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Geïntegreerd of
traditioneel?

Bestel nu het best
presterende wegenzout
onder de zon
Dan zit u gebakken
Op basis van onderzoek naar korrelgrootte
door Provincie Gelderland en RWS blijkt dat
steenzout 0-1.6mm als best presterende
wegenzout uit de bus komt. Speciaal voor
u hebben we een uniek en duurzaam
product ontwikkeld: steenzout met een
korrelgrootte van 0-1.6 mm.
De mix van kleine en grote korrels levert
een perfect strooipatroon en zorgt dat de
weg op korte én lange termijn veilig blijft.
Door het lage vochtpercentage vervoert
u meer zout per strooiwagen en is een
efficiëntere uitruk gegarandeerd.
Vult u uw loodsen nog voor de zomer met
het nieuwste wegenzout onder de zon?
We doen u een aanbod dat u niet kunt
weerstaan. Dan kunt u vervolgens van uw
vakantie gaan genieten.
Bel nu en vraag naar de voorwaarden.

0800 0180 of 0168-393 200
www.eurosalt.nl

K0-1.6
wegenZOUT
• speciale introductieprijs
• perfect strooipatroon
• minder CO2-uitstoot
• minder kosten
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en openbare ruimte

Volledige toegang Rijkswaterstaat tot CROW Kennisbank
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Alle medewerkers van Rijkswaterstaat hebben overal en op elk gewenst
moment toegang tot alle honderd CROW-publicaties die volledig digitaal
ontsloten zijn.
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Werkgroep ‘Beeldenboek stationslocaties’ van start
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De openbare ruimte is niet langer het exclusieve domein van de overheid.
Initiatieven van burgers en bedrijven overal in het land maken dit duidelijk. Hoe moeten gemeenten hierop reageren?
Bijeenkomsten CROW Levende Stad
CROW et cetera praat u acht keer per jaar
bij over CROW-activiteiten en zo veel meer.
In CROW et cetera vindt u nieuws uit de zes
domeinen, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden over onze kennisproducten en de
toepassing ervan in de praktijk, interviews
met deskundigen uit de praktijk, praktijkvoorbeelden, informatie over de activiteiten
van CROW-commissies, et cetera.

Verkeer & Vervoer
Beter balanceren tussen veiligheid en capaciteitsbenutting bij
kruisingen
8
Lange ontruimingstijden zorgen voor veiligheid; korte voor maximale
capaciteit van een kruispunt. Een nieuwe CROW-publicatie helpt bij het
vinden van de gulden middenweg.
Wanneer verbindingen openstellen voor LZV’s?
Kan het NVC aantrekkelijker voor jongere verkeerskundigen?

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.
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Het kan voordeliger zijn om automobilisten uit hun voertuig te lokken,
dan om nieuw asfalt aan te leggen. Met dit doel wordt mobiliteitsmanagement ingezet. Hoe effectief is dit?
Verbeteren kwaliteit verkeerseducatie
KpVV OV-Klantenbarometer 2012
Dashboard duurzame en slimme mobiliteit

16
17
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Infrastructuur
Hoge bandenspanningen oorzaak van deklaagschade?

19

Twee nieuwe CROW-rapporten gaan in op de vraag waardoor soms in
de bovenste verhardingslaag scheuren ontstaan bij extreme belasting en
wat de gevolgen zijn van hogere toegestane bandenspanningen voor
vliegveldbeheerders.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de
volgende zes domeinen:

Vertaaltabellen weginspectie en conditiescores

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

21

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.

Contractvorming en aanbesteden: veel ontwikkelingen

22

Geïntegreerd of traditioneel?

24

Hoe bepaal ik de optimale bouworganisatievorm voor mijn project? Vaak
zijn intuïtie, persoonlijke meningen of politieke voorkeuren leidend. Helaas.
De RAW-helpdesk

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

Bouwprocesmanagement
‘Specificaties voor materiaal en materieel’ vernieuwd
Moderne contractvormen leiden ertoe dat innovatieve producten moeten
worden beoordeeld. De ingrijpend aangepaste CROW-publicaite ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ uit de reeks ‘Werk in Uitvoering
96a/96b’ maakt dit mogelijk.

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.

10
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Hoe kosteneffectief is mobiliteitsmanagement?

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

Bouwprocesmanagement
Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en
de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier
structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.
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En verder...
Op deze website is meer te
vinden over dit onderwerp
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Volledige toegang Rijkswaterstaat
tot CROW Kennisbank
Rijkswaterstaat heeft voor al zijn medewerkers een abonnement genomen op
de CROW Kennisbank. Hiermee zijn voor hen zo’n honderd CROW-publicaties volledig digitaal beschikbaar, op elk gewenst moment en vanaf iedere
gewenste locatie.
De onlinekennis van CROW is sinds begin dit jaar ontsloten in dertien kennismodules binnen de twee vakgebieden Verkeer & Vervoer en Werk & Veiligheid.
De modules bieden altijd en overal toegang tot volledig doorzoekbare kennis
rondom een onderwerp. CROW is bezig het aantal modules uit te breiden en
meer gebruiksgemak toe te voegen.

Foto: Herman Stöver

Iwww.crow.nl/kennismodules

Volgt u mij?
CROW biedt steeds meer kennis online
aan. Daar zitten nogal wat voordelen aan:
achter je pc kun je makkelijk ‘bladeren’,
allerlei koppelingen zijn mogelijk, je kunt
kennis digitaal delen met collega’s en, zeker
niet onbelangrijk, kennis wordt voortdurend
actueel gehouden. Mocht u overigens erg
gehecht zijn aan het aloude boek: geen
nood, onze papieren publicaties blijven
voorlopig gewoon bestaan.
Nu CROW steeds meer digitaal gaat, wil
ik als directeur ook mijn steentje bijdragen.
Ik ben inmiddels de vijftig gepasseerd en
ik heb eerlijk gezegd wel een beetje last
van koudwatervrees, maar er lopen hier
allemaal jongere collega’s rond die me op
gezette tijden op het juiste pad zetten.
Om te beginnen, heb ik mijn min of meer
slapende LinkedIn-account bijgewerkt en
opgefrist. Op die plek ben ik inmiddels
behoorlijk ‘bij’. Social media en CROW
passen natuurlijk prima bij elkaar: het zijn
allebei media om kennis te vergaren en te
verspreiden. LinkedIn spreekt mij hierbij erg
aan: het is een zakelijk netwerk, maar toch
informeel; binnen een mum van tijd kun je
rechtstreeks of via via in contact komen met
de halve wereld.
Over twitter kan ik nog niets beloven, maar
ook hier ga ik vast nog wel eens overstag.
Kortom, we houden contact. Al is het maar
via ouderwets telefoneren of mailen, of
door de oervorm van communicatie: elkaar
opzoeken voor een goed gesprek!
Iman Koster, directeur CROW

CROW Online Kennismodules:
persoonlijk,
actueel
en overal
toegankelijk
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Reageren? koster@crow.nl

Leefomgeving

Werkgroep ‘Beeldenboek stationslocaties’ van start
Onlangs is de CROW-werkgroep ‘Beeldenboek stationslocaties’ geïnstalleerd. Doel
van de werkgroep is om, naar voorbeeld van de CROW-beeldsystematiek voor
onderhoud van de openbare ruimte (‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’, CROWpublicatie 288), een schouwboek te ontwikkelen voor onderhouds-, inrichtings- en
gebruikskwaliteit van een stationslocatie en -omgeving.
Het ‘Beeldenboek stationslocaties’ gaat
bestaan uit schaalbalken om de kwaliteit
vast te stellen. Voor beheer en onderhoud
zijn deze afkomstig uit de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ van CROW. Voor de
gebruikskwaliteit (bijvoorbeeld sociale veiligheid, activiteiten, toezicht, fietswrakken) en
de inrichtingskwaliteit (bijvoorbeeld kwaliteit
bebouwing, parkeervoorzieningen, oriëntatie
en bewegwijzering) worden nieuwe schaalbalken ontwikkeld. Daarnaast bevat het
beeldenboek een toelichting op de vraag
hoe de schaalbalken als gemeenschappelijke
‘taal’ gebruikt kunnen worden voor het
meten van de kwaliteit van een stationslocatie (schouw), het bepalen van de gewenste
kwaliteit en het maken van kwaliteitsafspraken tussen de verschillende beheerders
(managers) van de stationslocatie.

gemaakt voor het toepasbaar maken van
het beeldenboek voor halteschouw langs
de Merwede-Lingelijn. Met cofinancier
Nederland Schoon worden afspraken gemaakt om door heel Nederland een aantal
stationslocaties te schouwen op het gebied
van zwerfafval met een aantal schaalbalken
die worden ontwikkeld.
Streven is om eind 2013 het boek gereed
te hebben.

Foto
Staand vlnr: Willem Boiten (Boiten Advies +
Projecten), Mark van Gurp (CROW), Tobias
Woldendorp (DSP-groep), Harrie van Winsen
(Gemeente Arnhem), Marcel Tjin (Stichting
Nederland Schoon), Harro Verhoeven (CROW)
Zittend vlnr: Marijke Wassens (Movares),
Jan Honning (StedenbaanPlus), Menno Lipsius
(Movares), Annet Muller (Cyber Adviseurs).
Niet op de foto: Lotte van Grol (NS), Arjen
Kamphuis (stadsregio Rotterdam), Eveline de
Munck-Mortier/Jos van den Hende (Bureau
Spoorbouwmeester), Erik Diks (ProRail), Bibian
Gasse (GVB Amsterdam), Wim Serné (Stadsgewest
Haaglanden)

Onderdeel van het project is het proefdraaien met het beeldenboek op een
aantal pilotlocaties. Met cofinancier
provincie Zuid-Holland worden afspraken
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www.zichtopbeheer.nl
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Leefomgeving
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Bewoners en bedrijven steeds vaker be
Auteur: Tim Oosten

Steeds vaker zijn bewoners en bedrijven medeverantwoordelijk
voor de openbare ruimte. Een terugtredende overheid, minder
financiële armslag bij gemeenten, initiatieven van burgers en
ondernemers: hoe moeten gemeenten hierop reageren? Tijdens
een bijeenkomst van CROW Levende Stad op 7 maart in Nieuwerkerk aan den IJssel, met meer dan honderd bezoekers, zoeken
betrokkenen antwoorden op deze vraag.

Van der Valk in
Nieuwerkerk aan
den IJssel knapt het
ernaast gelegen
park op

De betrokkenheid bij de openbare
ruimte is niet alleen een zaak van
particulieren, blijkt uit de door
CROW Levende Stad, de gemeenten
Zuidplas en Heerhugowaard en de
masteropleiding Strategie en Visie
van Van Hall Larenstein in Velp,
georganiseerde bijeenkomst ‘Van
bewonersparticipatie naar overheidsparticipatie’. Ook veel bedrijven zijn begaan met de buitenruimte. Neem het Van der
Valkhotel in Nieuwerkerk aan den
IJssel, plaats van handeling. Dit
breidt uit. Hiervoor wordt de plas
rond het hotel gedempt. Het water
moet een plek krijgen in de directe
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omgeving en een aangrenzend
park op gemeentegrond biedt uitkomst. De hotelketen graaft hier
een nieuwe plas uit en knapt meteen het park op. Van der Valk blij,
gemeente blij: zie daar een
geslaagd voorbeeld van participatie door een bedrijf bij het beheer
van de openbare ruimte.

Drijfveer
Niet altijd loopt het zo vlotjes. Zo
was een aan particulieren overgedragen kinderboerderij binnen
een jaar ten prooi gevallen aan
verwaarlozing: weg besparing.
De pijn zit hem, anders dan vaak
gedacht, meestal niet in de kosten
van het in de grond slaan van
palen, de pijn zit hem in het
beheer als een bouwwerk er eenmaal staat. “Een slechte drijfveer
om derden te betrekken bij beheer
is geld besparen; een goede drijfveer is, dat de burger iets wil en
iets kan”, betoogt gemeentesecretaris Jan Brinkman van Zuidplas.
Een andere boodschap van zijn
kant: laat je niet uit het veld slaan
door negatieve ervaringen, maar
leer ervan en doe het de volgende
keer beter. Want de tijd is voorbij
dat de openbare ruimte het exclusieve domein van gemeenten is.

Burgers willen iets en kunnen iets in hun woonwijk

Indrukwekkende cijfers
In park Sonsbeek in Arnhem
komen op een zonnige dag tienduizend mensen op bezoek, die
gemiddeld vier uur blijven. Het
zijn indrukwekkende cijfers. Waar
is dit succes aan te danken? Volgens parkmanager Jeroen Glissenaar draait het om de formule
E = Q x A, ofwel: effect is kwaliteit
maal acceptatie. Kennis en liefde
van burgers van en voor een gebied
zijn onmisbaar, een schouwgroep
fungeert als stuurmiddel, er zijn de
‘Vrienden van Sonsbeek’, stakeholders vertellen het verhaal en moet
er een boom om, dan staat er een
telefoonnummer bij voor uitleg.

