbaar. CROW maakt deel uit van de jury. Inschrijven kan tot 19 juli.

www.stedelijkinterieur.com voor voorwaarden, aanmelden en meer informatie

gen. Vroegtijdige samenwerking
tussen de vakdisciplines is daarbij essentieel. Gezien de beperkte
ruimte, is het kiezen tussen meer
ruimte, zaken weglaten of goed
combineren. CROW-publicatie
280 ‘Combineren van boven- en
ondergrondse infrastructuur met
bomen’ helpt de ontwerper op
hetzelfde kennisniveau te komen
als infra- en groenmensen. En
helpt de kennis te vergaren over
de mogelijke marges.

In het algemeen geldt: er is heel
veel mogelijk. Oplossingen kosten uiteraard geld, maar door een
goed ontwerp waarin rekening
wordt gehouden met een streefbeeld, hoeft het niet kostbaar te
zijn en zijn veel problemen in de
toekomst te voorkomen.

Ceciel van Iperen, projectmanager Leefomgeving en Milieu, vaniperen@crow.nl
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

CROW-publicatie 313: verkeerslichten hebben regelmatig onderhoud nodig

Minder voertuigverliesuren, betere lu
en minder irritatie
Auteur: Stefan Boerboom

Onlangs verscheen CROW-publicatie
313: ‘Verkeerskundig beheer van
regel- en informatiesystemen’. Om
de wachttijden bij verkeerslichten te
beperken, is het heel belangrijk dat
een verkeersregelinstallatie goed staat
afgesteld. Maar ook dat de organisatie
zodanig is ingericht dat afstelling en
onderhoud tot in lengte van jaren zijn
gewaarborgd. Voorzitter van de werkgroep Ad Wilson vertelt over het
belang van deze nieuwe uitgave.

Ad Wilson: “200.000
voertuigverliesuren
minder op één kruispunt”

Verkeerskundig beheer. Zo luidt
de huidige benaming voor wat in
klassiek jargon ‘functioneel
onderhoud’ heet. Een verkeersregelinstallatie aanleggen en inregelen is één ding, een installatie
up-to-date houden bij veranderende omstandigheden een ander.
Een oude vuistregel zegt dat als je
niets doet, de wachttijden bij een
verkeersregelinstallatie ieder jaar
met drie procent toenemen. Na
tien jaar is het rendement meer
dan een kwart gedaald.
Ad Wilson, voorzitter van de
werkgroep die de totstandkoming
van publicatie 313 ‘Verkeerskundige beheer van regel- en informatiesystemen’ begeleidde, herinnert zich de lange aanloop. “In
1997 werd ik, destijds als docent
werkzaam bij de NHTV, gebeld

door Pim Slop van CROW: ‘Weet
jij hoeveel verkeersregelinstallaties we in Nederland hebben?’ Ik
moest het antwoord schuldig blijven. We hebben deze vraag meegenomen in een enquête aan alle
Nederlandse wegbeheerders,
waarin we ook vroegen wat ze aan
functioneel onderhoud deden.
Schokkend weinig, was de uitkomst. In diezelfde tijd zou het
hoofdwegennet opgeknapt worden voor 6,7 miljard gulden, wat
13 miljoen voertuigverliesuren

zou besparen. In een artikel in
Verkeerskunde beschreef ik dat je
met slechts vijf procent van dat
miljardenbedrag, namelijk
335 miljoen gulden, net zo veel
voertuigverliesuren kunt besparen, enkel door verkeersregelinstallaties te verbeteren. Het artikel had weinig effect, maar
sindsdien droomde ik ervan: als
er nog eens een zak met geld zou
komen om dit idee op te pakken…
En verdraaid, dat gebeurde ook.”
In 2007 richtte Rijkswaterstaat het
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Verkeer & Vervoer

re luchtkwaliteit

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.

Uitritten
CROW-publicatie 228 ‘Uitritten en uitritconstructies’, geeft aanleiding tot
veel vragen. Hoe zit dat ook alweer met het doortrekken van het voetpad
over de uitrit? Is dat verplicht? En wat is ook alweer het verschil tussen het
bestemmingscriterium en het constructiecriterium? Aardige vragen die onze
helpdesk graag beantwoordt.
De uitrit is niet in de wegenverkeerswet gedefinieerd. De jurisprudentie moet
duidelijkheid geven over wat we onder een uitrit(constructie) moeten verstaan. Een rechter gaat bij zijn oordeel allereerst na hoe de uitrit zich voordoet
aan de weggebruikers, zowel vanaf de uitrit als vanaf de doorgaande weg.
Voor dit zogenaamde kenbaarheidvereiste zijn twee criteria van belang:
• het bestemmingscriterium;
• het constructiecriterium.

Bestemmingscriterium
Van een uitrit volgens het bestemmingscriterium wordt gesproken als de
bestemming beperkt is en het particuliere karakter duidelijk aanwezig is. De
vormgeving is hierbij minder van belang, de weggebruiker ziet immers het
gebouw met de oprit, het hekwerk rondom het terrein met een poort en vaak
ook de bedrijfsnaam. Wanneer een woning of een bedrijf echter op grote
afstand buiten het (directe) gezichtsveld van de weggebruiker ligt, dan krijgt de
‘uitrit’ al het karakter van een (smalle) zijweg en wordt de situatie al onduidelijk. Ook bij parkeerterreinen is de beperkte bestemming lang niet altijd duidelijk. Als de status van de uitrit niet kan worden afgeleid uit de omgevingskenmerken, dan moet dit duidelijk worden gemaakt met de constructie van de
uitrit. In die gevallen waarin het bestemmingscriterium geen of onvoldoende
duidelijkheid geeft, moet worden voldaan aan het constructiecriterium.

Foto: Herman Stöver

Constructiecriterium

Groene Golf Team op (zie kader,
red.), waarvan Wilson vier jaar
deel uitmaakte als begeleider en
adviseur. “We hebben de wegbeheerders benaderd en onze diensten aangeboden. Het team
bestaat nu vijf jaar, maar Rijkswaterstaat kan dat niet eeuwig volhouden. We willen graag dat wegbeheerders het stokje zelf
oppakken. Met dit boek in de
hand is dat nu mogelijk. Je zult
begrijpen met hoeveel voldoening
ik naar deze publicatie kijk.”

Ondersteuning bij
het optimaliseren
van verkeerskundige
knelpunten

Het constructiecriterium stelt de vormgeving van de uitrit centraal. Hiermee
wordt een duidelijke overgang gecreëerd tussen gebieden of ruimten met een
verschillend karakter (verblijfsgebieden en verkeersruimen) zoals bij 30 km/hpoorten.
Van belang is of de weggebruiker aan de hand van de vormgeving de situatie
direct herkent als uitrit. Dit is het geval als een uitrit de volgende aanbevolen
uitritconstructie heeft waarmee geheel aan het constructiecriterium wordt
voldaan:
• het trottoir en/of fietspad (eventueel fiets/bromfietspad) loopt langs de
doorgaande weg ononderbroken op nagenoeg dezelfde hoogte en in een
soortgelijke verharding door over de zijweg (zie figuur 1 van de publicatie);
• er zijn zogenaamde inritblokken toegepast en geen aansluitbogen aanwezig.
Als langs de doorgaande weg geen trottoir of fietspad aanwezig is, dan wordt
aanbevolen aan weerszijden van de uitritconstructie een aanzet van een trottoir aan te leggen.
De CROW-richtlijnen worden door veel partijen gedragen en met grote zorg
opgesteld. De lange houdbaarheidsdatum is daar het bewijs van.
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Het Groene Golf Team
Het Groene Golf Team ondersteunt gemeenten, provincies
en het Rijk bij het optimaliseren van verkeerskundige knelpunten. In de afgelopen vier jaar heeft het Groene Golf
Team circa 180 wegbeheerders geadviseerd over ruim
1.200 met verkeerslichten geregelde kruispunten en over
zo’n 50 dynamische verkeersmanagementsystemen. Dit
heeft gezorgd voor een besparing van gemiddeld 8.000
voertuigverliesuren per kruispunt per jaar en het heeft ongeveer 95 miljoen euro aan maatschappelijke baten per jaar
opgeleverd. Ook de adviezen van het Groene Golf Team
over de systemen op en langs de snelwegen lijken goede
resultaten te gaan opleveren. Meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/groenegolfteam of te verkrijgen via groenegolfteam@rws.nl.

Wanhoop

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

“Het Groene Golf Team is begon
nen met het ‘laaghangende fruit’:
kruispunten met lange wachtrijen
op de hoofdas en nauwelijks wach
tenden op de zijwegen. Je ziet
vaak snel of filevorming bij kruis
punten onvermijdelijk of onnodig
is. Ik herinner me een kruispunt
waar we een winst behaalden van
maar liefst 200.000 voertuig
verliesuren per jaar. Of die krui
sing in een middelgrote stad in
Nederland, waarbij één van de tak
ken naar een fabriek leidde. Op
een gegeven moment werd de
fabriek gesloten, maar werd er
nog steeds tijdens iedere spits
groen gegeven voor de fabrieks
arbeiders die er niet meer waren.
Het was pure winst toen die groen
fase ertussenuit werd gehaald. Of
neem het kruispunt waarbij bleek
dat de aansluitingen van twee
detectielussen op de regelunit
waren verwisseld. Tijdens de spits
lijkt er niets aan de hand te zijn.
Want dan krijgen beide detectoren

veel verkeer te verwerken. Maar
tijdens rustige periodes leidt het
tot wanhoop bij een individuele
automobilist. Die komt aanrijden
voor rood, een kruisende richting
krijgt groen en hij moet net zo
lang op groen wachten tot er op
die kruisende richting weer een
auto bij de andere detectielus is
aangekomen.”

Goede kosten-batenverhouding
CROWpublicatie 313 beschrijft
drie fasen: 1) bewustwording op
bestuurlijk niveau, 2) inrichting
van de organisatie om verkeers
kundig beheer structureel aan te
pakken en te borgen, 3) de tech
nischverkeerskundige aanpak
zelf, volgens een cyclisch proces.
“De grootste knelpunten zitten bij
fase 1 en 2”, zegt Wilson. “De
publicatie richt zich op zowel de
bestuurs en beleidslaag als op de
uitvoerder. Aanvankelijk richtte
het Groene Golf Team zich vooral
op verkeerskundigen. Die willen
wel. Maar verkeerskundig beheer
is geen onderwerp waar een
gemiddelde wethouder op korte
termijn mee kan scoren. Daarom
is het zo belangrijk politici en
beleidsmakers te doordringen van
het belang ervan. En vervolgens
die aandacht structureel en
cyclisch in te bedden in je organi
satie.” Argumenten zijn er
genoeg, meent Wilson. Al was het
maar dat een gemeente econo
misch kan profiteren van een
betere bereikbaarheid. “Verkeers
kundig beheer heeft een kosten
batenverhouding van 1 : 8. Dat
heeft Erna Schol, hoofd van het
Groene Golf Team en van huis uit
econoom, uitgerekend.” De baten
voor de weggebruikers zijn veel

groter dan de kosten die de wegbe
heerder moet maken. Het maat
schappelijk belang is dus groot.
“Ook de luchtkwaliteit is een aan
belang toenemend argument om
verkeerskundig beheer serieus te
nemen.”