Van ons allemaal
Iedere mens heeft wat met natuur
en iedere mens is een sociaal
wezen. Uitgaande van dit gegeven,

Leefomgeving

Foto: Herman Stöver

er betrokken bij de openbare ruimte

Bijeenkomsten
CROW Levende Stad
Geplande bijeenkomsten
26 juni Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede

Foto: Herman Stöver

Bijeenkomsten in voorbereiding
• Regisseren van de openbare ruimte
• Evaluatie bezuinigingen
• Opschoonsessies/verrommeling van de openbare ruimte
• Contractvormen openbare ruimte
• Baten van beheer
• Monitoring
• Young professionals

kun je volgens Hans Pijls van
bureau ‘Buitenruimte voor Contact’ de buitenruimte weer van de
mensen maken. “Je moet samenwerken aan de openbare ruimte en
voor sociale én fysieke dynamiek
zorgen bij ontwerp, aanleg en
beheer.” Een manier is een feest
organiseren voordat de buitenruimte opnieuw wordt ingericht.
Burgers onderling en burgers en
bestuurders leren elkaar kennen,
de afstand wordt kleiner en je hebt
een mooie start. Grootste valkuil:
de plannen zijn rond, maar het
duurt nog een jaar voor vergunningen en gedoe rond asbest en
waterhuishouding op orde zijn.

Gepasseerd station
In subgroepen gaat de discussie
verder. Wat moeten gemeenten
met participatie door burgers en

bedrijven? Of ze willen of niet,
het is een gegeven, dus de vraag is
eigenlijk een gepasseerd station.
Hoe wordt het een succes? Wat
helpt: doe aan verwachtingsmanagement, zorg dat er een procesmanager is die benaderbaar is
(de bekende bruggenbouwer),
wees flexibel, vertrouw burgers en
kweek vertrouwen bij de burgers.
Hoe gemeenten ook aankijken
tegen participatie van burgers en
bedrijven in de openbare ruimte:
alles wijst erop dat sprake is van
een onomkeerbaar proces. Al was
het maar door steeds mondiger
burgers en een terugtredende overheid. Het onderwerp zal de
komende tijd ongetwijfeld vaker
aandacht krijgen.

Bijeenkomsten eerder dit jaar
16 januari Verantwoord communiceren over de
openbare ruimte met sociale media –
Rotterdam
24 januari Waardevolle gegevens over de openbare ruimte ‘bevrijden’ – Utrecht
31 januari Monitoring – Breda
7 maart
‘Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’ – Nieuwerkerk aan den
IJssel
4 april
Maatschappelijk stadsbeheer – Delft
Tijdens de themabijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals kennis en ervaringen uit over
de openbare ruimte.
Zelf ideeën voor een bijeenkomst? Laat het ons
weten.
www.levende-stad.nl
levendestad@crow.nl, (0318) 69 53 85,
ook voor het aanleveren van ideeën voor bijeenkomsten
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Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

Herziene richtlijn biedt betrouwbaarder evenwicht

Beter balanceren tussen veiligheid en
capaciteitsbenutting bij kruisingen
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Bij het afstellen van verkeerslichten geeft een zo lang mogelijke
ontruimingstijd de meeste veiligheid. Maar tegelijk dient die tijd zo
kort mogelijk te zijn om de maximale capaciteit uit het kruispunt
te halen en de weggebruikers niet onnodig te irriteren. Praktijkervaringen met de richtlijn ‘Ontruimingstijden verkeersregelinstallaties’ (1996) en de komst van krachtigere, snellere auto’s hebben
geleid tot de herziene ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ (CROW-publicatie 321). Hoewel het dilemma blijft,
kunnen nu beter onderbouwde berekeningen gemaakt worden.

Foto: Herman Stöver

Eric Greweldinger:
“De richtlijn uit
1996 leidde tot
problemen”

Het doel van de richtlijn is het bieden van een instrument voor het
berekenen van de optimale ontruimingstijd. Dat is de tijd tussen het
rood worden van de verkeerslichten in een bepaalde rijrichting en
het groen worden van een andere
groep verkeerslichten van een rijrichting die de eerste verkeersstroom kruist. Die periode is nodig
om het verkeer de gelegenheid te
geven de kruising te ontruimen
voordat een conflicterende verkeersstroom de kruising op mag
rijden. En dus om ongelukken te
voorkomen.
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Verder blijkt het voor de wegbeheerder belangrijk om goed te
kunnen verantwoorden hoe de
ontruimingstijden berekend zijn.
Het komt voor dat bij aanrijdingen
de betrokken bestuurders de oorzaak van de botsing zoeken in een
onjuiste afstelling van de verkeerslichten. Met de richtlijn als
methode kunnen wegbeheerders
bewijzen dat de ontruimingstijden
goed zijn berekend en schadeclaims ontkrachten. Zeker als dat
in een goed dossier wordt bijgehouden.

Groeiende twijfel
“Aanvankelijk bleek de richtlijn uit
’96 voldoende te functioneren,
maar mensen die voor het eerst
met dit onderwerp gingen werken,
bleken steeds vaker problemen te
hebben met de praktische toepassing ervan”, aldus Eric Greweldinger, verkeerskundige bij de
gemeente ’s-Hertogenbosch en
voormalig begeleider van het
Groene Golf Team. Dit team van
Rijkswaterstaat richt zich op het
delen van kennis en ervaring over

het beheer van verkeerssystemen
met gemeenten en provincies. Greweldinger vult aan: “Zo bleek de
berekening van het conflictpunt op
de kruising regelmatig aanleiding
tot twijfel aan de methode. Het conflictpunt is het punt waar de kruisende voertuigen op elkaar botsen
als ze tegelijk de kruising zouden
oprijden. De bepaling van dit punt
is doorslaggevend voor het berekenen van de ontruimingstijden.” In
2008 tekende het Groene Golf Team
deze geluiden uit het veld op en verwerkte die in een lijst van discussiepunten. Ook andere deskundigen
signaleerden soortgelijke problemen met de richtlijn. Tegelijkertijd
kwamen er steeds meer steeds
krachtigere motoren in auto’s en
motoren. Dat resulteerde in sneller
optrekken dan waarmee de oorspronkelijke richtlijn rekening had
gehouden. Zo groeide de noodzaak
voor een herziening van de richtlijn. Dit resulteerde eind 2010 in de
opdracht aan CROW om de richtlijn
te moderniseren.

Geen simpele antwoorden
Werkgroeplid Willem Mak (senior
verkeerskundige bij Vialis) vertelt:
“De richtlijn wordt zeer intensief
gebruikt, dus een actualisering
ervan was een goede zaak. Zo realiseerden we ons dat de komst van
snellere motorvoertuigen niet automatisch betekende dat we ontruimingstijden zo maar konden inkorten. Vrachtwagens, maar zeker ook
fietsers, noteerden juist langere
oprijtijden die bij korte groentijden
juist een bijstelling van de ontruimingstijd inhielden. We moesten de
rekenmethode dus toepasbaar houden voor verschillende doelgroepen

Foto: Herman Stöver

met verschillende karakteristieken.
Ook het introduceren van de bochtstralen in de berekening van de ontruimingstijd bleek zinvol te zijn.“

Alle deelnemers heroverwegen
Bij het herzien van de richtlijn is
aanvullend onderzoek verricht
naar de aspecten waarover in de
loop van de tijd onduidelijkheid
was ontstaan. Zo is er gekeken
naar de impact van landbouwverkeer op de ontruimingstijden,
naar het gedrag van motorvoertuigen in bochten, naar de gevolgen
als een traag voertuig vooraan
staat bij het verkeerslicht in relatie
tot de lengte van de oversteek en
naar de feitelijke snelheid van de
motorvoertuigen als er verschillende maximumsnelheden rond
de kruising bestaan. Ook de gevolgen van de oversteeksnelheid van
fietsers en voetgangers en de versnellingen van gemotoriseerd verkeer voor de ontruimingstijd zijn
bekeken.

Parameters aanscherpen
De herziening heeft verder aandacht besteed aan de rekenmethode. Die valt onder te verdelen in
het opmeten van de af- en oprijafstanden tot de conflictpunten en in

het berekenen van de ontruimingstijden. Hierbij spelen het aantal
rijstroken een rol, en verschillende
stopstrepen voor auto’s en fietsers
als startpunt voor het meten van de
ontruimingstijd en dus ontruimingsruimte. Voor de baan die een
verkeersstroom beslaat en dus ook
voor de positiebepaling van de
mogelijke conflictpunten zijn de
lengte en breedte van de voertuigen wezenlijke input. De berekeningen nemen in complexiteit
flink toe naarmate er meer rijstroken en rijrichtingen op een kruising bestaan.

Google maps
Bij het toepassen van de richtlijn is
vergelijking van de situatie op de
tekening met de werkelijke situatie noodzakelijk. Dan moet bijvoorbeeld gekeken worden of de
stopstrepen op straat op exact
dezelfde plek liggen als op de tekening is aangegeven. Een luchtfoto,
of google maps, is dan een goed
hulpmiddel om eventuele verschillen tussen tekening en werkelijkheid te ontdekken. Ook andere
locatiespecifieke kenmerken kunnen in de richtlijn opgenomen
worden. Bijvoorbeeld bij hellingen. Wanneer die groot genoeg

zijn, moet met andere op- en afrijtijden rekening worden gehouden.
Een ander aansprekend voorbeeld
zijn extreem lange voertuigen
(meer dan 18 meter).

Dossiervorming
Van de totstandkoming van de ontruimingstijden kan veel afhangen
in juridische zin. Daarom moet de
berekening goed gedocumenteerd,
gecontroleerd en reproduceerbaar
zijn. Vanzelfsprekend dient de
controle door een ander uitgevoerd
te worden dan door degene die de
berekening gemaakt heeft. De
richtlijn geeft ook aandachtspunten die in het dossier moeten worden opgenomen. Zo dienen de
banen van de aanwezige verkeersstromen en de conflictpunten
waarvoor de af- en oprijafstanden
zijn opgemeten, opgenomen te
zijn. Ook moet het dossier informatie bevatten over gehanteerde
uitgangspunten en parameters in
de formules. Daarnaast is er nog
een aantal andere aspecten dat in
het dossier opgenomen moet worden om claims goed te kunnen
weer leggen.
Yvonne Gerards, consulent Verkeer en Vervoer,
gerards@crow.nl

Willem Mak:
“We moesten de
rekenmethode
toepasbaar houden
voor verschillende
doelgroepen met
verschillende karakteristieken”

CROW-publicatie
321 ‘Richtlijn
ontruimingstijden
verkeersregelinstallaties 2013’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop
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Nieuwe publicatie ondersteunt wegbeheerder bij afweging

Wanneer verbindingen openstellen vo
Auteur: Rik de Groot

Met ingang van 2013 worden langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) structureel toegelaten op het voor hen vastgestelde gedeelte van het Nederlandse wegennet. Als er aanleiding is om dit uit te breiden, vraagt de RDW (dienst Wegverkeer),
op verzoek van de aanvragende transporteur, hiervoor toestemming bij de desbetreffende wegbeheerder. Deze moet vervolgens
een verstandige beslissing nemen. CROW-publicatie 320 ‘LZV’s
op het onderliggend wegennet 2013 – Advies aan de wegbeheerder voor het beoordelen van verkeerssituaties’ biedt daarbij
ondersteuning.

Pieter van der Stoep:
“De publicatie is
volledig geactualiseerd”

LZV’s zijn lange vrachtautocombinaties, tot 25,25 m, die je sinds
2001 steeds vaker ziet op autosnelwegen en belangrijke verbindingen van het onderliggend wegennet. Eind 2012 reden er ruim 750
LZV’s van meer dan 200 bedrijven
in Nederland. Ze kunnen op
diverse manieren worden samengesteld. Een LZV mag in zijn
geheel, met lading, maximaal
60 ton wegen. Het gewicht moet
steeds over voldoende assen ver-

deeld zijn. Voor normale vrachtauto’s gelden limieten van 18,75 m
en 50 ton.
Over nut en noodzaak van LZV’s is
aanvankelijk veel gediscussieerd.
Inmiddels wordt aan de voordelen
– meer efficiency, minder milieubelasting – zo veel meer gewicht
toegekend dan aan de (mogelijke)
nadelen, dat besloten is om het
gehele autosnelwegennet plus een
aantal verbindingen van het
onderliggend wegennet voor deze
voertuigen open te stellen. Structureel. Dit betekent dat elke LZV die
aan de eisen voldoet, hier mag rijden. Daarnaast kunnen transporteurs aanvragen indienen om verbindingen aan het LZV-netwerk
toe te voegen. Daarvoor wenden zij
zich tot de RDW. Deze legt de aanvraag voor aan de desbetreffende
wegbeheerder(s) en vervult een
coördinerende en adviserende rol
in de procedure.
De nieuwe publicatie is primair
bedoeld voor wegbeheerders. In zes
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overzichtelijke hoofdstukken wordt
allerhande informatie over LZV’s
gepresenteerd die van belang kan
zijn bij de afweging of LZV’s op een
bepaalde verbinding worden toegelaten. Om de wegbeheerder bij deze
beslissing optimaal te ondersteunen, bevat het laatste hoofdstuk
een stappenplan met een aantal
afwegingsschema’s. De publicatie
is ook interessant voor transportbedrijven die de inzet van LZV’s overwegen en meer informatie zoeken
over de voorschriften en procedures. En verder voor iedereen die
meer wil weten over het hoe en
waarom van LZV’s.
Pieter van der Stoep, adviseur uitvoering procesondersteuning bij
de RDW, heeft als werkgroeplid
aan de nieuwe publicatie bijgedragen. CROW et cetera legde hem
enkele vragen voor.

Wat is het belang van de publicatie?
“Ten eerste dat hiermee een volledig geactualiseerde opvolger
beschikbaar is van CROW-publica-

Verkeer & Vervoer

n voor LZV’s?
reductie van CO2, de filedruk, het
tekort aan chauffeurs en de kostenbesparing.”

Als een wegbeheerder van mening
is dat LZV’s op een bepaalde verbinding welkom zijn, heet het officieel dat hij ‘de beslisruimte voor
de RDW verruimt’. Vanwaar deze
nogal vormelijke omschrijving?

tie 260 ‘LZV’s op het onderliggend
wegennet’ uit 2009. Nu de ervaringsfase is beëindigd, onderzoek
allerhande nieuwe inzichten heeft
opgeleverd en het wegennet structureel is opengesteld voor LZV’s,
was het tijd om het advies aan de
wegbeheerder te herzien. Verder is
het belangrijk dat er aansluiting
blijft bij de beleidsregel die de
RDW publiceert voor de ontheffingverlening voor LZV’s.”

voor LZV’s. Een meer integrale
benadering kan dergelijke situaties voorkomen. Daarnaast is een
aantal verkeerssituaties toegevoegd
aan de lijst waarbij een positief
LZV-advies kan worden gegeven.
En verder vormen de afwegingsschema’s voor de wegbeheerder
een belangrijke aanvulling.”

Wat zijn de nieuwe elementen?

Is de publicatie mede bedoeld om
het gebruik van LZV’s te stimuleren? En verwacht u dat het gebruik
van LZV’s zal toenemen?

“Het belangrijkste is het netwerkdenken. Het huidige LZV-netwerk
is tot stand gekomen door toekenning van individuele aanvragen
van transporteurs. Die zijn afzonderlijk beoordeeld door de desbetreffende wegbeheerders. Hierdoor
lopen niet alle vrijgegeven routes
via de meest geschikte wegen. Het
komt bijvoorbeeld voor dat in de
nabijheid van een vrijgegeven
route een geschiktere route ligt;
alleen is die laatste toevallig niet
aangevraagd door een transporteur en daarom niet vrijgegeven

“Het antwoord op de eerste vraag is
nee. De publicatie wil alleen wegbeheerders stimuleren om een
goed en gemotiveerd besluit te
nemen over de toelating van LZV’s
op aangevraagde verbindingen. De
wegbeheerder blijft daarbij autonoom; hij mag met opgave van
redenen afwijken van het CROWadvies. Wat betreft de tweede vraag:
ik verwacht zeker dat het gebruik
van LZV’s zal toenemen. Niet
alleen door het structurele karakter van de toelating, maar ook vanwege de groeiende vraag naar

“De RDW krijgt beslisruimte omdat
het besluit van de RDW kan afwijken van het besluit van de wegbeheerder. Dat gebeurt niet vaak,
maar stel dat een verbinding onder
drie wegbeheerders ressorteert en
dat er maar één toestemming geeft
voor gebruik door LZV’s. Dan zal de
RDW dat stukje van de route niet
altijd vrijgeven. Ook kan het voorkomen dat de wegbeheerder zijn
besluit niet goed gemotiveerd
heeft, waardoor de RDW het niet
kan overnemen. In de huidige procedure kan de RDW de wegbeheerder goed adviseren, met name bij
de motivatie van besluiten.”

CROW-publicatie
320 ‘LZV’s op
het onderliggend
wegennet 2013’
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

De Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) is als enige werkgroeplid
niet in alle opzichten gerust op de
verkeersveiligheid bij de inzet van
LZV’s. Heeft dit standpunt tot veel
discussie in de werkgroep geleid?
En bent u er naar tevredenheid uitgekomen?
“Door de lange duur van het onderzoek is er veel bekend geworden
over de relatie tussen LZV’s en de
infrastructuur, het gedrag op de
weg en de verkeersveiligheid. Er is
over diverse onderwerpen discussie geweest, waaronder de toelating
van LZV’s op 80 km/h-wegen zonder inhaalverbod, het afslaan van >

nr. 3 | april 2013 CROWetcetera | 11

Verkeer & Vervoer
www.crow.nl/verkeerenvervoer

LZV’s en het LZV-markeringsbord.
Uiteindelijk moet er een advies
komen. Vanzelfsprekend ben ik
meer tevreden als dat unaniem is,
maar dat is niet altijd haalbaar. In
de publicatie is ruimte gegeven
aan de afwijkende zienswijze van
de SWOV. Het is aan de wegbeheerder om een besluit te nemen. Daarbij zal hij ook zijn kennis van de
praktijk gebruiken.”

aan een rijproef. Ook zijn er
genoeg collega-wegbeheerders die
meer ervaring hebben met deze
afweging. We moeten dus gebruikmaken van elkaars kennis. Hierdoor ontstaat een betere besluitvorming, meer draagvlak en kent

ieder zijn verantwoordelijkheden.
De nieuwe richtlijn, met veel praktische informatie, draagt hier
zeker aan bij.”
Eddy Westdijk, projectmanager,
westdijk@crow.nl

Wilt u verder nog iets kwijt naar
aanleiding van de publicatie?
“Wegbeheerders zullen steeds
vaker aanvragen krijgen om wegen
open te stellen voor LZV’s. Ik merk
dat een aantal van hen moeite
heeft met die beoordeling. Dat
komt meestal doordat het concept
LZV bij hen onvoldoende bekend
is. De RDW kan hier veel informatie over geven. Daarnaast zijn vervoerders altijd bereid om voertuigen te laten zien of mee te werken

Even voorstellen...

Het nieuwe cluster Verkeer en Vervoer
Het KpVV is al sinds 2009 onderdeel van CROW, als kennisinstituut in Utrecht. Sinds
januari 2013 vormen de medewerkers van het KpVV en van het CROW-cluster Verkeer en Vervoer samen het nieuwe cluster Verkeer en Vervoer. De krachten van het
KpVV en CROW zijn nu nog beter gebundeld.Vanuit het nieuwe cluster worden de
kennisvragen van klanten beantwoord.
De activiteiten van het KpVV en CROW
worden ook de komende jaren voortgezet. Ook blijft er in Utrecht naast station
Utrecht Centraal een locatie beschikbaar
om elkaar te ontmoeten: Jaarbeursplein
22, 3521 AP Utrecht (voorheen was dit

Jaarbeursplein 15). Voordeel van de organisatorische samenvoeging is dat de medewerkers producten en diensten nog beter
op elkaar kunnen afstemmen, van beleid
tot uitvoering. Dit vanuit het motto:
samen bieden we meer.

Het team
Voor producten en diensten op het gebied
van verkeer en vervoer van CROW en het
KpVV kunnen klanten andere gezichten
tegenkomen. Het cluster werkt als team
aan de volgende programma’s:
• Collectief Vervoer
• Fiets (onder het merk Fietsberaad)
• Mobiliteit
• Wegontwerp

Bezoekadressen
Hoofdkantoor
Kantoor ‘Bouwstede’
Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
Tel. 0318 - 69 53 00
Vestiging Utrecht
Kantoorgebouw ‘Sijpesteijn’
Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht
Tel. 030 - 291 82 00

Websites
www.kpvv.nl
www.crow.nl
www.fietsberaad.nl
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Kan het NVC
aantrekkelijker
voor jongere
verkeerskundigen?

In memoriam

Auteur: Sjoerd Nota, NHL Hogeschool

De organisatie van het Nationaal verkeerskundecongres wil graag jongere deelnemers trekken. De
groep, zeker de ambtelijke afvaardiging, blijkt de
afgelopen jaren sterk ondervertegenwoordigd te
zijn geweest. Daarom heeft de organisatie onlangs
een aantal jongere verkeerskundigen benaderd met
de vraag hoe het congres aantrekkelijk kan worden
gemaakt voor deze doelgroep.
Een korte rondgang langs de doelgroep leverde vaker gehoorde redenen op om het congres niet te
bezoeken: afnemende budgeten, te
duur, te druk enzovoort. Essentie
van de zoektocht om meer jongeren te binden, zou moeten liggen
in de vraag hoe met het congres
kan worden aangesloten bij de huidige behoeftes aan kennis en kennismaking van de jongere of toekomstige verkeerskundige.
Flexibele inzet op kortlopende
projecten, het in netwerkverbanden aanvliegen van vragen uit de
markt en de tijd dat je als starter
tien jaar bij dezelfde baas werkte is
voorbij. Naast de vertrouwde
wegen van kennis en kunde,

beheerd door instituten als CROW
en het KpVV, vindt de jonge verkeerskundige kennis binnen zijn
netwerk, via social media, op
forums of op internet. Alles gaat
sneller, maar is ook vluchtiger. Wil
je de jongere dus aan je binden
dan moet je, nog meer dan nu al
gebeurt, ruimte bieden voor het
verbinden van de vraag naar en
het aanbod van kennis en capaciteit op een wijze die jongeren aanspreekt. Hoe we dat gaan doen?
Daar denken we in de komende
maanden samen met jonge verkeerskundigen verder over na.
Marleen Hovens, projectmanager Verkeer en
Vervoer, hovens@crow.nl

Op dit moment denkt een aantal vertegenwoordigers van de jongere
verkeerskundige mee met de organisatie van het eerstvolgende Nationaal verkeerskundecongres. Wil je daaraan een bijdrage leveren?
Word lid van de Linkedin-groep Jong verkeerskunde en denk
en discussieer mee!

Henri Stembord (1948-2013)
Op 6 maart 2013 is op 65-jarige leeftijd
Henri Stembord overleden.
Henri is jarenlang verbonden geweest aan
CROW als lid van diverse werkgroepen en
van de Coördinatiecommissie Verkeerstechniek. Hij functioneerde bij Rijkswaterstaat als contactpersoon voor CROW. Ook
was hij lid van de Commissie van Toezicht
van de schriftelijke cursussen en voorzitter
van de examencommissie van de cursus
Verkeersonderzoek en -modellen en de cursus Verkeersmanagement. Henri was een
enthousiaste, kundige én positief-kritische
persoon, met gevoel voor humor en een
zwak voor treinen.
Sinds 1975 was Henri in dienst bij de Dienst
Verkeer en Scheepvaart en zijn voorgangers
Dienst Verkeerskunde en Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Hij heeft daar een belangrijke rol gespeeld bij het uitvoeren van
onderzoek voor het opstellen van onder
andere richtlijnen voor autosnelwegen
(ROA), niet-autosnelwegen (RONA) en
bebakening en markering.
Ook in de jaren ’90 bleef hij nauw betrokken
bij de advisering op basis van deze richtlijnen. Zijn kennis en ervaring heeft hij ook
ingebracht in internationale werkgroepen
van PIARC (Road Tunnels) en OECD. De
laatste jaren tot zijn pensioen in 2012 was
Henri werkzaam als senior adviseur Verkeersmanagement Hoofdwegennet bij DVS.
Wij herinneren ons Henri als een waar
ambassadeur voor CROW en wensen zijn
vrouw Ine veel sterkte bij het verwerken
van dit grote verlies.
John Boender
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CALL FOR PAPERS

GEEFT U DIT JAAR OOK EEN
PRESENTATIE OP HET NVC?

CROW/KpVV en Verkeerskunde/ANWB organiseren op woensdag 6 november
2013 het vierde Nationaal verkeerskundecongres, in 1931 Congrescentrum
Brabanthallen in ’s Hertogenbosch
Het Nationaal Verkeerskundecongres kent traditioneel een plenair- en een parallelprogramma. Dit parallelle programma staat open voor uw bijdrage uit het professionele werkveld.
We dagen u uit om alvast na te denken over een interessante bijdrage uit uw eigen werk- en
vakgebied. De keuze van het onderwerp is vrij, zolang het past binnen het brede vakgebied
verkeer en vervoer.
Op www.nationaalverkeerskundecongres.nl of www.crow.nl/nvc kunt u meer informatie
vinden over het indienen van uw bijdrage.

Mogelijk gemaakt door:

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

Effecten van zachte maatregelen hard maken:

Hoe kosteneffectief is
mobiliteitsmanagement?
Auteur: Friso Metz

Overheden en werkgevers hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in mobiliteitsmanagement. De stedelijke regio’s voeren
samen met het bedrijfsleven diverse maatregelen uit om automobilisten uit de spits te krijgen. Denk aan projecten rond spitsmijden,
het Nieuwe Werken, parkeren en het stimuleren van de elektrische
fiets in het woon-werkverkeer.
Mobiliteit is business
Volgens deskundigen is mobiliteitsmanagement kosteneffectiever dan het aanleggen van infrastructuur. Als het lukt om
werknemers slimmer te laten
werken en reizen, vermindert de
noodzaak voor extra wegcapaciteit
tijdens het drukste moment van
de dag. De maatregelen zijn ook
goedkoper. En andere partijen
kunnen eraan bijdragen. Zo zijn
werkgevers goedkoper uit met een
mobiliteitsbudget en er zijn partijen die verdienen met het aanbieden van slimme mobiliteitsdiensten.