Meer rotondes, meer kruispunten
Is de invloed van verkeersregelin
stallatie niet minder geworden nu
er de laatste jaren zo veel rotondes
zijn aangelegd? “Er komen inder
daad steeds meer rotondes”, stelt
Wilson vast. “Een goede zaak ove
rigens. Er zijn de afgelopen jaren
behoorlijk veel kruispunten ver
vangen door rotondes, maar er
zijn ook weer nieuwe kruispunten
bij gekomen. Per saldo constateer
ik dat het aantal met verkeerslich
ten geregelde kruispunten nog
altijd licht toeneemt.”
De publicatie bevat een uitwer
king voor verkeerslichtenregelin
gen. Maar verkeerskundig beheer
behelst meer: toeritdoseerinstalla
ties, DRIP’s en Motorway Traffic
Management (verkeerssignale
ringssysteem met matrixborden).
De uitwerking voor deze systemen
zal eind 2012 downloadbaar zijn.
“Houd de CROWwebsite met als
zoekterm 313 in de gaten”, is het
advies van Ad Wilson.

Emile Oostenbrink, projectmanager Verkeer en
Vervoer, oostenbrink@crow.nl
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
www.kpvv.nl

Duurzame praktijkvoorbeelden uit Eu
Auteur: Jurgen de Haan

Afgelopen jaar presenteerde het KpVV vijf praktijkvoorbeelden van
duurzame mobiliteit in Europa. Hoewel Nederland een van de voorlopers is op het gebied van verkeersbeleid, gebeuren er ook in het
buitenland aardige dingen die het waard zijn in Nederland te presenteren. Het KpVV zocht en vond goede sprekers met inspirerende
voorbeelden.
Graz: Gerhard Ablasser presenteerde het ‘onion model’ van ‘gentle
mobility’. Een model gericht op een
centrum voor voetgangers, daarbuiten de fiets en toeleidende routes
voor met name het busvervoer.
Meest interessant was wellicht zijn
verklaring dat er al twintig jaar consequent aan duurzame mobiliteit
wordt gewerkt. Natuurlijk heeft ook
Graz om de paar jaar een nieuw
bestuur dat van links naar rechts
waaiert. Maar al twintig jaar lukt
het Ablasser om het bestuur steeds
te overtuigen van de duurzame
visie. Daartoe dacht hij steeds met
het nieuwe bestuur mee welke van
hun wensen pasten bij deze visie.
Kopenhagen: Andreas Rohl presenteerde het fietsbeleid in Kopenhagen. De fiets is natuurlijk het
meest duurzame vervoermiddel,
met een minimale emissie, zonder
geluidsoverlast. In combinatie met
de trein of op langere afstanden
met een elektrische hulpmotor
levert hij ook een bijdrage aan het
beperken van het fileprobleem.
Nederland heeft natuurlijk ook het
nodige aan kennis op het gebied

van de fiets; toch was het interessant
om het verhaal vanuit een ander
land te horen. Vooral de pogingen
om de fiets hoger op de agenda te
krijgen vielen op. Zo is er een aparte
rekenmodule ontwikkeld om tot een
goede kosten-batenafweging te kunnen komen. Maar, zo verzuchtte
Rohl: fietsmaatregelen kosten relatief zo weinig dat bestuurders het
vaak niet interessant vinden. Die
vinden projecten pas belangrijk als
het met grote uitgaven gepaard gaat.
Onder het motto ‘Bicycle capitals of
the World’ presenteerde het KpVV
vervolgens een webcast met Kopenhagen en Amsterdam. Het interview
met Rohl is via de KpVV-website
terug te zien.

Worcestershire: Ed Dursley presenteerde het vijfjarige ‘Choose How
You Move’-project. Je kunt als
gemeente laadpalen installeren, zelf
elektrische voertuigen in je wagenpark opnemen en prachtige snelfietspaden aanleggen. Maar mensen
veranderen hun gedrag niet zomaar
en gaan niet automatisch duurzamere vervoermiddelen gebruiken.
Daar zijn gedragsgerichte maatregelen voor nodig. Dursley vertelde hoe
zij hiermee in Worcester goede ervaringen hebben. Met enquêtes en
focusgroepen kwam men tot gepersonaliseerde reisinformatie. Bij

19.300 huishoudens kwam er contact tot stand. Deze mensen ontvingen informatie en/of een bezoek
aan huis. Dit leidde tot 10 procent
minder autoritten en een stijging
van lopen (+15 procent), fietsen
(+19 procent) en bus (+30 procent). Het concept krijgt nu navolging in andere steden in de regio.

Salzburg: Angelika Gasteiner presenteerde hoe zij bij het vervoerbedrijf Salzburg AG maatregelen nam
om ouderen te helpen de bus te
gebruiken. Momenteel is in Nederland 17 procent van de bevolking 65
jaar en ouder. De verwachting is dat
dit de komende twintig jaar zal stijgen naar meer dan 25 procent. In
Salzburg vindt een vergelijkbare
ontwikkeling plaats. Salzburg wil zo
veel mogelijk voorkomen dat deze
ouderen in hun auto blijven rondrijden. Een van de meest duurzame
alternatieven in Salzburg is de trolleybus. Dit systeem wordt nog
steeds uitgebreid, omdat het van
duurzame energie gebruik kan
maken. Wie deze bus gebruikt in
plaats van zijn auto, bespaart veel
energie en voorkomt onnodige
emissies. Salzburg helpt daarom
ouderen de bus te gebruiken. De
maatregelen variëren van tips
geven aan oudere busreizigers tot
kleine aanpassingen voor rolstoelgebruikers en rollators en rijopleidingen voor de chauffeurs. Voor
veel ouderen blijkt de bus ook een
middel te zijn om contact met de
buitenwereld te houden. Ter vergelijking presenteerde Lotte van den
Munckhof ook enkele projecten in
Eindhoven die onder andere tot
doel hadden meer ouderen met de
bus te laten reizen. Zo kon Eindho-
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it Europa

ven onder andere aangeven dat in de
onderzochte periode:
• het aandeel 65-plussers van alle
busreizigers is gestegen van 9 tot
17 procent;
• het percentage van ouderen die
nooit de bus gebruiken is gedaald
van 35 naar 11 procent.
Een mooie aanvulling op het voorbeeld Salzburg: opvallend was bijvoorbeeld dat Salzburg AG helemaal
gericht is op de reiziger zelf en daardoor minder beleidsmatig en met
cijfers bezig is.

Stockholm: Jonas Ericson zette uiteen hoe de gemeente in een groeiproces van twintig jaar uiteindelijk
heeft bereikt dat 14 procent van alle
voertuigen het label ‘schoon’ krijgt.
Hij zette haarfijn uiteen dat je niet
moet kijken naar de emissie aan de
uitlaat, maar naar de ‘Wheel to
Wheel’-emissie. Dan blijkt pas hoe
groot het verschil in klimaatbelasting en energieverbruik is. Het is

een groeiproces waarbij allereerst
de eigen wagenparken zijn verschoond en langzaam maar zeker
steeds meer partijen meedoen. Overigens blijkt ethanol in Zweden
geen ethisch probleem op te leveren, omdat de inwoners nagenoeg
al hun voedsel zelf verbouwen en
dan nog voldoende land overhouden om biobrandstoffen te verbouwen. Jan Luijten van de stadsregio
Arnhem-Nijmegen gaf een presentatie van de nieuwe ov-concessie
daar, waarvan binnenkort 225 bussen (alle bussen behalve de trolleybussen) op Groengas zijn gaan rijden. Pas nadat de regio aan
bestuurders een model presenteerde waaruit bleek dat – alle kosten en baten meewegend – Groengas het voordeligst was, werd
hiervoor gekozen. Dit model kan
ook door anderen worden gebruikt
om uit te rekenen wat de kosten en
baten in hun specifieke situatie zijn
voor de verschillende alternatieven
aan brandstoffen.

Webcast
Tijdens meerdere bijeenkomsten met verschillende EUpraktijkvoorbeelden is (vaak gelijktijdig) ook een webcast
georganiseerd. Deelnemers konden vanachter hun computer niet alleen de presentaties live volgen, maar ook via de
chat vragen stellen die gelijk in de discussie konden worden
ingebracht. De deelname aan webcasts bespaart veel tijd
en geld, en voorkomt emissie door energieverbruik.
De webcast is een van de manieren om tot duurzamere
mobiliteit te bevorderen: namelijk door mobiliteit te voorkomen. Er zijn verschillende systemen en werkvormen
gebruikt, waarbij soms ook personen uit andere delen van
de wereld deelnamen. Deze werkten (technisch) nog niet
altijd perfect en soms zelfs storend voor de deelnemers die
wel lijfelijk aanwezig waren tijdens de bijeenkomst. Maar de
evaluaties laten zien dat er ook goede resultaten bereikt
zijn, die de deelnemers zeer goed waarderen. Er zijn van
het KpVV dan ook nog meer webcasts te verwachten.

Vijf praktijkvoorbeelden:
www.kpvv.nl/duurzamevoorbeelden
Jurgen de Haan, jurgen.dehaan@kpvv.nl
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Vervoer naar retail: welke (vervoers)aanpak dient de vit
Auteur: Hans Voerknecht

Het gaat helemaal niet goed met de winkelbranche in Nederland; er is sprake van
29 procent omzetdaling tussen 2004 en 2011 in
niet-dagelijkse boodschappen in de Randstad.
Winkeliers klagen dat er te weinig parkeerruimte
is en dat parkeren te duur is. In het project
‘Vervoer naar retail’ heeft het KpVV dit uitgezocht. De belangrijkste mythen zijn ontkracht en
in beeld is gebracht wat de beste aanpak is om
het winkelgebied aantrekkelijker te maken
vanuit verkeers- en vervoersoptiek.