Mobiliteitsprojecten vooraf
beoordelen
De effecten van mobiliteitsprojecten kunnen fors zijn, maar vallen
vaak buiten het kader van de
gebruikelijke verkeersprojecten.
Daarom is een aanvulling nodig
op de bestaande methodes. Het
KpVV en Ecorys hebben daarom
de Verkenner Mobiliteitseffecten

(VME) ontwikkeld. Met de VME is
het mogelijk mobiliteitsprojecten
zodanig te beoordelen, dat ze vergelijkbaar zijn met andere oplossingsrichtingen. Ook helpt de
methode om meer grip te krijgen
op de vaak complexe mobiliteitsprojecten. De VME gaat in op de
afzonderlijke onderdelen van
mobiliteitsmanagement: maatschappelijke effecten, businesscases en gedragseffecten.
De eerste versie van de VME
verschijnt in april 2013 op de
KpVV-website.
Mobiliteitsmanagement: www.kpvv.nl >
mobiliteitsmanagement
Friso Metz, friso.metz@kpvv.nl

Kosteneffectiviteit
Vanwege de recessie hechten overheden steeds meer waarde aan kosteneffectiviteit. Maar hoe maak je
hard dat hier daadwerkelijk sprake
van is? En hoe beoordeel je dat in
een specifieke situatie? In verkeersprojecten wordt vaak de OEImethode (Overzicht Effecten Infrastructuur) gebruikt, waarin een
maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) beschikbaar is.
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Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
www.kpvv.nl

Verbeteren kwaliteit verkeerseducatie
Meer inzicht in de kwaliteit van verkeerseducatieve producten; dat is waar
vanuit het KpVV de komende jaren aan gewerkt wordt.
Meer inzicht in kwaliteit

Deelnemen aan het verkeer is complex
en de vaardigheden die de verkeersdeelnemer hiervoor nodig heeft, vereisen op
zijn minst een basis van educatie en
oefening. Een goed verkeerseducatieprogramma geeft hiervoor handvatten.
Vanuit het KpVV wordt sinds 2007 via de
Toolkit Permanente Verkeerseducatie
(PVE Toolkit) een overzicht gegeven van
verkeerseducatieve programma’s voor
verschillende leeftijdsdoelgroepen van
jong tot oud. Bijvoorbeeld een programma voor het basisonderwijs, het
rijbewijs in stappen, de cursus e-bike of
rijden met de scootmobiel.

Vanuit de overheden kwam de vraag om,
naast de PVE Toolkit, nog meer inzicht
te geven in de kwaliteit van de producten. Vanuit het KpVV is daarom ook een
‘verkeerseducatieve checklist’ ontwikkeld; een instrument waaraan het
KpVV bestaande verkeerseducatieve
producten toetst.

Foto: Herman Stöver

Verkeerseducatieprogramma’s
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Verkeerseducatieve checklist
De checklist geeft in tien stappen aan
welke vragen je jezelf moet stellen, als
bijvoorbeeld producent van educatiemateriaal, als je een kwalitatief goed product wilt ontwikkelen. De checklist is

ook bruikbaar om achteraf te toetsen of
een product goed is opgebouwd. Voor
2013 staat gepland dat 25 producten uit
de toolkit worden getoetst aan de checklist. Bij de toetsing werken CROW en het
KpVV samen met educatie- en gedragsexperts vanuit ROV’s, provincies, een
stadsregio en adviesbureaus. De uitgebreidere beoordelingen zijn op termijn
zichtbaar in de PVE Toolkit, die mede
voor dit doel omgebouwd wordt.
Toolkit Permanente Verkeerseducatie:
http://pvetoolkit.kpvv.nl/
Verkeerseducatieve checklist met handleiding:
www.kpvv.nl/Handleiding-checklist-verkeerseducatie
Wilma Slinger, wilma.slinger@kpvv.nl

Foto: Herman Stöver

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

KpVV OV-Klantenbarometer 2012
Onderzoek
Op 26 maart publiceerde het KpVV de
nieuwste rapportcijfers die ov-reizigers
geven voor hun reis in bus, tram, metro,
regionale trein of ferry. Dit onderzoek,
de OV-Klantenbarometer, werd eind 2012
voor het twaalfde maal gehouden. De OVKlantenbarometer is een belangrijk
instrument geworden in de ov-wereld om
de kwaliteit van het openbaar vervoer te
monitoren.

Resultaten
De klanten van het stads- en streekvervoer zijn in vijf jaar tijd veel positiever
geworden over de wijze waarop ze worden vervoerd. Dit geldt voor veel van de
onderwerpen waarover ze in het onder-

zoek van de OV-Klantenbarometer zijn
ondervraagd. Neem bijvoorbeeld het
gemak bij het instappen. Door alle investeringen in bushaltes en in lagevloermaterieel is de waardering gestegen van een
toch al hoge 7,8 in 2007 naar een 8,4 in
2012. Ook de scores bij informatie bij vertragingen, punctualiteit en frequenties
zijn in de loop van die jaren met 0,6 punt
gestegen. En dankzij de informatie in
bus en tram over de volgende haltes, reisinformatie aangeboden via internet en
actuele reisinformatie op haltes, steeg de
waardering van ‘informatie algemeen’
met een half punt. Dat zijn allemaal
grote stappen. Het is de mening van
meer dan 80.000 ondervraagde reizigers.
Misschien wel het meest opvallend, zeker

politiek gezien, is de waardering van het
gebruiksgemak van de OV-chipkaart. In
2010 werd deze voor het eerst gemeten:
een 6,8. Inmiddels lijkt de reiziger gewend
aan de nieuwe manier van betalen, want
eind 2012 werd een 7,5 gemeten. Ook de
duidelijke terugval van de cijfers bij het
onderwerp ‘gemak vervoerbewijs kopen/
laden chipkaart’ is in 2012 met een score
van 7,3 grotendeels hersteld.

Webtool OV-Klantenbarometer:
www.ovklantenbarometer.nl
Het landelijk rapport en de rapporten per ov-autoriteit
staat op www.kpvv.nl/klb
Gerard van Kesteren, gerard.vankesteren@kpvv.nl
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Dashboard duurzame en slimme mobiliteit
Hoe zit het met … in mijn gemeente?

20

Is het bekend dat het fietsverkeer al snel met twintig procent kan
in Nederland bijna achthonderd overstappunten (P+R-locaties) zijn,

16

waarvan de grootste in Utrecht (Stadion Galgenwaard) ligt? Of hoe

14

Antwoorden op dit soort vragen
zijn te vinden in het ‘Dashboard
duurzame en slimme mobiliteit’
van het KpVV. Het dashboard
bestaat uit een reeks edities waarin
telkens een onderwerp wordt uitgelicht. Deze onderwerpen hebben te
maken met doelen of maatregelen
die betrekking hebben op duurzame of slimme mobiliteit. De
basis voor een dashboard is een
analyse van cijfers en literatuur.
Bij de meeste dashboards is ook
een databestand opgenomen, waarmee de cijfers per gemeente zijn te
bekijken. Idee hierachter is dat
iemand na het lezen van de analyse zelf kan zien hoe het voor zijn
gemeente zit en hoe hij hier eventueel actie op kan ondernemen.

Actuele informatie
Doordat het dashboard is vormgegeven in een blog-omgeving, kunnen ook interessante links naar
relevante literatuur of andere websites gemakkelijk worden geplaatst,
nieuwe edities worden toegevoegd,
en worden nieuwsberichten continu automatisch ververst. De analyse zelf wordt geactualiseerd naar
gelang hier behoefte aan is.

Welke onderwerpen?
De lijst met edities breidt nog
steeds uit. Tot nu toe zijn er dashboards verschenen over:
Edities over doelen
• Bereikbaarheid en nabijheid
• De bereikbaarheidsindicator
• Energie
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Externe kosten
Gezondheid
Klimaat + update
Schone lucht

Edities over maatregelen
• Autodelen + update
• Fietsen
• Oplaad- en vulpunten
• P+R en carpool
• Schone auto’s
• Slim werken + update
• Slim werken slim reizen
• Voetganger

Ontbreekt er een onderwerp?
Wie een onderwerp mist dat aansluit bij het doel van de dashboards, kan een e-mail sturen met
het onderwerp waar hij graag een

% t.o.v. 2007

beleid voor voetgangers is te ontwikkelen?
•
•
•
•

Diesel/Benzine

18

groeien door het gebruik van de e-bike aan te moedigen? Of dat er

Wat is een dashboard?

Auteur: Jurgen de Haan
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editie over zou willen zien. Vervolgens wordt bekeken of hier een
nieuw dashboard over gemaakt
kan worden.
Dashboards: http://kpvvdashboard.blogspot.nl/
Jurgen de haan, jurgen.dehaan@kpvv.nl

Volg ons of discussieer mee

Bijeenkomsten en congressen

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

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

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

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

Naast bijeenkomsten zijn ook terugblikken van diverse bijeenkomsten te vinden
op de website. Bekijk de terugblikken op
www.kpvv.nl/terugblikken.

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

Infrastructuur

Hoge bandenspanningen
oorzaak van deklaagschade?
Auteur: Marc Eijbersen

Waardoor ontstaan soms in de bovenste verhardingslaag scheuren
bij extreme belasting? En wat zijn de gevolgen voor vliegveldbeheerders van de hogere bandenspanningen die vanuit internationale regelgeving worden toegestaan? Twee nieuwe CROWrapporten gaan in op deze vragen.

Toenemend gewicht
Om ruimte in hun vliegtuigen te
besparen, zoeken commerciële
vliegtuigbouwers als Boeing en
Airbus steeds meer naar wielstellen met minder en kleinere banden. Tegelijkertijd neemt het
gewicht van de vliegtuigen nog
steeds toe. Dit resulteert in hogere
belastingen op de vliegveldverharding. Naar aanleiding van schadegevallen op Schiphol heeft een
CROW-werkgroep het effect van
deze hogere belastingen en spanningen onderzocht. Het resultaat
van deze studie is ook interessant
voor beheerders van verhardingen
met zware belastingen zoals containerterminals.

Foto: Amsterdam Airport Schiphol

Internationale regelgeving
Veel zaken op het gebied van de
vliegtuigindustrie zijn vastgelegd
in internationale regelgeving.
Deze regelgeving wordt verzorgd
door ICAO (International Civil
Aviation Organization). De Nederlandse overheid heeft zich geconformeerd aan deze internationaal
geldende regels. In ICAO Annex 14
zijn regels opgenomen voor de
inrichting van luchthavens. Hierin
staan ook eisen aan de verharding
op luchthavens. Een van deze eisen
betreft de verplichting van luchthavens om hun verharding te classificeren volgens de PCN-systematiek (Pavement Classification
Number). De Nederlandse uitwerking van de PCN-systematiek is in
2005 vastgelegd in CROW-rapport
05-06 ‘Guideline on PCN Assignment in the Netherlands’. Een van
de parameters in de systematiek is
de maximaal toelaatbare bandenspanning. ICAO is voornemens om
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Foto: Herman Stöver

in oktober 2013 de klassen van
bandenspanning te veranderen en
de maximale bandenspanning te
verhogen van 1,50 MPa naar
1,75 MPa. Dit voornemen is voor
de CROW Programmacommissie
Vliegveldverhardingen aanleiding
geweest om een werkgroep te starten om het effect van deze verhoging van de bandenspanning op
het verhardingsontwerp van
vliegvelden te onderzoeken. Het
instellen van de werkgroep is
mede ingegeven door specifieke
schadegevallen op Schiphol die
mogelijk gerelateerd waren aan
een combinatie van hoge aslasten
en bandenspanningen.

Bochten
Het onderzoek van de werkgroep
richtte zich vooral op de krachten
waaraan de vliegveldverharding
wordt blootgesteld in (krappe)
bochten. Dit waren namelijk de
plekken waar op Schiphol onverklaarbare scheurvorming in en
vervorming van het asfalt optrad.
Eerder uitgevoerd onderzoek van
onder meer Boeing en Airbus had
al aangetoond dat een verhoging
van de maximale bandenspanning
weinig tot geen effect had op het
ontstaan van spoorvorming en op

20 | CROWetcetera nr. 3 | april 2013

het dikteontwerp van de verharding. Deze onderzoeken hadden
zich gericht op situaties waar de
vliegtuigen rechtdoor rijden.

Modelstudie
Voor het onderzoek zijn modelberekeningen gemaakt met Veroad
XL. Als basis in de berekeningen
is een standaardverhardingsconstructie van Schiphol genomen.
In de berekeningen is onderzocht
wat het effect is op de spanningen
in de verhardingsconstructie net
onder en naast de band. Hierbij is
gevarieerd in de belasting van de
band, de bandenspanning, de
snelheid en de boogstraal van de
bocht. De berekeningen zijn
zowel elastisch als visco-elastisch
uitgevoerd.
In de berekeningen is gekeken
of de opgewekte spanningen de
sterkte van het asfalt mogelijk
zouden overschrijden. Hierbij is
gebruikgemaakt van het MohrCoulomb bezwijkcriterium. Dit
criterium wordt niet standaard
gebruikt bij het ontwerp van asfaltconstructies. Deze studie heeft
aangetoond dat met dit bezwijkcriterium het mogelijk is om specifieke schadegevallen te verklaren.

De modelberekeningen tonen aan
dat in rechtstanden geen schade
aan de bovenzijde van de verhardingsconstructie valt te verwachten. De resultaten van de modelberekeningen komen hiermee
overeen met de conclusies van
de onderzoeken van Boeing en
Airbus.
De berekeningen in bochten tonen
aan dat in specifieke situaties de
opgewekte spanningen de maximale belasting van het asfalt kan
benaderen of zelfs overschrijden.
Deze situaties doen zich bijvoorbeeld voor wanneer vliegtuigen
met relatief hoge snelheid door
een bocht gaan of tijdens het terugduwen van vliegtuigen in een
krappe bocht. In deze laatste situatie is het mogelijk dat extra schuifspanningen aan het oppervlak van
de verharding ontstaan doordat
het starre wielstel door de bocht
wordt geduwd.