Een van de bevindingen is: gratis
parkeren bestaat niet. Een parkeerruimte kost geld (een parkeergarageplek kost aan grondkosten,
afschrijvingen, onderhoud en
personeel gemiddeld 5.400 euro
per jaar). En de parkeerkosten
worden ook opgebracht door
niet-automobilisten. Daarnaast
betalen inwoners van een stad
voor het goedkoop parkeren door
bezoekers van elders. En het
helpt niets: uit onderzoek van de
Erasmus Universiteit Rotterdam
blijkt dat er geen verband bestaat
tussen de hoeveelheid parkeerplaatsen of de parkeertarieven en
de omzet van winkels. De oorzaak van de omzetdaling zit
hoofdzakelijk in de toename van
internetaankopen. Het probleem
voor veel gemeenten is nu, dat er
veel dure parkeergarages bij winkelgebieden zijn gebouwd die nu
kampen met toenemende exploitatietekorten. Het onderzoek
leert dat het verstandig is om te
kiezen voor kostendekkende par-

keertarieven (dat komt voor een
parkeerplek in een parkeergarage neer op een tarief tussen de
€ 2,50 en € 5,50 per uur, afhankelijk van het gebied). Samenwerking met andere gemeenten
helpt daarbij, omdat gemeenten
soms een concurrentiestrijd aangaan met parkeertarieven.
Een andere mythe is, dat winkeliers het qua inkomsten vooral
van automobilisten moeten hebben. Dit is niet waar: 40 tot 60
procent van de inkomsten komt
van langzaam verkeer (voornamelijk de fiets).
Is er dan niets wat helpt? Jawel,
maar dat vraagt om een totaalaanpak van winkeliers, projectontwikkelaars en gemeenten.
Hoofdpunten van deze aanpak:
• inzet op de eigen specifieke
kwaliteit van het winkelgebied;

• inzet op leefbaarheid, kwaliteit
en sfeer en een totaalpakket
van horeca, publiekstrekkers
en winkels;
• inzet op fiets en ov;
• gedifferentieerde parkeeraanpak, altijd kostendekkend, met
duurdere plaatsen vlak bij het
winkelgebied voor de kortparkeerders en goedkopere plaatsen verder weg (inclusief P+R
en Park and Bike);
• complete City Marketing,
inclusief bereikbaarheid met
alle modaliteiten.
Nel de Jager van Winkelstraatmanagement, die er met de Zeeheldenbuurt in Den Haag in is
geslaagd om de leegstand tot nul
terug te dringen, benadrukt deze
aanpak ook: “Leefbaarheid en
sfeer zijn essentieel en niet de
auto.”
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de vitaliteit van het winkelgebied?
Stelling van de maand, reacties
Het KpVV start maandelijks een discussie rond verkeer en vervoer. In de
vorige CROW et cetera was de stelling:

“Een theorierijbewijs halen op de middelbare school is de beste
manier om verkeerseducatie beter te verankeren in het voortgezet
onderwijs.”
Bekijk de reacties op onze LinkedIn discussiegroep ‘Kennisplatform
Verkeer en Vervoer (KpVV)’.

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

Discussiegroepen
Op dit moment heeft het KpVV
op zijn website al een stappenplan voor deze aanpak, die –
als voldoende gemeenten hiervoor intekenen – dit najaar
nog verder kan worden uitgebouwd tot een nog meer gebiedsspecifieke City Scan.

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

Volg ons
@KpVVUtrecht | #kpvvutrecht
www.kpvv.nl/rssfeed

Mythen en stappenplan:
www.kpvv.nl/vervoer-naar-retail
Hans Voerknecht, hans.voerknecht@kpvv.nl

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

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

Highlight
Nationaal Verkeerskundecongres 2012 | 31 oktober 2012
Naast bijeenkomsten staan ook terugblikken van diverse bijeenkomsten op de website. Bekijk de terugblikken op www.kpvv.nl/
terugblikken.
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Scheidend hoogleraar wegbouwkunde André Molenaar:

“WelopengeweldigvooropinNeder la
Auteur: Tim Oosten

Op zijn lauweren rusten doet hij voorlopig niet, maar aan
het officiële afscheid als hoogleraar wegbouwkunde aan de
Technische Universiteit Delft valt voor André Molenaar niet
te ontkomen. Eind juni was het zover en sprak hij zijn
afscheidsrede uit. Alle reden voor een terugblik op een lange
loopbaan. En op veel samenwerking met CROW. Over dat
laatste discussieert CROW’s Robert Stuurman graag mee.

“Wij kunnen hier in Delft werken
met alle materialen die we willen.
Als ik vanmiddag een ton graniet
bestel, heb ik het volgende week in
huis. Dat gaat in Ethiopië of
Rwanda wel anders. Daar leggen
ze wegen aan met klei, omdat dat
toevallig voorhanden is en iets
anders niet. Dat is andere koek.”
André Molenaar, scheidend hoogleraar wegbouwkunde aan de TU
Delft, weet waar hij over praat
door zijn gasthoogleraarschappen
in Stellenbosch (Zuid-Afrika) en
China en zijn jarenlange begeleiding van wegbouwkundige afstudeerders uit ontwikkelingslanden.
“En wat voor materiaal heb je dan:
25 procent zwelling en 25 procent
krimp en een grote variatie in
materiaaleigenschappen. Probeer
daar maar eens een fatsoenlijke
weg mee aan te leggen. Die materiaaleigenschappen onderzoeken
we hier. Een student van mij uit
dat land regelt een kuub klei uit
Ethiopië. Dat is nog eens pionieren. Er gaat trouwens genoeg mis.
Wat te denken van een aannemer
in Rwanda die volgens het contract
vijf centimeter asfalt moet leveren
en die dat doet zonder te verdichten. Scheelt weer materiaalkosten.
Er is daar geen kennis en er is
geen kwaliteitscontrole.”

Foto: Herman Stöver

Hobbels
Molenaar geeft met veel plezier
college aan studenten van over de
hele wereld die bij hem studeren.
Ook al zijn er soms hobbels te
overwinnen. “In sommige culturen is het onbeleefd om vragen te
stellen. Terwijl ik aan de ogen zie
dat ze het niet begrijpen. Dan zeg
ik dat ik niet weet of ik mijn werk
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er land,maarwedenkenteklein”
goed doe en of ik het wel goed uitleg als ik geen vragen krijg. En dat
ik me er niet voor schaam dat ik
ook niet alles weet. Daar moet ik
bij die studenten ook soms doorheen breken. Uiteindelijk komen
de vragen en de discussie altijd. En
dat moet ook. En daar genieten ze
ook van. Veel van die studenten
blijven hier en we hebben ze hard
nodig.”

Dienst
Kan Molenaar in een paar ruwe
schetsen zijn loopbaan beschrijven? “In 1972 ben ik afgestudeerd
bij Span. Die had het druk en
moest het nog zonder medewerker
stellen; ik kon na mijn afstuderen
een paar maanden blijven als
ingenieursassistent. Ik dacht: als
ik nou mijn best doe, kan ik misschien blijven. Er was nog wel een
hobbel te nemen, want je had in
die tijd nog dienstplicht en daar
probeerde ik onderuit te komen,
ook omdat ik al getrouwd was. Er
liep een aanvraag voor uitstel,
maar op een kwaaie dag in
’73 moest ik me toch op maandagochtend op de kazerne melden. Na
een slapeloze nacht heb ik toen
besloten niet te gaan en af te wachten. ’s Middags kwam het telegram
dat ik niet hoefde te komen. Ik
weet nog niet hoe het zou zijn afgelopen als ik wel was gegaan.”
“Ik kwam bij de universiteit in
dienst, verzorgde mede het onderwijsprogramma en stelde collegedictaten op. In 1977 ging ik naar
het laboratorium voor Weg- en
Spoorwegbouwkunde van de TU
en ik kreeg van Span de taak me
bezig te houden met rationeel wegbeheer. En er kwam geld beschik-

baar. Toen ben ik ook voor een
half jaar met ons gezin naar Austin, Texas in de Verenigde Staten
gegaan om me bij professor Hudson te verdiepen in de pavement
management systems. Ik was niet
van plan om te promoveren, dat
deed toen bijna niemand, maar
heb me toch over laten halen. Dit
gebeurde bij Span en Lytton, prof
bij de Texas A&M University die ik
tijdens mijn verblijf in Texas had
leren kennen, op mijn verzoek in
Delft. Ik heb alles bij elkaar gezet
wat ik in die jaren heb gedaan.” In
1983 volgde de promotie.

Uitstapje
In 1985 maakte Molenaar een uitstapje naar NPC. “Daar werd ik van
de een op de andere dag directeur.
Het was een jong en dynamisch
bedrijf en ik heb daar een gouden

tijd beleefd. We waren een volle
dochter van HWZ, onderdeel van
HBG, maar we profileerden ons als
onafhankelijk bureau. Zo hadden
we geen oranje-groen op onze visitekaartjes.”
In 1988 volgde de benoeming tot
hoogleraar in Delft, voor anderhalve dag in de week. “Formeel
werkte ik nog drieëneenhalve dag
voor NPC, maar dat is geen eenvoudige optelsom, bij elkaar was
dat meer dan zes dagen werk. Een
jaar later wilde de Nederlandse
Vereniging van Wegenbouwers,
later opgegaan in Bouwend Nederland, er een voltijdleerstoel van
maken. En meteen hebben ze voor
tien jaar de financiering vastgelegd. Dat was allemaal uitstekend
geregeld. Ze hebben nooit tegen
me gezegd ‘je moet dit of dat doen’.
Het enige was, dat als een aanne-

André Molenaar
(links): “Theoretische
ontwikkelingen
inbrengen en praktisch hanteerbaar
maken”
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Robert Stuurman, hoofd Infrastructuur en Bouwprocesmanagement bij CROW is
aanwezig bij het gesprek en reageert op de opmerkingen van André Molenaar over
CROW: “We zijn nadrukkelijker dan ooit op zoek naar de praktijk. Wat heeft de
klant nodig in zijn eigen werkproces? Dat zijn we aan het ontdekken. En dat geldt
ook voor de vorm. We zijn bezig met digitale uitgaven, maar geven ook nog steeds
op papier uit. Er is blijkbaar ook nog behoefte aan papier.”
“We moeten de juiste dingen doen voor zo veel mogelijk mensen, dan komen
mensen kennis halen maar ook graag brengen. We willen dan ook een zo groot
mogelijke groep vertegenwoordigers van de sector horen. En dat kan met de
moderne netwerk- en communicatietechnieken anders dan voorheen. Maar ook is
het zo dat mensen elkaar nog wel fysiek willen ontmoeten. Daar bieden we dan
ook op vele manieren nog de ruimte voor. Nog niet internationaal, zoals Molenaar
ons ook meegeeft, dus dat is nog wel een ontdekking waard.”

mer me benaderde met werk in
Nederland, ik de NVWB even
belde, om trammelant te voorkomen. Voor werk in het buitenland
gold dat overigens niet.”

werk zat. Maar toch hebben we al
jaren weinig studenten. Asfalt valt
pas op als je er last van hebt, als je
’s nachts in de file staat vanwege
wegwerkzaamheden.”