Algemeen toepasbaar
De in de berekeningen gehanteerde methode is niet alleen toepasbaar voor vliegveldverhardingen. De methode is te gebruiken in
elke situatie waar een asfaltverharding wordt belast met hoge schuif-

Infrastructuur

Vertaaltabellen weginspectie en
conditiescores
Rinus Kuijper (provincie Gelderland, links) en
Robert Stuurman (CROW) ondertekenen
de totstandkoming van de vertaaltabellen
voor de gebrekscores vanuit de CROWweginspectie naar de conditiescores van de
NEN2767-4.
Met deze vertaaltabellen is het mogelijk
om met de reguliere weginspecties volgens CROW, zonder extra werk of andere
inspecties, ook de globalere conditiescores te
genereren. Deze conditiescores kunnen voor
afweging of besluitvorming voor een breder
areaal gebruikt worden wanneer de beheerorganisatie daarvoor kiest.

spanningen. Dit kunnen bijvoorbeeld rotondes zijn, maar ook
verhardingen op bedrijventerreinen waar met zwaar materieel
wordt gereden.

Twee nieuwe rapporten
De resultaten van het onderzoek
zijn vastgelegd in CROW-rapport
D13-01 ‘Tire Induced Surface Cracking due to Extreme Wheel Loads’.
Naar aanleiding van de aanstaande
verandering in de regelgeving van
ICAO is binnen dit project ook
CROW-rapport 05-06 herzien. De
herziene versie is nu beschikbaar
als CROW-rapport D13-02 ‘Guideline on PCN Assignment in the
Netherlands 2013’. In dit nieuwe
rapport zijn, naast veranderingen
opgelegd door ICAO, ook andere
veranderingen ten aanzien van
(Europese) normering opgenomen. Beide rapporten zijn te downloaden via de CROW-website.

De CROW-inspectiemethodiek voor wegen
geeft inzicht in de conditie van het wegennet.
Op basis van een globale visuele inspectie
wordt de huidige technische toestand van
de wegverhardingen bepaald. De conditiemeting volgens NEN2767 geeft inzicht in de
technische toestand (conditie) op basis van
vergelijking met de oorspronkelijke nieuwbouwsituatie.
Uitgangspunt voor de opzet van de NEN2767
is aansluiting bij bestaande inspectiemethoden
in de genoemde sectoren. De door beide
partijen ontwikkelde vertaaltabellen zorgen
hiervoor.

Gering gebrek
ernst
geen
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1
2
3

licht
L1
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M1

1
1
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1
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1
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2
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Voor de vertaling van de CROW-gebrekscores naar de NEN2767-conditiescore zijn
bestaande inspectieproefvakken met daarin
de schadebeelden gebruikt. Op basis van deze
schadebeelden zijn berekeningen gemaakt
met de beide methodieken. De uitkomsten
zijn doorvertaald naar vertaaltabellen die
zowel voor asfaltverhardingen gelden als voor
elementen- en betonverhardingen.
De notitie met daarin de vertaaltabellen zijn
formeel vastgesteld in de vergadering van 15
maart 2013 van de Normcommissie Conditiemeting van Infrastructuur. Robert Stuurman,
clusterhoofd Beheer Openbare Ruimte en
Infrastructuur CROW, tekent namens CROW
en de Gebruikersgroep Wegbeheer. Rinus
Kuijper tekent namens de NEN, als voorzitter
van de Normcommissie.

CROW-rapport D 13-01 ‘Tire Induced Surface
Cracking due to Extreme Wheel Loads’ en
CROW-rapport D 13-02 ‘Guideline on PCN
Assignment in the Netherlands 2013’ zijn te
bestellen via www.crow.nl/publicaties
Marc Eijbersen, projectmanager Infrastructuur,
eijbersen@crow.nl
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Contractvorming en aanbesteden:
veel ontwikkelingen
Auteurs: Bas Doms en Tim Aarsen

Op het gebied van contractvorming en aanbesteden
is de markt flink in beweging. Bezuinigingen en
veranderde wetgeving dragen hier belangrijk aan
bij. CROW biedt op verschillende manieren ondersteuning.

nis in huis hebben? En als geleidelijk aan de kennis verdwijnt, waar
liggen dan risico’s voor aanbesteden en contracteren en welke kennis is nodig om grip te houden op
de organisatie?

Bij de helpdesk van CROW komen
veel vragen en signalen binnen die
te maken hebben met veranderingen rond contractvorming en aanbesteden. Deze ontwikkelingen
komen overigens ook naar voren
bij bestekcontroles en bestekadviseringen die CROW regelmatig
voor de overeenkomsthouders uitvoert. Een bestekcontrole houdt
een consulent van CROW vóór de
aanbestedingsfase samen met de
opdrachtgever; een bestekadvisering gebeurt in het kader van eventuele geschillen die tijdens de uitvoering tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer kunnen ontstaan.
Mede dankzij deze diensten kan
CROW anticiperen op veranderingen, wat weer helpt om de gebruiker een op maat gesneden ondersteuning aan te bieden.

Voor organisaties die al bezig zijn
met ‘regievoeren’ of dit overwegen,
biedt CROW de mogelijkheid aan
om zijdelings mee te lopen in de
vorm van een coachings- of spiegeltraject. Samen wordt dan gekeken naar de organisatie, naar aanwezige en ontbrekende
competenties op het gebied van
aanbesteden en contracteren en
naar de vraag hoe de kwaliteit in
de toekomst blijft gewaarborgd.
Overigens kan en wil CROW technisch-inhoudelijk niet rechtstreeks en projectgericht advieswerk uitvoeren, gezien zijn
onafhankelijke positie. Het projectgericht adviseren laat CROW
daarom liever aan adviesbureaus
over.

Foto: Herman Stöver

Van uitvoering naar regie
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Bezuinigingen zijn bij deze ontwikkelingen de rode draad. Terecht
vragen organisaties zich af wat de
invloed is van bezuinigingen en
hoe ze deze moeten realiseren.
Veel organisaties schakelen om
van uitvoering naar regievoering.
Dit brengt met zich mee dat er
steeds minder kennis binnen de
eigen organisatie is en project- en
beheerorganisatie steeds meer op
afstand worden aangestuurd. De
hamvraag is: moeten regievoerende organisaties wel of geen ken-

Coaching

Praktijk vorm van coaching
Een andere vorm van coaching, is
de ‘RAW-praktijk’. Dit kan worden
gezien als een helpdesk op locatie.
Een consulent van CROW is dan
periodiek één dagdeel in de organisatie aanwezig om vragen te
beantwoorden en inzicht te krijgen in toekomstige risico’s. Dit
kan dan gaan over de RAW Standaard, de UAV, het ARW/de aanbestedingswet en overige bestekzaken.
Het doel van RAW-praktijk is om
generieke RAW-kennis in de organisatie te verspreiden, toe te passen en te borgen. Dit kan plaatsvinden in de lijnorganisatie of een

Foto: Herman Stöver

Aanbesteden & Contracteren

projectorganisatie. Een vraag of
probleem kan gaan over een
bestek of onderdeel daarvan, waarbij CROW meekijkt, maar niet
arbitrair optreedt. Een andere taak
binnen de ‘RAW-praktijk’ is discussie en overleg voeren over artikelen, paragrafen en bepalingen uit
de totale RAW-systematiek en coaching bij bijvoorbeeld van contractkeuzen, bestekvoorbereiding
en -uitvoering. Ook hier geldt dat
CROW geen bijdrage levert aan de
fysieke totstandkoming van contracten en ook niet direct betrokken kan zijn bij uitvoering en
directievoering.

Bijzondere RAW-contracten
Naast de bekende standaard RAWbestekken bestaan er binnen deze
systematiek ook beeldbestekken en
raambestekken. Het gebruik van
deze twee bestekvormen neemt de
laatste jaren een enorme vlucht.
Dit hang samen met de wens van
opdrachtgevers om de verantwoordelijkheid (uitvoeringswijze) bij de
opdrachtnemer neer te leggen in
een beeldbestek en meer regie te
kunnen voeren om ook meer grip
te houden op het budget in een
raamovereenkomst. Voorbeelden
van beide contractvormen zijn een
beeldbestek voor het maaien van
gazons of onderhoud aan verharding en een raambestek voor cala-

miteiten in de openbare ruimte.
Maar daar houdt het niet bij op.
Zo is er de mogelijkheid om EMVI
(de economisch meest voordelige
inschrijving) te gebruiken binnen
een RAW-bestek.
Daarnaast is CROW druk bezig
spiegeltrajecten met diverse organisaties te doorlopen met het toepassen van UAV-GC in combinatie
met de RAW-systematiek. Voorbeelden zijn: de RAW Standaard als
vraagspecificatie, het toepassen
van modern toezicht en het neerleggen van ontwerptaken bij de
aannemende partijen in een UAVomgeving. Als organisaties interesse hebben in een dergelijk traject, dan kunnen zij dit melden bij
CROW. CROW wil nieuwe vormen
samen met de gebruikers steeds
proeven en toetsen.

Nieuwe aanbestedingswet en EMVI
Op 1 april is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Dit
betekent nogal wat voor degenen
die betrokken zijn bij een aanbesteding. Een belangrijk onderwerp
is het ‘EMVI tenzij-principe’.
Hierbij geldt in beginsel het gunningscriterium EMVI, tenzij de
aanbesteder uitdrukkelijk en met
omklede redenen afwijkt. CROW
neemt met regelmaat waar dat het
gunningscriterium ‘laagste prijs’

wordt gebruikt, omdat gesuggereerd wordt dat alle eisen in het
contract zijn verwerkt en dat er
geen criteria meer overblijven om
EMVI te gebruiken. Bij het gunningscriterium EMVI moet de aanbesteder goed nadenken over de
EMVI-criteria en over de wijze van
beoordelen. Daartegenover staat
dat de aanbesteder/opdrachtgever
in de aanbestedingsfase meer zicht
op het resultaat en de wijze van uitvoering heeft en daar ook effectief
op kan sturen. Om meer grip te
krijgen op het aanbestedingsproces
heeft CROW voor zijn gebruikers
een workshop ontwikkeld over de
nieuwe aanbestedingswet. Daarnaast is het mogelijk om een cursus te volgen over EMVI Gunnen op
Waarde.

De toekomst
CROW blijft alert en blijft met
opdrachtgevers, ingenieursbureaus, onderwijs, en gebruikers
werken aan het optimaliseren van
de RAW-systematiek. Hierdoor wil
CROW samen met de sector inspelen op toekomstige ontwikkelingen en hierbij rekening houden
met alle kennis en competenties
van betrokkenen.
Bas Doms, consulent Aanbesteden &
Contracteren, doms@crow.nl
Tim Aarsen, consulent Aanbesteden &
Contracteren, aarsen@crow.nl
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Maak een zorgvuldige en bewuste afweging om te
komen tot de optimale bouworganisatievorm

Geïntegreerd of traditioneel?
Auteur: Paul van Bruggen

Bij een ingreep in de openbare ruimte is meestal meer dan één
partij betrokken. Bijvoorbeeld een eigenaar, opdrachtgever,
financier, ontwerper, uitvoerende dienst en beheerder. De wijze
waarop de verschillende partijen met elkaar samenwerken in
een project resulteert in de bouworganisatievorm. Deze heeft
wezenlijke gevolgen voor de keuze van de contractvorm en de
wijze van aanbesteden en uitvoeren van een project.
“Hoe bepaal ik de optimale bouworganisatievorm voor mijn project?”
Het antwoord op deze vraag is
essentieel voor een professionele
uitwerking van het bouwproject.
Soms vindt een min of meer impliciete, intuïtieve keuze plaats op
basis van beeldvorming, onderbuikgevoel, persoonlijke of politieke overtuigingen. Dit soort keuzes zijn echter vaak niet optimaal.
Een zorgvuldige, bewuste keuze
komt neer op het analyseren
van vier aspecten

1 De ontwikkelingen en omgeving
Allerlei ontwikkelingen ‘om ons
heen’ kunnen invloed hebben op
de bouworganisatievorm. Daarbij
kun je denken aan wet- en regelgeving (zoals een nieuwe omgevings- en aanbestedingswet),
politieke en maatschappelijke
omstandigheden (bezuinigingen, eurocrisis, verkiezingen) en
de situatie op de markt (vraag en
aanbod). Ook de omgeving is van
groot belang, waarbij politiek,
omwonenden en andere belanghebbenden tijdens de verschillende voorbereiding en bouwfases invloed hebben op de scope of
de resultaten van het project.
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2 De interne organisatie van de
opdrachtgever
De organisatie van de opdrachtgever bepaalt in principe hoe
het project tot stand komt en
hoe het wordt beheerd. De aanwezigheid van passende competenties, kennis en ervaring is
van groot belang. Inzetten van
medewerkers die volgens de traditionele werkwijze denken en
handelen bij een geïntegreerd
project vraagt om problemen en
is een van de faalfactoren bij de
geïntegreerde bouworganisatievorm.

3 De projectkarakteristieken
Welke aspecten maken het project bijzonder en hoe ziet het
risicoprofiel eruit? Leg het risico
bij degene die deze het beste kan
beheersen en schuif geen risico’s
door. Bepaal welke specifieke
deskundigheid je beter bij marktpartijen kunt leggen, waarop je
de markt wilt uitdagen.