Geld

Werkgroepen

Zonder geld geen leerstoel en geen
onderzoek; financiën zijn een
terugkerend thema. “Vanaf het
begin hebben we al zelf geld verdiend. Daar liepen we mee voorop.
We konden op reis voor congresbezoek en we konden apparatuur
aanschaffen. Maar het is een doorlopend punt van spanning. Advieswerk doen we niet. Maar wel bijvoorbeeld grote projecten voor
Rijkswaterstaat.”
Na die tien jaar financiering door
de NVWB, heeft in 2001 het Fonds
Collectief Onderzoek, beheerd
door CROW, de financiering overgenomen. “Dat liep tot 2008 en
toen zat ik zonder geld. De Dienst
Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat heeft vervolgens de
financiering op zich genomen.
Dat is op zich goed geregeld, alleen
is de financiering bij mijn vertrek
weer op en moet er opnieuw naar
een geldschieter gezocht worden.
Dat wordt nog lastig, want iedereen moet bezuinigen, maar zelf
geld verdienen valt ook niet mee
in een teruglopende markt.”

Molenaar heeft bijgedragen aan
tal van commissies, raden en
werkgroepen bij CROW. “Daar
zaten heel interessante tussen,
zoals grondwerk en funderingen
en cementbetonwegen, die vaak
ook jaren en jaren hebben
bestaan.” Verder was hij onder
meer voorzitter van de Adviesraad
Onderzoek, van de Wegbouwkundige Werkdagen, lid van de voorbereidingscommissie van het
Nederlands Wegencongres en lid
van tal van commissies op het
gebied van asfalt-, beton- en vliegveldverhardingen. “Het leuke en
ook nuttige van dat werk in die
werkgroepen is dat je theoretische
ontwikkeling kunt inbrengen en
het praktisch hanteerbaar kunt
maken. Er wordt de laatste tijd
weer geroepen dat we meer aan
zuivere wetenschap moeten doen.
Prima, maar laten we de praktijk
alsjeblieft niet uit het oog verliezen. Ik heb altijd graag gelaveerd
tussen de diepte van de wetenschap en de praktische toepasbaarheid.”

Nietsexy

“Aanvankelijk waren er bij CROW
allemaal losse werkgroepen.
Samen met anderen heb ik toen
het idee opgevat van coördinatiecommissies voor onderlinge

“De wegenbouw is niet sexy. Ik heb
nu drie afstudeerders, van wie er
toevallig twee Nederlands zijn. En
voor wie afstudeert is er nog steeds

Robert Stuurman:
“We zijn bij CROW
nadrukkelijker dan
ooit op zoek naar de
praktijk”

afstemming. CROW zou er in
mijn ogen ook goed aan doen
meer over de grens te kijken. Het
is als een van de weinige in staat
om een internationaal congres te
organiseren. Dat heeft grote
waarde. Zeker in een tijd waarin
mensen steeds minder reizen
voor hun werk zou het goed zijn.
Het is kennis halen en brengen.
Een paar jaar geleden was er nog
het internationale congres voor
vliegveldverhardingen door
CROW georganiseerd. Twee
geweldige dagen waren het waar
specialisten van over de hele
wereld aanwezig waren.”

Vooroplopen

André Molenaar:
“Veel buitenlandse
studenten blijven hier
en we hebben ze hard
nodig”

“Op tal van gebieden loopt Nederland voorop. Neem het hergebruik van asfalt en van bouw- en
sloopafval. Dat is in ons land
prima voor elkaar. Maar we denken te klein en exporteren deze
kennis niet. Zonde. Elke zichzelf
respecterende Nederlandse aannemer heeft een goed geoutilleerd
laboratorium met een vermoeiingsbank, met een triaxiaalbank.
Ze hebben valgewichten, hebben
onderzoek gedaan naar magnetrontechnologie, doen aan nanotechnologie. Prachtig allemaal.
Maar we doen er in de praktijk
uiteindelijk te weinig mee. Neem
Wegen naar de Toekomst. Een
heel mooi programma van Rijkswaterstaat was dat. Het heeft
asfalt op de rol opgeleverd en
modieslab. Schitterende innovaties. Maar waar zie je het terug?

Nogwelevenzoet
Molenaar vermoedt dat zijn
opvolger op 1 januari 2013 jaar
begint. “Ik ben dan wel in juli
met pensioen, maar ik ben nog
niet weg. Tot kerst geef ik college
en ik heb bedongen dat ik nog
tien promovendi tot de eindstreep begeleid. Dit jaar één, volgend jaar zeven en in 2014 de
laatsten. Ik heb ook nog een aanstelling als visiting professor in
Stellenbosch en ga misschien nog
wat doen in China. Ik ben nog
wel even zoet.”
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CROW Infradagen 2012

Kosteneffectiefaanleggen
enbeheren
Auteur: Tim Oosten

Voor wegenbouwers zijn de marges
erg klein en beheerders kampen met
krimpende budgetten. De infrabranche kan niet anders dan van de nood
een deugd maken en veel energie
steken in het voorkomen van onnodige kosten. Het is een terugkerend
thema tijdens de onlangs gehouden
CROW Infradagen 2012. Ook dit keer
is de opkomst hoog met bijna tweehonderd deelnemers. Een kleine
greep uit de vele onderwerpen die
tijdens deze dagen aan de orde zijn
gekomen.

De opdrachtgever helpen zijn
euro zo goed mogelijk te besteden.
Slim bouwen, slim onderhouden,
onnodige kosten voorkomen,
kortom, niets verspillen. Kosteneffectief beheer en beperkte,
bekende overlast; er wordt nogal
wat gevraagd van de aannemer en
het adviesbureau. En deze moeten
wel innoveren en slim werken,
anders verdienen ze niets. Het
zijn observaties van Arian de
Bondt van Ooms Civiel tijdens de
CROW Infradagen 2012.

Integraalenmultidisciplinair
Hij betoogt verder dat contracten
waarbij gebruik wordt gemaakt
van EMVI nog onvoldoende functioneren. Hier valt nog de nodige

Foto: Herman Stöver

De aannemer
moet de opdrachtgever helpen
onnodige kosten
te voorkomen

winst te behalen. De sector moet,
los van wat al opgesomd is, integraal en multidisciplinair werken, dus ook zijn pijlen richten
op geotechniek, elektrotechniek,
kunstwerken en ondergronds

bouwen. Tot slot constateert hij
dat er bij steeds meer partijen in
de markt weinig tot geen technische deskundigheid meer aanwezig is. Aan de technische universiteiten en hogescholen de schone
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Beste paper
Een analysemethode voor het bepalen van de weestand van
asfaltmengsels tegen scheurvorming op basis van scheuroppervlak en microstructuur. Zo luidt de titel van de bijdrage die
is uitgeroepen tot de beste paper van de CROW Infradagen.
Het artikel beschrijft de bepaling van de scheurgroeiparameters
in een halfcirkelbuigproef. Boeiend, goed geschreven, begrijpelijk en met kritische reflectie, zo luidt het juryoordeel. Bert Dillingh van TNO neemt als hoofdauteur de award Beste paper
2012 in ontvangst.

De prijs voor de beste paper

taak om meer kennis te genereren en meer afstudeerders af te
leveren. Dat laatste lijkt, mondjesmaat, te gaan lukken.

Maatschappelijkverantwoord
Maatschappelijk verantwoorde
wegenbouw, hoe doe je dat, vraagt
Jacob Groenendijk van KOACNPC zich hardop af. Hij maakt
onderscheid tussen drie soorten
duurzaamheid, namelijk ecologisch verantwoord, met een technisch lange levensduur en toe-

dikwijls niet wat hij levert. En dat
is natuurlijk niet bevorderlijk
voor duurzaamheid.

komstig aanpasbaar.
Wat hergebruik betreft doet de
asfaltbranche het uitstekend,
aangezien nagenoeg honderd
procent van alle asfalt opnieuw
wordt gebruikt in nieuw asfalt.
Het Nationaal pakket duurzaam
bouwen wordt daarentegen amper
geraadpleegd, hoewel menigeen
het in de kast heeft staan. Jammer, vindt Groenendijk, zeker als
we bedenken dat duurzaamheid
lang niet altijd (extra) geld kost.
Verder weet de producent

Geluid
Een van de vele thema’s is geluid.
Daar is alle aanleiding toe, nu de
infrasector wordt geconfronteerd
met nieuwe geluidwetgeving. Met
de inwerkingtreding van de
SWUNG-wet, (samen werken aan
uitvoering van nieuw geluidbeleid), dit jaar, wijzigt de methode
die we gebruiken om de geluidreductie van wegdek te bepalen
(Cwegdek). De wijziging geldt voor
alle wegen; de wegdekcorrectie
wordt een levensduurgemiddelde
en sluit daarmee goed aan bij de
feitelijke effecten van stille wegdekken.

Kwaliteit

Foto: Herman Stöver

Een groot aantal bijdragen voor
de Infradagen heeft betrekking op
de kwaliteit van het geleverde
werk. Alle aanwezigen maken
zich zorgen over de vraag hoe met
de nieuwe contractvormen en in
de huidige marksituatie voldoende kwaliteit wordt geleverd.
Presentaties over dit onderwerp
variëren van het maken van algemene afspraken over kwaliteitsverbetering tot het verbeteren van
het walsproces bij het verdichten
van asfalt.

Stroefheid
Gemeenten en provincies hebben
steeds meer behoefte aan het
beoordelen van de stroefheid van
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Collectievestructuren
In de afgelopen jaren heeft de collectiviteit in de sector zwaar
onder druk gestaan. In de slotsessie komt naar voren dat de sector
behoefte heeft aan meer collectieve structuren. CROW en VBWAsfalt willen hierin graag een
centrale rol spelen. Deze rol zal
echter anders zijn dan in het verleden. De tijd is bijvoorbeeld voorbij dat CROW het optimale asfalt-

of betonmengsel voorschrijft. Dit
moeten wegenbouwers zelf uitzoeken en de concurrentie die daarvan het gevolg is, moet niet worden beïnvloed. Vragen als op
welke manier een goede uitvraag
kan worden gedaan, welke onderzoekstechnieken er zijn en welke

proeven, zijn wel typisch onderwerpen die zich lenen voor
onderzoek en aanbevelingen in
collectief verband.

www.crow.nl/congressen voor alle bijdragen

Foto: Herman Stöver

rotondes en andere rijbaanverhardingen waar de snelheid minder
dan 50 km/h bedraagt. Deze vraag
komt voort uit ongevallen en incidenten en uit claims van gedupeerde weggebruikers. Het juiste
antwoord is echter nog niet voorhanden. Wel wordt nu een meting
bij 30 km/h uitgevoerd, waarna
deze waarde via textuurparameters naar een waarde als gemeten
bij 50 km/h wordt omgewerkt.
Vervolgens wordt deze waarde
getoetst aan het risico als vastgesteld voor het hoofdwegennet.
Op rotondes, kruisingen en in
scherpe bochten wordt echter ook
aanspraak gemaakt op stroefheid
in dwarsrichting. Deze wordt met
de reguliere meetmethode met
het 86% vertraagd wiel echter niet
gemeten. Hierdoor kan de stroefheid van een wegvak ten onterechte worden beoordeeld als voldoende veilig. Momenteel kan de
stroefheid in andere richtingen
dan de rijrichting alleen met de
stationaire slingermeting (SRT)
worden gemeten. Het nadeel van
deze metingen is, dat deze niet
onder verkeer kunnen worden
uitgevoerd. Verwacht wordt, dat
als er een goede onder verkeer uit
te voeren methode bestaat om de
stroefheid in dergelijke situaties
te meten en te toetsen, lagere
overheden meer aan monitoring
van eigenschappen zullen doen
om ongevallen en claims te voorkomen.
Het Platform Wegmetingen van
CROW inventariseert de behoefte
aan een dergelijke methode en
geeft hiervoor oplossingsrichtingen aan.

NationaalGladheid
bestrijdingscongres2012
Op 12 september 2012 organiseert de NVRD in samenwerking met CROW
het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres 2012 in Expo Houten.
De afgelopen winters hebben één ding duidelijk gemaakt: sneeuw is niet iets uit
een grijs verleden, maar een natuurfenomeen waar wegbeheerders zich elk jaar
opnieuw op moeten voorbereiden. Dit stelt wegbeheerders, zeker gezien de
grootschalige bezuinigingen waar zij zich voor gesteld zien, voor grote uitdagingen.
Tijdens het Nationaal Gladheidsbestrijdingscongres gaan bezoekers deze uitdagingen te lijf.
Tijdens de dag staan de ontwikkelingen en best practices op het gebied van de
organisatie, het beleid en de praktijk van de nationale, regionale en lokale winterdienst centraal. In een gevarieerd programma komen de volgende onderwerpen
aan bod:
• Kan gladheidbestrijding beter en slimmer? Ja!
• Best practices in het voorkomen en bestrijden van gladheid
• Samenwerking bij gladheidbestrijding
• Optimale toepassing van dooimiddelen
• Voorkomen van een nieuw zouttekort
www.nvrd.nl, onder meer voor aanmelding
Ine van Harskamp, NVRD, (088) 377 00 00, vanharskamp@nvrd.nl, voor meer informatie over
het congres, zoals standhuur en huur van een demonstratieruimte
informatie is te vinden op www.nvrd.nl.
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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

Onderhands aanbesteden met
Aanbestedingskalender.nl
Aanbestedingskalender.nl kent een nieuwe functie: onderhands aanbesteden.
Hiermee zijn de gebruiksmogelijkheden en is de gebruikersvriendelijkheid van
de grootste aanbestedingssite van het land opnieuw uitgebreid.
De nieuwe functie is gedemonstreerd tijdens de ABK Gebruikersdag 2012,
begin juni in Utrecht. Tijdens de dag zijn aanbestedende partijen en opdrachtgevers met elkaar in contact gekomen en zijn zij op de hoogte gebracht van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden in het algemeen en
Aanbestedingskalender.nl in het bijzonder.
www.aanbestedingskalender.nl
Paul van Bruggen, projectmanager Aanbesteden & Contracteren, vanbruggen@crow.nl

@ABKalender.nl

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik kreeg onlangs bericht dat op 21 mei
Errata zijn verschenen op de RAW-systematiek. Ik heb een
vraag over een erratum in de Standaard 2010.
Zegt u maar waar het over gaat.
Het betreft het erratum op artikel 01.09.01 lid 01.
Daar stond:
‘Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van toepassing CROW-publicatie 250,
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt. Publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.’
Het woord ‘graafwerkzaamheden’ is in het erratum gewijzigd in ‘het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond’. Kunt u dit toelichten?
Ik zal zeker een poging doen.
CROW-publicatie 250 heeft als titel ‘Graafschade voorkomen
aan kabels en leidingen’. Het lijkt in eerste instantie dan ook
zo dat de publicatie uitsluitend betrekking zou hebben op
graafwerkzaamheden. Om die reden is ook in de Standaard
2010 het woord ‘graafwerkzaamheden’ verschenen. De
bepalingen in paragraaf 01.09 van de Standaard 2010 geven
echter invulling aan het bepaalde in de wet WION. Deze wet
strekt verder dan alleen graafwerkzaamheden. Bovendien
heeft de wet alleen betrekking op mechanische bewerking en
niet op handmatige bewerking.
Op welke werkzaamheden heeft de wet dan nog
meer betrekking, behalve op graven?
Feitelijk op elke bewerking die u doet in de ondergrond. Denk
hierbij aan grondbewerkingen als frezen en ploegen, maar
ook of het aanbrengen van een paalfundatie of van verticale
drainage. Zelfs op grondonderzoek, zoals het maken van sonderingen of grondboringen, is de wet WION van toepassing.
Dit is de reden voor ons om het woord ‘graafwerkzaamheden’ te wijzigen in ‘ het mechanische verrichten van werkzaamheden in de ondergrond’. Dit is letterlijk overgenomen
uit de wet WION.
En mag ik dan bij handmatige werkzaamheden wel
schade veroorzaken? Dat zou toch raar zijn!
Inderdaad, dat mag dan ook niet. Voor schade die u veroorzaakt bent u in principe altijd zelf aansprakelijk. Zorgvuldig
handelen is daarom ook hier wel noodzaak, alleen is de wet
WION hier niet van toepassing. U hebt bij handmatige
bewerkingen dus geen verplichting tot het doen van een
graafmelding of het graven van proefsleuven. Uiteraard mag
u een graafmelding ook altijd vrijwillig doen.
Oké, weer wat geleerd. Dank u voor het antwoord.
Graag gedaan en tot ziens.
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Het toedelen van kosten in de Standaard sy

Foto: Herman Stöver

Auteur: Paul Jansen, projectmanager CROW

Hoe werkt het toedelen van kosten in de Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK – 2010? Hiervoor bestaat een
samenvattingsblad, met een bepaalde toedeling van de kosten.
Het is enigszins vergelijkbaar met het toedelen van kosten in
de inschrijvingsstaat van de Standaard RAW Bepalingen.

In één oogopslag zien
wat een project binnen een zeker marge
waarschijnlijk gaat
kosten

Met de Standaardsystematiek voor
kostenramingen (SSK) zijn de investeringskosten van een bouwproject
te ramen, evenals de levensduurkosten. Die worden steeds vaker
direct al in de raming meegenomen.
Daar moet immers ook budget voor
worden gereserveerd. SSK is dus
toe te passen gedurende de gehele
lifecycle van een bouwwerk.

Opdeling
Elk SSK-raming begint met een
heldere en goed gestructureerde
opdeling van het project in significante onderdelen. De scope moet
immers goed worden afgebakend.
Kosten worden in een SSK-raming
toegedeeld aan objecten. Dat kan in
de initiatief- of ontwerpfase, maar
ook voor de beheerfase. In de

onderbouwing moet worden aangegeven welke aannames zijn
gedaan, waar de risico’s en onzekerheden zitten, en hoe deze zijn
‘vertaald’ in euro’s. Daaruit volgt
de verdere toedeling in kostencategorieën en kostengroepen. De
mate van detail moet passen bij de
fase waarin het project verkeert.
Alle totalen, eindigend met de
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rd systematiek voor kostenramingen
SSK-spreadsheet

Rekenmodel
Het SSK-samenvattingsblad met alle
totalen, en uiteindelijk het budget –
met bandbreedte – is het ‘visitekaartje’ van de SSK. Het samenvattingsblad heeft een vaste indeling die
niet mag worden gewijzigd. Geen
enkel veld mag ontbreken (ook niet
als het bedrag ‘nul’ zou zijn). Daardoor is het budget in één oogopslag
duidelijk, en ook welke kosten daar al
of niet in zijn meegenomen.

totale investeringskosten en de
levensduurkosten, met de bijbehorende bandbreedtes, komen op
het SSK-samenvattingsblad. In
‘de staart’ kan de opdrachtgever
nog reserveringen opnemen voor
onzekerheden in het budget en/
of eventuele scopewijzigingen
waarmee hij extra rekening wil
houden.

Eén oogopslag
Zo zie je in één oogopslag wat een
project binnen een zekere marge
waarschijnlijk zal gaan kosten.
Want een SSK-raming eindigt niet
met een vast bedrag, maar met een
bandbreedte. Die kan met een kansberekening – met een moeilijk
woord: een ‘probabilistische
raming’ – worden onderbouwd,
maar dat hoeft niet per se.
De SSK met zijn begrippenkader,
rekenmodel en samenvattingsblad
helpt om een raming eenduidig en
transparant te maken en te volgen
in de tijd. Een raming is immers
een momentopname die ook dient
als referentie voor de volgende fase.
Ramingen evolueren met het project mee en ondersteunen het kostenmanagement.