4 De financiering
Hoe wordt het project gefinancierd? Vaak wordt een project
geheel gefinancierd door de
opdrachtgever. Mede door de
noodzakelijke bezuinigingen,

maar ook vanwege andere ontwikkelingen, komt publiek-private samenwerking (PPS) vaker
voor. Hierbij zorgen zowel
publieke als private organisaties voor de financiering van
het project. ‘Wie betaalt,
bepaalt’. Met meer financiers
vindt een belangenafweging
met meerdere partijen plaats.
Het vinden van consensus binnen het project vergt van de partijen onder andere transparantie, vertrouwen, overzicht,
flexibiliteit, inlevingsvermogen
en daadkracht.
In de praktijk zien we een aantal
vormen dat wordt toegepast:
• De traditionele vorm, waarbij
een opdrachtgever het werk
beschrijft, ontwerpt, specificeert
en aanbesteedt of deels hiervoor
een adviseur inhuurt; een
marktpartij (aannemer) verzorgt vervolgens de uitvoering.
Na uitvoering regelt de opdrachtgever het beheer en onderhoud.
• De geïntegreerde bouworganisatievorm, waarbij een marktpartij (eventueel deels) zowel het
ontwerp als de uitvoering verzorgt (Design&Build of Design&
Construct), eventueel aangevuld

Foto: Herman Stöver

met de financiering (Finance),
het onderhoud (Maintain) en de
beheertaken (Operate).
De kunst is om op basis van de
analyse tot een optimale keuze te
komen. Toch komen vaak nog keuzes voor op basis van slechts één
(deel)aspect, op basis van intuïtie
of op oneigenlijke gronden.
Een aantal voorbeelden

Tijd(winst)
In enkele gevallen is het mogelijk
met de geïntegreerde werkwijze
tijdwinst te boeken ten opzichte
van de traditionele vorm. Als er
bijvoorbeeld substantiële overlap
tussen ontwerp en uitvoering
mogelijk is, zal dit voordeel opleveren. Soms is ook in het aanbestedingstraject enige tijdwinst te
behalen. Dat is bijvoorbeeld het
geval als in een traditionele situatie ook het ontwerp wordt uitbesteed. Er kan dan een aanbestedingscyclus ‘uitgespaard’ worden.
Toch moet dit ‘voordeel’ niet
overdreven worden omdat een
aanbestedingsproces voor zo’n
contract in het algemeen langer
duurt dan voor een traditioneel
contract.

Geld
Vooralsnog is er geen harde onderbouwing voor de stelling dat bijvoorbeeld geïntegreerd duurder of
goedkoper is dan traditioneel.
‘Beginners’ (dat kunnen overigens
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn) doen er goed aan rekening te houden met ‘leergeld’. In
ideale omstandigheden zijn er efficiencykansen voor de opdrachtnemer en is er met geïntegreerd enig
voordeel te behalen. Ook bij de
opdrachtgever zijn besparingen
mogelijk, mits deze een passend
project- en contractmanagement
hanteert en ook daadwerkelijk een
stapje terugdoet. Daar staan echter
in het algemeen hogere totale
transactiekosten tegenover.

Risico’s
Een gezond uitgangspunt is dat
risico’s worden toegekend aan
degene die ze het beste kan beheersen of dragen. Daarom is het
belangrijk dat risico’s bij het aangaan van een overeenkomst zijn
geëlimineerd of dat ze in de overeenkomst evenwichtig worden toegewezen. In traditionele bestekken
is de verdeling al ‘standaard’ geregeld: de uitvoeringsrisico’s bij de
aannemer en de overige risico’s bij

de opdrachtgever. Contracten
onder de UAVgc kennen standaard
een risicoverdeling die om maatwerk in het contract vraagt. In de
praktijk gebeurt dat niet altijd.
Beruchte faalfactor is de onderschatting van risico’s als gevolg
van informatiegebreken (onbekendheid met de bodemgesteldheid) en als gevolg van een complexe omgeving (veel stakeholders,
onvoorspelbare vergunningtrajecten met onbekende vereisten).

Innovatie
Hoewel het verleden uitwijst dat
ook met traditionele contracten
innovaties mogelijk zijn, is van
geïntegreerde contracten een positieve invloed te verwachten omdat
het uitvoerende bedrijf dan meer de
vrije hand heeft. Overigens is relativering wel op zijn plaats: vaak zullen ook deze contracten traditionele
oplossingen opleveren. Immers:
innovatieve oplossingen brengen
ook vaak onbekende risico’s met
zich mee die opdrachtnemers
alleen op zich zullen nemen als
daar een navenant voordeel tegenover staat. Dat neemt niet weg dat
het gros van de innovaties (zowel in
het verleden als heden ten dage)
afkomstig is van het uitvoerende
>
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De RAW-helpdesk

Foto: Herman Stöver

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

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.
Goedendag, ik heb een vraag over de RAW-afdracht.
Ben ik dan bij u aan het goede adres?

bedrijf. Innovaties variëren van
kleine verbeteringen bij standaardwerk (een nieuw asfaltmengsel) tot
geheel nieuwe concepten.

Competenties
Onder competenties verstaan we
met name kennis over de verschillende bouworganisatie- en contractvormen en het vermogen daar
naar behoefte tussen te schakelen.
Organisaties die deze competenties
niet in huis hebben, doen er verstandig aan terughoudend te zijn
met het toepassen van bouworganisatievormen waarvan de competenties intern ontbreken of zich
hierbij te laten begeleiden. Hoewel
van grote invloed op het uiteindelijke succes, is de beschikbaarheid
van de juiste competenties in de
praktijk te weinig een issue bij het
bepalen van de keuze. Overigens
zijn competenties door middel van
opleidingen en trainingen grotendeels op te bouwen. Competenties
zouden in de praktijk een grotere
rol kunnen spelen bij het bepalen
van de keuze dan ze nu doen.

Conclusie
De bouworganisatievorm is afhankelijk van een aantal factoren die
in de praktijk soms objectief, vaak
echter subjectief, gewogen worden.
Dit leidt vaak niet tot het optimale
resultaat. In onderlinge samenhang spelen de omgeving, de
interne organisatie, projectkarakteristieken en de wijze van financiering een belangrijke rol bij het
tot stand komen van een bouworganisatievorm. Een geïntegreerde
werkwijze is niet per definitie
sneller, goedkoper of beter dan een
traditionele. In de praktijk blijven
een of meer aspecten nog wel eens
onderbelicht, die in een later stadium van het bouwproces tot
uiting komen en tot problemen,
andere verwachtingen en frustraties kunnen leiden. Reden om bij
deze keuze bewust en zorgvuldig
stil te staan, zowel op bestuurlijk
als op ambtelijk niveau.

advertisement

Paul van Bruggen, projectmanager Aanbesteden
& Contracteren, vanbruggen@crow.nl

Zeker, wat is de vraag?
Wij willen in onze gemeente het contract voor het
onderhoud van de groenvoorziening verlengen met
een jaar. Dat mag toch?
Ja, mits dit vooraf als optie is aangekondigd.
Hoe bedoelt u?
Een mogelijke optie tot verlenging dient volgens de aanbestedingsregelgeving vooraf bekend te zijn. Dit voornemen moet
dan in de aankondiging, of bij een onderhandse aanbestedingsprocedure in de uitnodiging, zijn vermeld.
O, zo ja.
Ja, ja dat hebben we netjes voor elkaar.
Wij vragen ons hier echter af, of we over deze verlenging ook een RAW-bijdrage moeten betalen?
In de overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek die uw gemeente met CROW heeft gesloten, staat
dat er afdracht verschuldigd is over alle met de RAW-systematiek samengestelde en tot uitvoering gekomen bestekken
of overeenkomsten. Het antwoord op uw vraag is dus ‘ja’.
Moet ik zo’n verlenging dan ook registreren?
Ik zou dat wel aanraden. Een verlenging is feitelijk een nieuw
contract. Ten opzichte van het oorspronkelijke bestek zullen
zaken als de looptijd, opleverdatum en wellicht ook hoeveelheden toch moeten worden aangepast. Vaak is ook sprake
van indexering van prijzen. Alleen al om die redenen zou ik
het huidige bestek aanpassen en opnieuw registreren.
Is dit altijd al zo geweest, of is dit nieuw?
Nee hoor, dit is niet nieuw. Bij een verlenging van een contract op basis van een RAW-bestek moet altijd al afdracht
worden betaald over de aannemingssom van de verlenging.
En weet iedereen dat?
Uit uw eigen vraag maak ik op dat dit klaarblijkelijk niet het
geval is. Maar daar kan ik wel verandering in brengen.
Hoe gaat u dit dan doen?
Ik maak er gewoon een helpdeskvraag van in ons blad
CROW et cetera.
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Tweede deel uit de reeks ‘Werk in Uitvoering 96a/96b’ herzien

‘Specificaties voor materiaal en
materieel’ vernieuwd
Auteur: Jan van den Berg

Om beter in staat te zijn om innovatieve producten te beoordelen, iets wat in moderne contractvormen nodig is, is de opzet van
de CROW-uitgave ‘Specificaties voor materiaal en materieel’ uit
de reeks ‘Werk in Uitvoering 96a/96b’ ingrijpend aangepast. De
aanpassing vormde een mooie gelegenheid om de beschrijvingen en eisen te actualiseren.
Het nu gepubliceerde deel ‘Specificaties voor materiaal en materieel’
is de tweede uitgave uit de CROWpublicatiereeksen 96a en 96b volgens de nieuwe opzet. Dit deel
komt direct uit na de geheel herziene versie van ‘Maatregelen op
autosnelwegen’.
‘Specificaties voor materiaal en
materieel’ is herschreven door
Hans Bruinsma en Bert Henzen.
De laatste is senior verkeerskundig
adviseur bij Grontmij. “Daarnaast
ben ik betrokken geweest bij verschillende andere publicaties van
CROW”, verduidelijkt Henzen.

Er waren vier redenen om de
genoemde publicatie te herzien,
legt Henzen uit. “In de eerste
plaats zijn dat de technische innovaties. De vorige editie van de
publicatie omschreef nauwkeurig
aan welke specificaties materialen
en materieel moesten voldoen. Dat
geeft veel houvast voor opdrachtgevers en leveranciers. Het nadeel is
dat dit belemmerend werkt voor
innovatie. Bij moderne aanbestedingsvormen wordt de functionaliteit omschreven. Dit geeft aanbieders de mogelijkheid om nieuwe
oplossingen voor te stellen.”
Een voorbeeld is led-verlichting. In
de vorige editie van ‘Specificaties’
was hiervoor geen ruimte. De verlichting die gebruikt werd in de
tijd dat die publicatie werd
geschreven, verbruikt zo veel elektriciteit, dat er geen accu’s of
andere energiebronnen waren die
praktisch toepasbaar waren.
Daarom gaat deze publicatie uit
van retroreflecterend materiaal op
bijvoorbeeld verkeersborden en
afzettingsmaterieel.
Led-verlichting is echter zo energiezuinig, dat de accu’s hiervoor lang
meegaan. Anderzijds kunnen aannemers en toeleveranciers ook voorstellen om bijvoorbeeld zonnecellen te gebruiken als energiebron.

Tekstborden
Foto: Herman Stöver

Ontwikkelingen op technisch en
juridisch vlak hebben aanpassingen nodig gemaakt in de publicatie ‘Specificaties voor materiaal en
materieel’. Mede-auteur Bert Henzen legt uit wat er veranderd is en
waarom.
Publicaties van CROW hebben geen
eeuwigheidswaarde. Ontwikkelingen op allerlei gebieden hebben
invloed op de richtlijnen, specificaties en werkmethoden die erin
worden beschreven. Dit geldt onder
andere voor de uitgaven in de reeks
96a/96b ‘Werk in uitvoering’, die
successievelijk worden herzien.

Innovatie

Een ander voorbeeld vormen de
tekstborden op actiewagens. Tot
voor kort maakten deze gebruik
van matrixborden. “Die hebben de
beperking dat er maar een gering
scala van beelden op vertoond kun-
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loop van tijd verouderd raakt,
meent Henzen. “Zelfs al zou je vasthouden aan bestekken die alles
voorschrijven, dan nog zijn er
technische ontwikkelingen waar je
rekening mee moet houden. De
praktijk leert ons, dat iedere publicatie sowieso na vijf tot tien jaar
aan herziening toe is.”
Auteur: xxxx

Net als zijn voorganger wordt ‘Specificaties’ in digitale vorm wordt
gepubliceerd. Henzen is over deze
mogelijkheid zeer te spreken. “Het
geeft ons de mogelijkheid om herzieningen door te voeren op het
moment dat dat nuttig is. Daardoor
blijft de publicatie actueel. We hoeven bij wijze van spreken niet meer
te wachten tot er een nieuwe druk
gemaakt kan worden. De kosten van
digitaal publiceren zijn immers
veel lager dan van drukwerk.” Dit
kan ertoe leiden dat de nieuwe
publicatie langer meegaat dan de
vorige editie, maar wel steeds
(kleine) wijzigingen ondergaat.

Foto: Herman Stöver

Rijkswaterstaat

nen worden”, zegt Henzen. “Veel
meer dan letters, cijfers en pijlen
kun je er niet op laten zien. Nu
kunnen wegbeheerders kleurenschermen gebruiken. Daarmee heb
je uiteraard een veel grotere vrijheid in de keuze van de beelden. Er
kan op veel betere wijze bewegwijzering op vertoond worden.”
Het belang van dit argument moet
ook weer niet overdreven worden,
meent Henzen. “Veel materieel is
goed beproefd en is grotendeels
uitontwikkeld. Dan is er alleen op
onderdelen verbetering mogelijk.
De ruimte hiervoor is er nu.
Anderzijds is er nu ook de mogelijkheid om geheel nieuwe soorten
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materieel toe te passen, zoals de
led’s en kleurenschermen.”
De tweede reden voor aanpassing
vormt het gebruik van de methode
systems engineering (SE). Dit hangt
nauw samen met wat hierboven
beschreven is, namelijk de nieuwe
manier van aanbesteden, waarbij in
het bestek in de eerste plaats de
gewenste functionaliteit wordt
omschreven. Aangezien SE steeds
meer gemeengoed wordt, is het een
goede zaak, dat de aanbestedingspraktijk hier de ruimte voor biedt.