Het begrippenkader van de SSK is de
sleutel voor de toedeling van kosten.
Alle begrippen hebben een plekje in
het SSK-rekenmodel dat convergeert
in het SSK-samenvattingsblad. In
CROW et cetera nr. 3 van april 2011
hebben we daar al het een en ander
van toegelicht. Omdat er nog geen
professionele ‘full proof SSK-software’ op de markt is, stelt CROW het
rekenmodel beschikbaar in Excel. Je
kunt natuurlijk rekenen met de
beschikbare calculatiesoftware van
verschillende softwareleveranciers,
maar die calculeert veelal op besteksniveau. Dat is voor de ontwerpfase
eigenlijk veel te gedetailleerd, en als
je een calculatie van bouwkosten
zomaar in het SSK-spreadsheet hijst,
bestaat ook het gevaar dat er onderdelen zoals engineering en vastgoedkosten onbedoeld worden ‘verstopt’.
Oppassen dus.
Het object is de informatiedrager en
in een SSK-raming moeten de kostencategorieën ‘bouwkosten’, ‘engineeringkosten’, ‘vastgoedkosten’ en ‘overige bijkomende kosten’ van
objecten uit elkaar worden gehouden. Kennis- en toekomstonzekerheden leiden tot toedeling van kosten
in de kostengroepen ‘nader te detailleren’ en ‘risicoreservering’. In
CROW-publicatie 137 staat een hele
checklist van toe te delen zaken.

Nader te detailleren
In de initiatief- of ontwerpfase weet
je nog niet precies hoe alles moet
worden uitgevoerd. Dat is kennisonzekerheid. Stel dat in de eisen staat
dat de weg (het bouwproject) een
vriendelijke, groene uitstraling moet
hebben. Dan moet je bijvoorbeeld
iets doen aan de bermen, of juist niet.

De SSK-spreadsheet is er in twee versies: een geavanceerde en een vereenvoudigde. Beide staan – gratis voor
kopers van publicatie 137 – met een handleiding in de
webshop van CROW.
Beide versies zijn volledig gebaseerd op de SSK-2010 en
leveren hetzelfde SSK-samenvattingsblad op. Maar de
Excel-bestanden zijn niet uitwisselbaar. Het verschil zit
hem vooral in het aantal deelobjectramingen dat je ermee
kunt maken (namelijk maar één in de vereenvoudigde versie, ten opzichte van een zelf te bepalen aantal in de
geavanceerde versie), en het ramen van levensduurkosten
(dat alleen in de geavanceerde versie kan). Die functionaliteit wordt geregeld met macro’s. Omdat de macrotaal van
Excel door de jaren heen veranderde, moesten er voor de
geavanceerde versie wel twee verschillende Excel-bestanden worden gemaakt (namelijk Excel-2003 en Excel-2010).
De SSK is daarmee wel volledig bij de tijd.

Maar wat, dat weet je nog niet precies. Dan kun je bij het object ‘Bermen’ een post ‘nader te detailleren’
ramen voor het geval dat ze moeten
worden ingezaaid met een bepaald
zadenmengsel. Op de levensduurkosten kan dat trouwens ook
invloed hebben, want de ene oplossing vraagt om intensiever onderhoud dan de andere.
Een ander voorbeeld. De stadsarchitect zal wel willen meebeslissen
over de bekleding van de nieuwe
brug (het bouwproject). Wat als hij
blauwe tegeltjes wil? Die is ‘tricky’.
Zaten die tegeltjes in de scope? Dan
is dit kennisonzekerheid en dus
een post ‘nader te detailleren’. Of
een ‘risicoreservering’ als blauwe
tegeltjes duurder zijn dan witte.
Maar zaten de tegeltjes niet in de
scope, dan is het een scopewijziging en zou je de opdrachtgever
eigenlijk moeten vragen om extra
budget (of om een andere scopewijziging met een besparing waartegen de blauwe tegeltjes wegvallen).

Ergens van uitgaan
Het beste is om die toedeling zo
gedetailleerd mogelijk in de
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raming vast te leggen, want hoe
globaler dat gebeurt, hoe minder
transparant de raming wordt. Daar
heb je later zelf ook last van. Maar
dat is wel meer werk en kost meer
tijd (= geld). Een afweging dus.
Pragmatisch wil een kostenramer
alle nader te detailleren kosten
daarom nog wel eens in één percentage van de directe bouwkosten
uitdrukken. De SSK-spreadsheet zit
zo in elkaar, omdat je voor de formules nu eenmaal ergens van uit
moet gaan. Maar het staat elke
gebruiker vrij om die formules zelf
aan te passen. Zo zie je dat ramen
geen wet van Meden en Perzen
volgt.

Probabilistisch ramen
In een ‘probabilistische raming’ wordt met een ‘Monte Carlosimulatie’ gerekend aan onzekerheden (spreidingen in
geraamde hoeveelheden en bedragen) en/of bijzondere
gebeurtenissen (kans van optreden maal ‘gevolgschade’ in
euro’s). Bij de simulatie wordt een raming bijvoorbeeld 10.000
keer doorgerekend. Bij elke berekening worden hoeveelheden en prijzen – of kansen en gevolgschade – gebruikt die
door aselecte trekking uit de driehoeksverdelingen of de risicolijst te voorschijn komen. Met deze simulatie wordt de kansverdeling van het totale ramingresultaat bepaald.
Dat geeft inzicht in drie zaken: (1) de grenzen waartussen de
raming met een bepaalde zekerheid valt (deze ‘bandbreedte’
is een indicatie van de nauwkeurigheid van de raming), (2) de
overschrijdingskans met het hierbij behorende ramingbedrag
(de opdrachtgever moet aangeven welke overschrijdingkans
acceptabel is), en (3) welke posten de grootste bijdragen leveren aan de onzekerheden in de raming.

lijk optreedt. Dan moet je wel de
middelen hebben gereserveerd om
het gevolg te bestrijden. Een verzekering ligt dan voor de hand. En dat
zijn ‘overige bijkomende kosten’.
Overigens kun je een boel toekomstonzekerheid wegnemen door
zelf buiten te gaan kijken of door
onderzoek te (laten) doen.

Bedrijfseconomisch
Een SSK-raming kent geen kortingen. Een RAW-bestek is echt
bedoeld om aanbiedingen te krijgen, en daar kan dat dus wel, maar
een SSK-raming moet bedrijfseconomisch zijn. Een opdrachtnemer

Risicoreservering
Objectoverstijgend
Een voorbeeld van een objectrisico
zijn die blauwe tegeltjes van zoeven, tenminste… als tegeltjes in de
scope zaten, of als je bijvoorbeeld
ergens in een projectonderdeel
bommen of een oude bunker uit de
Tweede Wereldoorlog zou moeten
opruimen. Als er in het hele projectgebied een beschermde diersoort kan worden aangetroffen, is
er sprake van een objectoverstijgende risicoreservering. Als je die
risico’s met kans x gevolg berekent,
is er trouwens altijd de discussie wat
te doen als die gebeurtenis werke-

De Standaardsyste
matiek voor kosten
ramingen kun je
toepassen op de
volledige levens
cyclus van een
bouwwerk

Foto: Herman Stöver

Onvoorzien bestaat niet meer in de
SSK. Zodra je iets aan onvoorzien
wil toedelen, heb je immers iets in
gedachten. Dat leidde in het verleden nog wel eens tot zinloze discussies over onvoorzien-onvoorzien
enzovoort. Omdat de SSK niet wil
dat je ‘over de duim’ een willekeurig percentage op het totaal van de
raming zet, hanteren we voor toekomstonzekerheden de ‘Risicoreservering’. Die kan aan een object
worden toegedeeld, of aan het hele
project, en daar kan met kans x
gevolg – desgewenst met een kansberekening (‘probabilistisch’) –
aan worden gerekend.
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mag – later – natuurlijk best
korting(en) geven, maar je moet
dat niet al in de SSK-raming meerekenen. Ook ‘Stelposten’ bestaan
niet in de SSK. Als je voor de uitvoeringsfase een stelpost zou bedenken, dan is die in de ontwerpfase
meestal wel te vertalen in (het realiseren van) een object, of een stukje
(extra) engineering of een risicoreservering. Daar biedt het SSK-rekenmodel plekjes voor.

Teamverband
Kostenmanagement gaat hand in
hand met systems engineering, risicomanagement en beheer en
onderhoud (assetmanagement).
Een kostenramer staat er, als het
goed is, niet alleen voor. Specificaties (functies en eisen), ontwerp(tekeningen), contracten, beheermaatregelen, enzovoort, en kosten
hebben in één project nauw met

elkaar te maken. Daaruit volgt de
noodzaak om in teamverband te
werken. Een kostenramer zal
immers de projectopdeling van de
ontwerper krijgen en die de eisen
weer van de systems engineer. Dan
is er nog de risicomanager, de contractmanager, de projectleider,
afijn, een kleurrijk gezelschap
waarbinnen iedereen op zijn
manier naar het project kijkt.
Steeds vaker wordt alle projectinformatie digitaal vastgelegd met
een BIM (bouwwerk informatiemodel). Aan het eind van het liedje
wordt alles altijd in harde euro’s
vertaald. Om die ‘toedeling’ te kunnen maken is het belangrijk om
duidelijk (expliciet) te zijn over de
objecten waaraan we de kostenraming hangen. Als we accepteren
dat het object de informatiedrager
is, en we willen al die betekenissen
niet elke keer opnieuw verzinnen,

hebben we een gezamenlijke objectenbibliotheek nodig. Temeer als
een BIM (bouwwerk informatie
model) de basis is. Dan kun je gedurende de gehele lifecycle altijd klip
en klaar terugvinden welke informatie je op een zeker moment ter
beschikking had.

CROW-publicatie 137
Meer informatie over de SSK staat
in CROW-publicatie 137. Zo bevat
hoofdstuk 7 een reeks eisen waar
een goede SSK-raming aan zou moeten voldoen. Wie vervolgens nog
met vragen zit, kan Paul Jansen van
CROW benaderen. Of een discussie
aanzwengelen in de SSK-groep op
LinkedIn.

Paul Jansen, projectmanager Bouwprocesmanagement, jansen@crow.nl

CROW-publicatie
137’Standaardsystematiek voor
kostenramingen
– SSK-2010’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

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

Eerstvolgende themabijeenkomsten:

13 september Risicomanagement van project- naar
7 november

programmaniveau
Value- en risicomanagement in de
initiatieffase

Eerstvolgende masterclass:

25 september Doorontwikkelen van risicomanagement

Foto: Herman Stöver

in organisaties

www.crow.nl/risnet voor meer informatie en aanmelden
(klik op: Aan de slag)
Niels van Ommen, projectmanager Bouwprocesmanagement,
vanommen@crow.nl
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Verkeersregelaars bij
wegwerkzaamheden: wel of niet inzetten?
Auteur: Floor ten Brink

Verkeersregelaars kunnen bij werk in uitvoering worden ingezet
om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Door hun aanwijzingen op te volgen, zijn weggebruikers sneller langs een wegafzetting. Maar wanneer hebben ze een toegevoegde waarde en
hoe is te voorkomen dat ze worden aangereden? CROW-uitgave
991 ‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’ geeft informatie
om de juiste afweging te maken om een verkeersregelaar in te zetten en over de plek waar de verkeersregelaar moet staan.
Soorten verkeersregelaars

CROW-uitgave 991
‘Verkeersregelaars
bij wegwerkzaamheden’
bestellen kan via
www.crow.nl/shop

Alleen een standaardmaatregel bij
werk in uitvoering is soms niet
genoeg om wegwerkers veilig te
laten werken. Een oplossing kan
zijn om verkeersregelaars in te zetten. In verschillende situaties kunnen verschillende soorten verkeersregelaars aan de slag. Dat wil niet
zeggen dat hun inzet altijd wenselijk
is; als het risico op een aanrijding te
groot is, of als verkeersregelaars niet
significant bijdragen aan de doorstroming van het verkeer of de veiligheid van de wegwerkers, kan het
verstandig zijn ervan af te zien. Een
verkeersregelaar mag altijd alleen
als aanvulling op een wegafzetting
aan het werk, maar nooit als vervanging ervan.

Er zijn vijf soorten verkeersregelaars te onderscheiden: de transportbegeleider, de beroepsmatige
verkeersregelaars met een landelijke aanstelling, de beroepsmatige
verkeersregelaars met een lokale
aanstelling, de eenmalige evenementenverkeersregelaars, en de
evenementenverkeersregelaars
voor bepaalde tijd. Per soort is er
een verschil in de benodigde competenties, opleidingen en bevoegdheden. Bij evenementen kunnen
zowel evenementeverkeersregelaars, als beroepsmatige verkeersregelaars worden ingezet; bij werk in
uitvoering alleen beroepsmatige.
Deze laatste categorie moet voldoende kennis en routine hebben
om het verkeer in complexe situaties te kunnen regelen en veilig
langs wegafzettingen te leiden. Ook
moeten ze letten op hun eigen veiligheid, die van de mensen in het
werkvak en van de weggebruikers.

Risico’s
Verkeersregelaars werken bijna
altijd buiten een wegafzetting en
lopen daarom meer risico dan
andere wegwerkers. Met een juiste
opstelling van een verkeersregelaar
ten opzichte van de afzetting heeft

hij bewegings- en vluchtruimte bij
een dreigende aanrijding. Ook door
de juiste (signaal)kleding te dragen
en door goed licht, is hij duidelijk
zichtbaar.
Het regelen van het verkeer vraagt
om voortdurende alertheid. Afhankelijk van de drukte en de verkeersintensiteit moet een verkeersregelaar na één uur worden afgelost, na
vier uur, of na acht uur. Andere risico’s waar een verkeersregelaar mee
te maken kan krijgen, zijn onder
andere: agressieve weggebruikers,
te grote geluidbelasting, blootstelling aan fijn stof en werken onder
tijdsdruk. Met een risico-inventarisatie kunnen de risico’s gestructureerd worden aangepakt en is de
kans op arbeidsgerelateerde
gezondheidsklachten en ongevallen
tot een minimum te beperken.

Werkplek van de verkeersregelaar
De plaats van de verkeersregelaar is
afhankelijk van de lokale omstandigheden. Vanwege de zichtbaarheid en de herkenbaarheid moet hij
bij voorkeur op enige afstand voor
het actieraam of waarschuwingshek
staan, aan de rechterzijde van de
weg. Eventueel aanwezige verkeerslichten moeten buiten bedrijf zijn.
Bij een rijdende afzetting staat de
verkeersregelaar naast de rijbaan
en moet hij steeds de rijbaan
opstappen om aanwijzingen te
geven.
In de publicatie staan voorbeelden
van maatregelen met verkeersregelaars.

Ludolf Schouten, projectmanager Bouwprocesmanagement
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CROW-publicatie
‘Maatregelen op de rijbaan –
Werk in Uitvoering 96b’

Veelvoud aan inleidende
bebording werkvak op
waarschuwingshek

Bron: MOT opleiden en trainen

?

Figuur 4, pagina 13, definieert de verschillende ruimtes
binnen een werkvak. Figuur 96b-27 uit deze publicatie
maakt de benodigde bebording duidelijk.
Tabel 3, pagina 25 uit de publicatie, maakt duidelijk wat
kortdurende, lange en zeer lange werkzaamheden zijn.
Hoofdstuk 4.1 van ‘Beleid, proces en basisinformatie –
Werk in Uitvoering 96a/96b’ geeft de relatie weer tussen veiligheidsruimte en gereden snelheid.
96b-27
X

X

7

d

b

Bij wegwerkzaamheden is het belangrijk om een duidelijke verkeerssituatie voor de
weggebruiker te creëren. Maar ook het veilig inrichten van de werkplek voor degene die
aan de weg werkt is van belang.

Er zal altijd een afweging gemaakt worden tus
sen de risico’s van het plaatsen en verwijderen
van de afzetmaterialen en de tijdsduur die er
gewerkt wordt. Doorgaans zal bij kortdurende
werkzaamheden minder inleidende bebording
noodzakelijk zijn dan bij werkzaamheden die
langer dan een dag duren.
De benodigde voorwaarschuwings en inlei
dende bebording per situatie is terug te vinden
in de maatregelfiguren binnen de reeks 96b.

c

19

30-50 m

9

b

30-50 m
nulpunt

c

9

9

VAN DE STRAAT GEPLUKT

Bij het plaatsen van de bebording is het belang
rijk om de weggebruiker tijdig te waarschuwen
voor de veranderde verkeerssituatie, met name
bij hoge rijsnelheden. Inleidende bebording
(gele borden) en de RVVborden J16 ‘werk in
uitvoering’ en A1 ‘maximumsnelheid’ zijn hier
voor nodig. Wanneer er gewerkt wordt aan
wegen binnen de bebouwde kom, wordt de
inleidende bebording soms direct vastgemaakt
aan het waarschuwingshek. In de praktijk
scheelt dit in het aantal te plaatsen borden en

Volgens de richtlijnen moet een verkeersmaat
regel opgebouwd worden uit een aantal voor
waarschuwingen. Doorgaans zijn dat de borden
D2 en voorrangsregeling F5/6 op het waarschu
wingshek zelf. Als voorwaarschuwingsborden
worden allereerst de gele borden gebruikt, in
combinatie met bord F1 ‘verbod voor motor
voertuigen om elkaar onderling in te halen’. De
weggebruiker is bij het zien van deze borden
het eerst geneigd om zijn verkeersgedrag aan te
passen aan de situatie. Er wordt immers iets van
hem/haar verwacht (bijvoorbeeld een zijde
lingse verplaatsing te maken). Deze borden
worden in veel gevallen aan een paal bevestigd.
Soms wordt de aard van de wegwerkzaamhe
den eveneens aangegeven. Daarna wordt bord
J16 ‘werk in uitvoering’ in combinatie met bord
A1 ‘maximumsnelheid’ geplaatst, ook gezamen
lijk aan een paal.

20

d

Een belangrijke factor voor het bepalen van de
te nemen verkeersmaatregelen, is de plaats waar
gewerkt wordt en hiermee de afstand tussen de
feitelijke werkruimte en de verkeersruimte (rij
baan, fietspad of voetpad), dus de plaatsen waar
wordt gewerkt en waar wordt ‘verkeerd’. Wan
neer er een keuze gemaakt is voor een type
afzetting en de bijbehorende maatregelen, is het
belangrijk om de werkruimte, de veiligheids
ruimte en de vrije ruimte op de juiste manier af
te bakenen. De ruimte tussen het nulpunt en het
waarschuwinghek is de veiligheidsruimte. Deze
ruimte kan het verschil betekenen tussen leven
en dood wanneer bijvoorbeeld een voertuig in
de verkeersafzetting rijdt.

palen. Ook moeten wegwerkers vaak een heel
arsenaal aan materiaal en materieel meenemen
naar hun werk, waardoor de afzetmaterialen
soms in een beperkte vorm worden meegeno
men. En moet er een aantal meters gelopen
worden om de inleidende bebording op de
juiste plek te zetten.

nulpunt

Bij werk op de rijbaan kunnen de werkzaam
heden heel divers zijn. Of het nu gaan om
het asfalteren van een rijbaan of het plaatsen
van detectielussen voor een verkeersregel
installatie, er zal een veilige verkeersafzetting
voor zowel de weggebruiker als de wegwerker
opgebouwd moeten worden. Wat de
werkzaamheden ook mogen zijn, er is altijd
sprake van de aanwezigheid van personen
en/of materieel.

X

Arjan Visser, projectmanager Bouwprocesmanagement,
visser@crow.nl
In deze rubriek brengen we de praktijk van hoe het niet moet en de
juiste toepassing van maatregelen bij werk in uitvoering bij elkaar.
De beschreven situaties komen voort uit de praktijk, maar zijn niet
toe te schrijven aan een bestaande situatie of locatie.
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Handboek
specificeren

actueel

Duurzaamheid, hoe op te nemen in pr
Auteur: Arjan Visser

Levenscyclus
denken
Specificeer ambitie
voor de gehele
levenscyclus, van
wieg tot wieg!

Een van die uitdagingen bij het specificeren van duurzaamheid is het
probleem van de faseovergangen
en verlies van informatie tussen
projectteams in verschillende
fasen: ‘erosie van duurzaamheid’.
Een andere is het meetbaar maken
van ambities, bijvoorbeeld om
inschrijvingen op aanbestedingen
te kunnen beoordelen. En hoe
voorspel je de toekomst? Is een product over dertig jaar wel of niet te
recyclen? Vele uitdagingen, maar
het gaat dan ook om belangrijke
zaken: energie, klimaat, leefomgeving, arbeid, waarde, geld: people,
planet profit, zoek een juiste balans.

Dit gaat dus over de hele keten, van
wieg tot wieg, van grondstofwinning
en arbeid, tot sloop en hergebruik.
Startend bij een goede klantvraag
en ontwerpkeuzes.

Foto: Herman Stöver

Of duurzaamheid nu hot of not is,
het is en blijft van belang aandacht
aan dit thema te besteden. Duurzaamheid is een zo breed thema,
dat iedereen ermee te maken heeft.
Uitgaande van een positieve ambitie, is het nog een hele uitdaging
deze ambitie waar te maken; er zijn
vele uitdagingen.