Veroudering
Voorts is er de meer algemene
grond dat iedere publicatie na ver-

Gaandeweg is tijdens de herziening van de publicatie besloten
om ‘Richtlijn Werk in Uitvoering
2012’ van Rijkswaterstaat in de
publicatiereeks 96a/96b te integreren. Vervolgens heeft er een inhoudelijke afstemming tussen de twee
delen en de twee werkgroepen
plaatsgevonden.

CROW-uitgave
515 ‘Specificaties
voor materiaal en
materieel – Werk
in Uitvoering
96a/96b ‘
Bestellen kan via
www.crow.nl/shop

De invloed van Rijkswaterstaat is
volgens Henzen aanzienlijk. “Als
grootste Nederlandse wegbeheerder
zijn zij beter dan wie ook in staat
om nieuwe technieken en materieel te testen. Ze lopen daarom
voorop als het om innovatie gaat.”
In de komende jaren zal CROW met
betrokken partijen verder werken
aan het actualiseren van de overige
delen in de publicatiereeks
96a/96b. Alle herziene delen van de
richtlijn zullen via de digitale kennisbank op de website van CROW
geraadpleegd kunnen worden. Zoeken en vergelijken is daarmee veel
eenvoudiger geworden, evenals het
vinden van wijzigingen.

Ludolf Schouten,
projectmanager,
schouten@crow.nl

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

Nieuwe uitgaven
www.crow.nl./shop

CROW-publicatie 321

CROW-rapport D13-02

Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013

Guideline on PCN Assignment in the Netherlands
2013

Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige
situaties. Publicatie 321 ‘Richtlijn
ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders actuele inzichten voor
het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die
nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend.
De publicatie vervangt CROWpublicatie 111 uit 1996.

Dit Engelstalige rapport bevat een richtlijn voor het bepalen van de
draagkracht van Nederlandse vliegveldverhardingen (PCN) en het
rapporteren hierover.

Aanleidingen voor de herziening
van de richtlijnen waren interpretatieverschillen over de berekeningsmethodiek en veranderingen
in het Nederlandse wagenpark.
Voor de nieuwe richtlijn is literatuuronderzoek verricht naar een
aantal aspecten waarover onduidelijkheid of verschil van interpretatie
bestond. Daarnaast zijn praktijkmetingen uitgevoerd op drie locaties
met verschillende maximumsnelheden. Dit heeft onder andere
geresulteerd in nieuwe informatie
over snelheden en versnellingen. De
aangepaste parameters en aanvullende informatie uit het onderzoek
maken dat berekende ontruimingstijden beter aansluiten bij de werkelijkheid, wat de verkeersveiligheid
ten goede komt.
Nieuw in de richtlijn is de aandacht voor oprijdend verkeer dat

maatgevend is voor de afrijtijd.
De richtlijn biedt nu ook de
mogelijkheid om voor het bepalen
van de oprijtijd van (brom)fietsers
en voetgangers de reactietijd mee
te nemen. De af- en oprijafstand voor twee conflicterende
signaalgroepen worden in de
nieuwe richtlijn bepaald door het
vaststellen van de conflictpunten
in plaats van het conflictvlak. Ook
is informatie over landbouwverkeer en gemotoriseerd verkeer in
bochten toegevoegd.
De richtlijn bevat voorbeelden van
meetmethoden en voorbeelden
voor het bepalen van de ontruimingstijd. Ook het opnemen van
locatiespecifieke omstandigheden en
dossiervorming komen aan de orde.
artikelnummer: 321
prijs: € 32,-

In de luchtvaart is het van belang
dat de draagkracht van een
vliegveldverharding (Pavement
Classification Number, PCN)
en de materiaalsterkte van een
vliegtuig (Aircraft Classification
Number, ACN) goed op elkaar zijn
afgestemd. Regels rond ACN zijn
internationaal vastgesteld, maar de
rekenmethode voor PCN is aan
de landen zelf overgelaten. Lidstaten zijn verplicht om de draagkracht van vliegveldverhardingen
te evalueren en te publiceren. Dit
rapport komt daaraan tegemoet.
Om op nationaal niveau een
vergelijkbare en reproduceerbare
PCN-waarde te krijgen, heeft de
Coördinatiecommissie Vliegveldverhardingen in 2005 een richtlijn
opgesteld waarmee de PCN van
vliegveldverhardingen in Nederland op een uniforme wijze kan
worden bepaald (CROW-rapport
D05-06). In oktober 2007 had
ICAO de ‘alpha factor waarden’
voor de berekening van ACN van
flexibele verhardingen al herzien.
De richtlijn uit 2005 is in 2013
herzien met betrekking tot de
wijzigingen van ICAO Annex 14

ten aanzien van de ACN/PCNmethode.
In CROW-rapport D13-02, dat
CROW-rapport D05-06 vervangt,
is de rekenkundige procedure
voor de bepaling van een technische PCN volledig beschreven.
Uitgangspunt voor de methode is
een analytisch verhardingsmodel,
waarbij de lagen van de verharding
en de ondergrond zijn geschematiseerd. In deze richtlijn zijn de
rekenmethoden, rekenstappen,
randvoorwaarden, standaardisatie
van invoer en materiaal- en vermoeiingseigenschappen alsmede
het verkeer (laterale spreiding
en dergelijke) en de levensduur
van de verharding in relatie tot
de PCN en de ontstane schade
beschreven. Voor het rapporteren
van de technische PCN is een
data sheet opgesteld waarin de
relevante berekeningsgegevens betreffende de verhardingsopbouw
en de materiaaleigenschappen, de
PCN-levensduur en het gebruik
zijn opgenomen.
artikelnummer: D13-02
prijs: gratis te downloaden

CROW-rapport D13-01

Tire Induced Surface Cracking due to Extreme Wheel Loads
De al jarenlang stijgende bandenspanningen en wieldrukken van
verkeersvliegtuigen hebben gevolgen voor vliegveldverhardingen. In dit
Engelstalige rapport staat een analytisch model waarmee het risico op
het ontstaan van schade aan het verhardingsoppervlak te bepalen is.
De internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO heeft voorgesteld de maximaal toegestane bandenspanning van verkeersvliegtuigen
te verhogen van 1,5 megapascal
(15 bar) naar 1,75 megapascal
(17,5 bar). Dat heeft te maken met
de neiging van vliegtuigbouwers
om te kiezen voor wielstellen met

minder en kleinere banden, maar
wel met hoge startgewichten. Een
Boeing 787 bijvoorbeeld heeft een
maximum startgewicht van 251 ton,
verdeeld over slechts 10 wielen:
ruim 25 ton per wiel. Dat zijn enorme krachten.Ter vergelijking: een
gemiddelde auto weegt ruim 1 ton,
heeft vier wielen en de druk in een

autoband is 2 bar. Het spreekt voor
zich dat dit repercussies kan hebben
op de verharding van een vliegveld.
In dit rapport staat een analytisch
model waarmee het risico op
het ontstaan van schade aan het
verhardingsoppervlak kan worden
afgezet tegen bandenspanning,
wieldruk en zijdelingse krachten. De
modelberekeningen wijzen uit dat
wanneer vliegtuigen rechtuit rollen,
geen schade te verwachten is. In
bochten doet zich wel een potentieel probleem voor. Bijvoorbeeld bij

het manoeuvreren op het platform
(met name bij een zogeheten
push-back door een vliegtuigtractor) of wanneer bij een relatief
hoge taxisnelheid een krappe bocht
wordt genomen. De beschreven
methode is niet alleen toepasbaar
voor vliegveldverhardingen, maar
ook voor verhardingen van bijvoorbeeld rotondes, bedrijventerreinen
en containerterminals.
artikelnummer: D13-01
prijs: gratis te downloaden
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LZV’s op het onderliggend wegennet 2013
Per 1 januari 2013 is de toelating van langere en zwaardere vrachtautocombinaties op de Nederlandse wegen structureel geregeld.
Sinds 2001 hebben diverse proeffases met deze langere en grotere
vrachtauto’s gelopen. Alle autosnelwegen zijn opengesteld voor LZV’s.
In 2009 heeft CROW publicatie 260 ‘LZV’s op het onderliggend
wegennet’ uitgebracht. Met het oog op de structurele invoering is deze
publicatie herzien. De publicatie biedt wegbeheerders ondersteuning
bij het vergunnen van beslisruimte aan de RDW voor het vrijgeven van
wegen voor LZV’s. In de herziening zijn de ervaringen met de vorige
publicatie, ontwikkelingen die van belang zijn voor LZV’s en resultaten
uit onderzoeken naar LZV’s verwerkt.

Transporteurs kunnen bij de
RDW een aanvraag indienen
voor uitbreiding van het netwerk
van LZV-wegen. De RDW vraagt
vervolgens verruiming van de
autonome beslisruimte aan bij
de wegbeheerder. Deze procedure wordt in de publicatie kort
toegelicht. Uitgebreider wordt
stilgestaan bij de stappen die de
wegbeheerder vervolgens moet
ondernemen. Deze zijn uitgewerkt
in een stappenplan. Het stappenplan is ten opzichte van de vorige

editie uitgebreid met afwegingsschema’s die schematisch de
advieslijst en de attentielijst
weergeven. Een andere belangrijke toevoeging is dat voorafgaand
aan de afweging op wegvakniveau
nu ook op netwerkniveau moet
worden afgewogen. Dit moet
ertoe leiden dat de voor LZV’s
meest geschikte routes beschikbaar komen.
De advieslijst en de attentielijst
vormen, net als in de oorspronkelijke uitgave, de kern. In de advieslijst staan de verkeerssituaties
waarbij het vanuit de oogpunten
veiligheid en wegontwerp verantwoord is om LZV’s toe te laten.
Verkeerssituaties waarbij toelating
van LZV’s risicovoller is, staan
in de attentielijst. Er zijn enkele
verkeerssituaties toegevoegd aan
de advieslijst. Dit zijn de regionale
stroomweg 100 km/h zonder
inhaalverbod en de gebiedsontsluitingsweg 80 km/h zonder

inhaalverbod en met algehele
geslotenverklaring voor langzaam
verkeer. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de lijsten een hulpmiddel
zijn: verkeerssituaties zijn uniek en
de wegbeheerder moet altijd de
specifieke omstandigheden in zijn
besluit betrekken.
De publicatie behandelt ook de
kenmerken van de LZV’s en de
verschillende LZV-configuraties.
Tevens wordt ingegaan op de effecten van het inzetten van LZV’s.
Er is veel onderzoek gedaan naar
de verkeersveiligheid, de mogelijke
kosten en baten, de concurrentiepositie van binnenvaart en
spoorvervoer, de belasting van de
infrastructuur en de inzetbaarheid
van LZV’s in de dagelijkse praktijk.
De voordelen blijken zich duidelijk
te manifesteren. De gevreesde
nadelen doen zich niet voor.
artikelnummer: 320
prijs: € 40,-

CROW-uitgave 515

Specificaties voor materiaal en materieel – Werk in Uitvoering 96a/96b
CROW-uitgave 515 ‘Specificaties voor materiaal en materieel – Werk
in Uitvoering 96a/96b’ geeft informatie en advies over de toe te passen
materialen bij verkeersmaatregelen rond werk in uitvoering. Dit deel
reikt de componenten aan waarmee op autosnelwegen, niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom de maatregelen moeten
worden opgebouwd.
Het werken rond wegen brengt
risico’s met zich mee voor zowel
de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau
acceptabel te houden, worden
verkeersmaatregelen getroffen.
Hierbij is het van belang materiaal en materieel in te zetten dat
voldoet aan de gestelde eisen. Dit
deel uit de CROW-richtlijnen voor
werk in uitvoering geeft kaders en
eisen voor materiaal en materieel
dat wordt toegepast bij verkeersmaatregelen.
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Het is een herziening van artikel
977 met de gelijknamige titel.
Behalve het actualiseren, is gewerkt aan een passende structuur
en een advies voor toekomstig
beheer van de eisen. De nieuwe
uitgave is zo opgezet dat duidelijkheid wordt gegeven over de eisen
aan de functies; nieuwe producten
kunnen hierdoor beter worden
beoordeeld bij een marktintroductie. Voor de nieuwe structuur
is gewerkt vanuit de principes
van Systems Engineering (SE). De

beschrijvingen zijn consequent
ingedeeld in een boomstructuur.
In de uitgave wordt onderscheid
gemaakt tussen deel A en deel
B. Deel A gaat in op objecteigenschappen van materiaal en
materieel dat gebruikt of ingezet
wordt bij wegwerkzaamheden
op en langs wegen. Er worden
technische specificaties gegeven
waaraan het materiaal en materieel (de objecten) moet voldoen.
Daarnaast wordt uitgelegd
waarom vanuit veiligheidsoogpunt deze technische specificaties
gesteld worden aan het materiaal
en materieel (de toelichting). Deel
B gaat in op de functionaliteit van
de tijdelijke verkeersmaatregelen: de functiespecificaties. Deze
beschrijven de basisvoorwaarden

waaraan de verkeersmaatregelen
(objecten) moeten voldoen.
artikelnummer: 515
prijs: € 70,-

CROW | Educatie
www.crow.nl./cursussen

Cursusagenda
14 mei
Zwolle
Beschrijven met RAW
Zelf een RAW-bestek opstellen of beoordelen? Deze cursus geeft u de praktische
informatie voor dit proces.

22 mei
Zwolle
Bepalen met RAW
Hoe gaat u om met Standaard RAW Bepalingen? En wat doet u met aanvullingen of
afwijkingen? Leer het in deze cursus.

16 mei
Arnhem
UAVgc voor Groen en Blauw:
theorie en praktijk
U leert alle betrokken partijen op één lijn te
krijgen om er zo optimaal profijt uit te halen
voor het hele project.

23 mei
Arnhem
Beeldbestekken voor Groen en Blauw:
uitvoering en toezicht
Krijg met deze cursus meer inzicht in het
werken met beeldbestekken, het plannen en
organiseren ervan en het meten en
verrekenen.

22 mei
Arnhem
Aanbesteden in één dag!
Geef praktische invulling aan het aanbestedingsproces met deze basiscursus.
22 mei
Arnhem
Beeldbestekken voor Groen en Blauw:
beleid en voorbereiding
Helderheid krijgen over de inhoud, uitvoering en het toezicht op beeldbestekken.
Leer het in deze cursus.

23 mei
Ede
Registratie, controle en toezicht met
RAW en UAV
Hoe houdt u grip op RAW-bestekken? Leer
het in deze cursus.
11 juni
Arnhem
Functioneel specificeren in de gww-sector
In deze cursus leert u alles over functioneel
specificeren en hoe dit kan worden toegepast in uw sector.

12 juni
Amersfoort
Dagcursus Succesvolle Openbare
Ruimte (de kracht van de bewoners in
coproductie)
18 juni
Bunnik
Standaardsystematiek voor kostenramingen
Leer over de Standaardsystematiek voor
kostenramingen (SSK) in de grond-, wateren wegenbouw.
Start 28 augustus
Ede
Schriftelijke cursus Succesvolle
Openbare Ruimte
Wat maakt een openbare ruimte succesvol?
Volg de opleiding Succesvolle Openbare
Ruimte voor alle ins en outs (16 weken).
30 mei en 6 juni
Arnhem
Professioneel aanbesteden in de Bouw
en Infra
www.crow.nl/educatie voor meer informatie over data,
prijzen en locaties

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

Dagcursus Succesvolle Openbare Ruimte
(de kracht van de bewoners in coproductie)
Wat maakt een openbare ruimte succesvol? Deze cursus gaat over het benutten
van de kracht van bewoners.
Onderwerpen
Bewoners of ondernemers starten steeds
vaker een initiatief dat leidt tot een ontwerpproces. Dit zorgt voor een andere en meer
gelijkwaardige rolverdeling (coproductie) die
meer ruimte biedt voor creativiteit en kracht
van die bewoners. Deze cursus biedt hulpmiddelen. Aan de orde komen: participatie
en coproductie, bewonersinitiatieven en de
kracht van bewoners, wijkontwikkeling en
woonbeleid, placemaking en jongeren.
In het ochtenddeel van deze cursus vindt
een bezoek op een buitenlocatie plaats.

Wat komt aan bod?
- De verschillende concepten van succesvolle openbare ruimtes beschrijven en
toepassen;
- Relevante beleidsvelden met betrekking tot openbare ruimtes benoemen
en de verschillende schaalniveaus en de
samenhang hiertussen doorgronden;
- Het planproces begrijpen, doorlopen en
elementen hieruit herkennen;
- De rollen, belangen, factoren en actoren
in het planproces benoemen;
- Deelnemen aan een planvormingsteam
rond openbare ruimtes;
- Samenwerken met andere gebruikers en
vertegenwoordigers van vakgebieden en
organisaties.

Praktische informatie
- Vorm: klassikale cursus
- Duur: 1 dag van 09.30 - 16.30 uur
- Prijs: € 475,- per deelnemer
(exclusief btw)
- Prijs inclusief cursusmateriaal, lunch, en
certificaat
- Incompany: ja, bij acht of meer deelnemers
- CROW | Openbare ruimte

Kijk op www.crow.nl/cursussen, zoek in het zoekveld
Cursussen > zoeken op de webcode: 4402*
cursus@crow.nl, (0318) 69 53 15
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Cursussen helpen bij omgang
met nieuwe aanbestedingswet
Auteur: Jan van den Berg

Voor aanbesteden gelden nieuwe regels. CROW biedt cursussen
en workshops aan, om hier goed mee om te leren gaan.
De nieuwe Aanbestedingswet is een
vervanging van bestaande regelgeving en vult deze verder aan met
nieuwe regels en voorschriften. Een
daarvan is het ‘EMVI tenzij’-beginsel. Aanbesteden en inschrijven op
de laagste prijs is niet meer vanzelfsprekend. Medewerkers van zowel
opdrachtgevers als aannemers en
toeleveranciers moeten met de
nieuwe regels om leren gaan. Om
hierbij behulpzaam te zijn, heeft
CROW de cursus ‘EMVI – Gunnen
op Waarde’ en de ‘Workshop Nieuwe
Aanbestedingswet’ ontwikkeld.
Natasja Bergen is inkoopcoördinator bij Waterschap Zuiderzeeland. Zij heeft met tien collega’s
de hierboven genoemde cursus
gevolgd. Dit is in-company
gebeurd, zodat de opleiding goed
aansloot bij de praktijk van het
waterschap. De cursus is onderdeel geweest van een intern opleidingstraject, waarbij ook een
beroep is gedaan op andere organisaties dan CROW.

Intern bewustzijn
“Het voordeel van de CROW-cursus
EMVI – Gunnen op Waarde is dat
ons instrumentarium is aangevuld
met de aanbestedingsmethodiek
gunnen op waarde”, vertelt Bergen.
“De cursus heeft bijgedragen aan
het interne bewustzijn dat zowel
Werken, Leveringen als Diensten
inderdaad op basis van de methodiek ‘gunnen op waarde’ op een
goed doordachte wijze in de markt
gezet kunnen worden. Door deze
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cursus is bij Zuiderzeeland meer
draagvlak ontstaan voor deze
methodiek. Wel moeten wij de
theorie nog gaan toepassen op de
praktijk en dat vraagt verdere
opleiding. Deze cursus is georganiseerd in het kader van de voorbereidingen op de nieuwe aanbestedingswet en de ‘EMVI
tenzij’-vereiste die dan zal gelden.
De cursus is als eerste stap in die
voorbereiding goed bevallen, met
name omdat de cursus vaardigheden en draagvlak voor een, voor
ons, nieuwe werkwijze heeft vergroot.”

Andere partijen
Ook partijen aan de andere kant
van de tafel doen een beroep op
het trainingsaanbod van CROW,
waaronder Henk Lankamp. Hij is
commercieel directeur van de
Timmerhuis Groep, een bedrijf dat
zich bezighoudt met saneringen,
sloopwerken en infra. “Wij doen
veel bodem- en asbestsanering en
we hebben een eigen ingenieursbureau om werk voor te bereiden”,
legt hij uit. “Dat deden we vroeger
vooral in Noord-Oost-Nederland.
Nu doen we ook steeds meer in de
rest van het land.”

Workshop
Lankamp heeft de Workshop
Nieuwe Aanbestedingswet van
CROW gevolgd. “We wisten al
behoorlijk veel over deze wet. Er
wordt tenslotte al een jaar of acht
over gedaan om de nieuwe Aanbestedingswet te formuleren.”

Ruim een half jaar geleden zijn
Lankamp en zijn collega’s zich
gaan oriënteren op de nieuwe wet.
“Het was duidelijk dat er veel zou
gaan veranderen en dus wilden we
ons goed voorbereiden. Van de vijftig mensen die bij ons werken heeft
bijna een kwart de workshop
gevolgd. Voor het gemak hebben we
dat bij ons op de zaak gedaan.”
Evenals bij Waterschap Zuiderzeeland heeft ook de Timmerhuisgroep gebruikgemaakt van meerdere bronnen om de kennis van
aanbesteden te actualiseren. “We
hebben ook meer juridisch gerichte
trainingen gevolgd. Als aannemers
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vragen
over de cursus
‘ Leidraad aanbesteden
bouwopdrachten’
Vragen aan parkmanager Arjan Oostvogels
1 Waar werkt u?
Stichting Beheer Borchwerf II
2 Hoe kwam u op het idee deze cursus te volgen?
Via een infomailer van CROW waarin ik werd geïnformeerd over de inhoud van de cursus.
3 Wat was goed?
De cursus kende een praktische insteek en was upto-date, hij speelde in op de aankomende wet- en
regelgeving.
4 Wat kan beter?
De afstemming binnen de groep. Het niveau en de
werkzaamheden van de cursisten waren erg divers.
Behalve dat dit vertragend werkte, sloot de verdieping niet altijd aan op de kennis van de cursisten.
5 Kunt u een praktijkvoorbeeld noemen waarin
u de opgedane kennis hebt gebruikt?
Jaarlijks worden op het Bedrijvenpark Borchwerf II
de maaiwerkzaamheden aanbesteed. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van EMVI. Met de
verkregen kennis zijn de gunningcriteria aangescherpt
en verbeterd. Hierdoor is de aanbestedingsprocedure
transparanter geworden. Ook is het bestek geüpdatet,
zodat het voldoet aan de laatste wet- en regelgeving.

zijn we nooit zo bezig geweest met
aansprakelijkheid en claims in verband met aanbesteden. Daar zijn
we niet mee opgegroeid. Ik voorzie
echter dat die zaken een grotere rol
gaan spelen. Dus moet je je daar
ook op oriënteren.”

Juridische zaken
In de workshop van CROW kwamen de juridische aspecten ook
aan bod, op een praktische
manier. Lankamp: “Voor de dagelijkse praktijk is de CROW-workshop veel beter bruikbaar of kennis uit de CROW-workshop veel
beter toepasbaar. Ik moet wel zeggen, dat er voor ons niet heel veel

nieuws in zat. Dat komt vooral
doordat we al veel over de nieuwe
Aanbestedingswet wisten.”
“Belangrijk vind ik vooral dat de
puntjes op de i zijn gezet. Ook vond
ik de workshop duidelijk. Zaken
werden goed uitgelegd.” Lankamp
kan dan ook niet een-twee-drie zeggen wat er anders zou moeten aan
de workshop. “Kort samengevat
vond ik het een goede workshop. Ik
kan het iedereen aanbevelen die
meer wil weten over de nieuwe aanbestedingswetgeving.”
Lankamp bespeurt overigens nog
wel de nodige onbekendheid met

EMVI en de Aanbestedingswet bij
overheden. “Ik kom veel bij gemeenten en daar bespeur ik nog wel
enige onbekendheid met de materie. We zullen met z’n allen moeten
wennen aan de nieuwe regels en
werkwijze. Je hebt er in ieder geval
baat bij, dat je een training hebt
gevolgd.”
www.crow.nl/aanbestedingswet, voor alle
informatie over de nieuwe Aanbestedingsweg
www.crow.nl/cursussen > cursussen zoeken >
zoek op webcode 4319* voor de workshop
Nieuwe Aanbestedingswet
www.crow.nl/cursussen > cursussen zoeken >
zoek op webcode 4116* voor de cursus EMVI/
Gunnen op waarde
Roy Voorend, projectmanager Aanbesteden &
Contracteren, voorend@crow.nl
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Servicepagina
CROW et cetera ook ontvangen?

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

Publicaties bestellen

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

Abonnementen

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

Cursussen

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

Congressen

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

CROW Helpdesk

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

CROW Klantenservice

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

W: www.crow.nl/leefomgeving
Milieu

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

W: www.crow.nl/verkeerenvervoer
KpVV

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

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

W: www.crow.nl/aanbestedenencontracteren
Bouwprocesmanagement

W: www.crow.nl/bouwprocesmanagement

CROW E-service

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

www.crow.nl

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

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

Bewezen betrouwbaarheid sinds 1995

organisatie
beleid & beheer
geld & kwaliteit

Het slimme
ﬁetspad

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

www.griekspoor.nl/bicyco

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1
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GwwBestek BouwBestek
V&G Plan BouwCalc
GwwCalc PlanCalc
GwwInkoopTool
GwwBesteksAdministratie
GwwKeetAdministratie

kpd.nl

KPD Ssk
Standaard Systematiek Kostenramingen
• Uniform ramen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
in de bouw en GWW
• Eenduidig inzicht in investerings- en levensduurkosten
• Begroting vanuit GwwCalc en BouwCalc op basis van
Excel spreadsheet ontwikkeld door CROW

SQL Server voor KPD GwwBundel.NET
Bent u al gebruiker van onze geïntegreerde GwwBundel?
KPD ondersteunt centrale dataopslag via SQL Server.
Deze manier van werken met een centrale database heeft
een aantal grote voordelen:
• Beter beheersbaar
• Rapportages over de projecten heen
• Eenvoudig genereren van kengetallen
Postbus 48
2340 AA Oegstgeest
Telefoon (071) 519 49 49

Wanneer u interesse heeft voor SQL ondersteuning vraag
dan nu vrijblijvend een offerte aan en maak kans op een
gratis maatwerkrapportage t.w.v. € 2.000,00.