Welke oplossingen biedt het
Handboek specificeren?
Maak een goede start door vanaf
een initiatief voor een project
direct een discussie over duurzaamheid te starten, analyseer de
klantvraag. Hoe? Er zullen een
paar vragen beantwoord moeten
worden:
1) ‘Wat is duurzaamheid?’ Gelukkig, dit hoeft niemand zich dit
meer af te vragen. Al in 1972 ontwikkelde de commissie Brundtland de internationaal geaccepteerde definitie van duurzame

ontwikkeling: “Een ontwikkeling
die voorziet in de behoeften van
de huidige generatie, zonder het
vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in
hun eigen behoeften te voorzien.”
Uitgangspunt bij deze definitie is
het realiseren van bestaanscontinuïteit. Lees ‘Infoblad specificeren van duurzaamheid (CROWuitgave 800).
2) ‘Wat doen wij ermee?’ Dat is al
lastiger, duurzaamheid is immers
een zeer breed begrip. Er is wellicht al beleid in de organisatie,
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Bouwprocesmanagement

in projecten?

In deze reeks worden actuele onderwerpen en bouwprocesproblemen belicht
waarvoor in het ‘Handboek specificeren’
(CROW-publicatie 289) oplossingen worden aangereikt.

ervoor dat de niet-gekozen ambities niet onder de maat zakken.
3) ‘Hebben we de ambitie waargemaakt?’ Dit is toetsbaar, door verificatie en validatie. Sommige onderwerpen zijn hard toetsbaar,
energieverbruik is immers meetbaar. Andere wat moeilijker; kinderarbeid bij grondstofwinning in
een ander land is moeilijker vast te
stellen, wel is het erg belangrijk om
de productieketen actueel te blijven
onderzoeken.

Instrumenten

dat kan helpen. Daarnaast heeft
‘duurzaam gww’ hier handreikingen voor gepubliceerd. Er worden
zes stappen aangeboden. De kern
is zoeken naar ambities die voor
een project de meeste kansen bieden, dit specificeren en ook toetsen of het is gedaan, net zoals dit
in het handboek staat: analyseren,
formuleren en controleren. Er kan
worden ‘geshopt’ in milieuthema’s
(planet), sociale thema’s (people)
en ‘waardethema’s’ (profit). Heb
ook aandacht voor de balans tussen gekozen ambities en zorg

De methode specificeren kan integraal gebruikt worden voor dit
onderwerp, maak vooral gebruik
van het lifecyclegedachtegoed.
Aanvul lende hulpmiddelen zijn
‘infoblad specificeren van duurzaamheid (uitgave 800)’ en de door
‘duurzaam gww’ ontwikkelde
publicaties, zoals een voorbeeldspecificatie. Deze zijn op de website
www.duurzaamgww.nl vindbaar.

De methode specificeren is uitstekend geschikt om duurzame ambities te helpen waar te maken. Niet
alleen, maar met aanvullende hulpmiddelen zoals de EMVI-criteriabibliotheek. Immers, specificeren doe
je door uit te gaan van het lifecycle
gedachtegegoed (wieg tot wieg) en
de expliciete procesmatige aanpak
helpt een ambitie goed te specificeren en vast te houden in het werkproces. De aanpak duurzaam gww
en daarbij behorende tools zoals de
CO2 -prestatieladder en Dubocalc,
sluiten naadloos aan op het handboek specificeren. Elke expliciete
ambitie die waargemaakt wordt
maakt het waard je te verdiepen in
deze gereedschappen, maak er
gebruik van.

Arjan Visser, projectmanager Bouwproces
management, visser@crow.nl

Volgende keer
Hoe Systems Engineering kan helpen een goed RAW-bestek te schrijven,
daar gaat het volgende artikel op in.
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Nieuwe uitgaven

Een overzicht van alle CROW-uitgaven 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. Prijzen gelden voor het jaar 2012.

www.crow.nl/shop

CROW-artikel 991

CROW-publicatie 312

CROW-rapport D12-02 en D12-02a

Verkeersregelaars bij
wegwerkzaamheden
– Werk in Uitvoering 96a/96b

Baten van de openbare ruimte

CPX trailer comparison round
robin test data analysis

In toenemende mate worden verkeersregelaars ingezet bij wegwerkzaamheden. Bij de
afweging om hen in te zetten, moet rekening
worden gehouden met de veiligheid voor de
wegwerker, de verkeersregelaar en de weggebruiker, en met de doorstroming van het verkeer. Deze belangen kunnen tegenstrijdig zijn.
De uitgave ‘Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden’ biedt hulp bij deze afweging; in
standaardmaatregelen wordt aangegeven hoe
verkeersregelaars ingezet kunnen worden.
Verkeersregelaars bij tijdelijke verkeersmaatregelen werken feitelijk zonder afscherming van hun
werkplek. Daarmee is het aanrijgevaar voor een
verkeersregelaar groter dan voor een wegwerker.
De wettelijke regeling verkeersregelaars kent vijf
typen verkeersregelaars. Ze verschillen wat de
aanstelling, de periode, geldigheid en opleiding
aangaat. Voor verkeersregelaars zijn de wettelijke
regelingen uit de verkeers- en arbowetgeving van
belang. Vanwege de wettelijke regelingen en de
speciale risico’s moet bij de inzet van verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden een aantal uitgangspunten en criteria in acht worden genomen.
Daarbij worden van de verkeersregelaar de
nodige competenties verwacht: verkeersinzicht,
kennis en ervaring, communicatief vermogen en
organisatievermogen.
Bij de inzet van de verkeersregelaar moet onder
meer worden gekeken naar het soort werk, de
locatie, de afmetingen van de werkruimte, de
plaats ten opzichte van de rijbaan, het tijdstip en
de tijdsduur. Vanuit het verkeer en omwille van
de zichtbaarheid is een aantal uitgangspunten
opgesteld. De publicatie beschrijft de standaardrisico’s. De werkplek en positie van de verkeersregelaar bij tijdelijke verkeersmaatregelen wordt
beschreven. Aangegeven is waar en wanneer
bebording noodzakelijk is.

Een goede openbare ruimte draagt bij aan
actuele maatschappelijke thema’s zoals sociale
samenhang, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en vastgoedwaarde. Die opbrengst is
echter niet eenvoudig te kwantificeren. Discussies over de inzet van middelen verlopen
daardoor vaak stroef en onoverzichtelijk.
Publicatie 312 ‘Baten van de openbare ruimte’
verbindt concrete bedragen aan abstracte
waarden.
De belangrijkste opbrengst van een goede inrichting en goed beheer is een prettig leefbare en
waardevolle omgeving om te wonen en te werken. Wat inrichting en beheer kost, is terug te
vinden op de begroting van de gemeente. Wat
het oplevert, staat daar niet op. Dat bemoeilijkt
de discussie over het beheer. Wie duidelijke kosten heeft en daartegenover alleen een goed
gevoel over de baten, komt niet ver in een
beleidsdiscussie.
Deze publicatie reikt een aantal hulpmiddelen
aan voor die discussie. Die is te voeren op concrete, gekwantificeerde en in geld uit te drukken
baten. Het gaat om praktische hulpmiddelen en
voorbeelden waarin duidelijk wordt hoe te berekenen is wat die openbare ruimte oplevert. De
belangrijkste drie middelen zijn een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te
meten; diverse kengetallen die de maatschappelijke effecten voorspellen; en een methode om
een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) te maken. Met die hulpmiddelen wordt
het mogelijk de baten een duidelijke plek op de
jaarrekening te geven, naast de kosten. Daarmee
belandt een subjectief gevoel in de jaarrekening.
Wie de discussie voert met meer oog voor die
baten zou kunnen ontdekken dat het idee van de
openbare ruimte als kostenpost ingeruild moet
worden voor het idee van de openbare ruimte
als batenpost.
artikelnummer: 312
(verschijnt eind juli)
prijs: € 61,-

artikelnummer: 991
prijs: € 33,-

Baten van de openbare ruimte

Milieu
Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheids
effecten van bouw en mobiliteit.
Verkeer & Vervoer
Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor
personen en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en uitrusting
van de weg en omgeving.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
van inrichting en beheer

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

CROW-publicatie 312

P312_Baten van de Openbare Ruimte-cvw_A4.indd 2

Publicatie 312

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

Baten van de openbare ruimte

Aanbesteden & Contracteren
Biedt administratiefjuridische 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.

CPX-metingen worden gebruikt voor het vaststellen van de geluidreductie van wegdekken. Een
goede kwaliteit van de meetmethode is van
belang bij de uitvoering van het bronbeleid bij het
terugdringen van wegverkeerslawaai met stille
wegdekken. De nauwkeurigheid van het CPXmeetresultaat wordt in hoge mate bepaald door
de kwaliteit van de meetbanden en de eigenschappen van de meetaanhanger. Beide kunnen
in de loop van de tijd veranderen. Het periodiek
uitvoeren van een ringvergelijk is nodig om de
nauwkeurigheid van de methode te garanderen.
Doelstelling was en is een proces op gang brengen waarbij de uitvoerende bureaus het proces
‘van ringonderzoek naar certificering’, zelf gaan
oppakken en onderhouden. De kwaliteit en vergelijkbaarheid van CPX kan immers beter, waardoor de waarde en inzetbaarheid in contracten
toenemen. Dit is van belang voor opdrachtgevend en beherend Nederland, en dus van belang
voor de uitvoerende bureaus. Om dit martktmechanisme te stimuleren, zal RWS-DVS voortaan
een aantal eisen stellen in monitoringscontracten
die dat proces ondersteunen. Ook leden van de
(voormalige) werkgroep zullen hun achterbannen
stimuleren om eisen te stellen in contracten. Verwacht mag worden dat de komende jaren meer
wegbeheerders/opdrachtgevers in deze ontwikkeling meegaan.
artikelnummer: D12-02 en D12-02a
prijs: gratis te downloaden

LET OP: ROZE BALK WEGHALEN ALS DIKTE RUG IS AANGEPAST

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

Voor het vaststellen van de akoestische kwaliteit van wegdekken is de CPX-meetmethode
een praktisch hulpmiddel. Om de nauwkeurigheid van de methode te waarborgen is periodiek ringonderzoek nodig. Rapport D12-02
‘CPX trailer comparison round robin test data
analysis’ beschrijft de resultaten van het vergelijkend onderzoek en geeft aanbevelingen voor
verbeteringen. Tevens zijn in een apart document aanvullende handreikingen gegeven op de
vigerende ISO Draft voor de uitvoering van de
meting.

04-07-12 15:16
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Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

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

Publicaties bestellen

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

Abonnementen

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

Cursussen

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

Congressen

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

CROW Helpdesk

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

CROW Klantenservice

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

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

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

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

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

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

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

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

www.crow.nl

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