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IMBOR 2018

Ceciel van Iperen



• Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek

• Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte 

• Ontwikkelt praktisch toepasbare kennis voor beleid, 
planning, ontwerp, aanleg en beheer

• Onafhankelijk, not for profit, collectief belang van 
publieke én private sector
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Rol en positie CROW



• Standaarden

• Richtlijnen

• Systematieken

Handboek Wegontwerp

RAW-standaard bestekssystematiek

Parkeerkencijfers

Richtlijn Schade voorkomen aan K&L

Richtlijn Werk in Uitvoering

+ 300 andere

Producten CROW voor GWW-sector 
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STANDAARDEN



FACTS & FIGURES

• 31 jaar geleden opgericht

• 110 medewerkers

• 15 kennisteams

• 1.400 deskundigen in raden/commissies/werkgroepen

• 2.500 leden CROW Kennispanel

• 20 helpdeskvragen per dag

• 36.000 afgenomen publicaties (incl. downloads)

• 130.000 personen met toegang tot Online Kennismodule

• 4.600 cursisten

• 3.700 bezoekers events en congressen

• www.crow.nl 29-11-2018CROW Corporate Presentatie

http://www.crow.nl/
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Beheer

Gladheidsbestrijding

Systematiek Wegbeheer

Kwaliteitscatalogus o.r. 

Beheerkosten

Baten van beheer

Management o.r.

Onkruidbeheer op verh.

Visuele inspectie wegen

……

Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

Inrichting

Infrastructuur en bomen

Natuursteenbestrating

Succesvolle o.r. 

Leidraad inrichting o.r.

Openbare verlichting

Fietsvoorzieningen

Toegankelijkheid

Werk in Uitvoering 

…

Producten CROW voor GWW-sector, o.a. 



BGT 

IMGeo

Beheer-

standaarden: 
wegen, groen (i.o.)

KOR, verkeersborden,

rioolbeheer 

RAW-standaard

Beheersoftware: databases: vaste 

gegevens, inspectie, planning, begroting

Benchmark

Contracten

Bestekken
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Objectgegevens: benamingen, objecttypen, beheerkenmerken, waarden

-> verschillen



BGT 

IMGeo

Beheer-

standaarden: 
wegen, groen (i.o.)

KOR, verkeersborden,

rioolbeheer 

RAW-standaard

Beheersoftware: inventarisatie, inspectie, 

planning, begroting

Benchmark

Contracten

Bestekken
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Objectgegevens: benamingen, objecttypen, beheerkenmerken, waarden

IMBOR

-> uniformering



Beheren

Inwinnen 



NUT EN NOODZAAK
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NUT - NOODZAAK STANDAARDISEREN

• Misverstanden voorkomen = tijd en geld besparen, kwaliteit verhogen

• Correcte bestekshoeveelheden

• Juiste maatregelen, meest passende ontwerp

• Digitale uitwisseling van gegevens met zo min mogelijk problemen of 

fouten

• Binnen de gemeente, tussen gemeenten

• Tussen gemeente en opdrachtnemer

• Efficiency = het wiel niet opnieuw uitvinden

• Profiteren van alle beschikbare deskundigheid in Nederland

• Profiteren van alle ervaring van collega’s uit heel Nederland  
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BENCHMARKEN - BENCHLEARNEN
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BENCHMARK BEHEERPRESTATIES O.R.
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KOSTEN

€

KWALITEIT

Niveau B

AREAAL

m2, m1, stuks







Waarom is CROW bezig met Geodata en 

uniformering van objectgegevens?

 Vrijwel alle CROW-standaarden, -systematieken en -

richtlijnen gaan over objecten in de buitenruimte

 Eisen 

 Werkzaamheden

 Beleid en risico’s 

 Beeldkwaliteitsschaalbalken

 Assetmanagement: de objecten in de buitenruimte zijn de 

‘assets’ die gemanaged moeten worden. 

 Bij contracteren is een eenduidige omschrijving van de 

objecten waarover het contract gaat van belang.



Taak voor CROW

 De BGT, en de IMGeo (niet-verplicht ‘plus-informatie’) gaan tot 

op een bepaald detailniveau, en zijn generiek. CROW zal dus 

voor specifieke toepassingen haar eigen afsprakenstelsels 

kunnen behouden, aanpassen of opstellen. 

 Het ministerie hecht veel waarde aan sectorale 

afsprakenstelsels (informatiemodellen, systematieken, richtlijnen 

e.d.) die zijn gebaseerd op de BGT. Eénmalige inwinning, 

meervoudig gebruik

 Het is voor de CROW-doelgroep het meest efficiënt als alle 

objectbenamingen in de CROW-producten 100% aansluiten bij 

de wettelijk verplichte benamingen. Dit is nog niet het geval, 

omdat veel CROW-producten opgesteld zijn in de periode 

voordat de BGT werd opgesteld -> aanpassingen noodzakelijk.



BGT (IMBGT)

Plustopografie (IMGEO)

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte
(IMBOR)

IMBOR gebruikt BGT - IMGeo



BGT-IMGeo: 

vegetatieobject ‘boom’

IMBOR: 

jaar van aanleg 1980

type boom niet vrij uitgroeiend

soort Salix …

hoogteklasse 15-18 m.

snoeifase begeleidingssnoeifase

takvrije stam 4,5 m.

…

BVC (boomveiligheidscontrole)

omgevingsrisicoklasse gemiddeld   

boomveiligheidsklasse risicoboom

boomgebreken wilgenhoutrups

…
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‘BOOM-

KENMERKEN’

Beleidsstatus

Beoogde omlooptijd

Beschermingsstatus

Beschermingsstatus gedetailleerd

Boombeeld

Boombeschermer

Boomgroep

Boomhoogte actueel

Boomhoogteklasse actueel

Boomhoogteklasse eindbeeld

Boomspiegel

Boomveiligheidsklasse

Boomvoorziening

Controlefrequentie

Feestverlichting

Groeifase

Groeiplaatsinrichting

Herplantplicht

Kiemjaar

Kroondiameterklasse actueel

Kroondiameterklasse eindbeeld
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DOEL  IMBOR

Uniformering benamingen beheergegevens openbare 

ruimte. Afsprakenstelsel over 

• Beheerattributen

• Domeinwaarden

STATUS IMBOR
• Collectieve afspraak in de sector, geen 

wettelijke plicht

• Afsprakenstelsel met dezelfde status als 

andere CROW-standaarden



TOEPASSINGEN IMBOR

• Basis voor de inrichting van beheersystemen 

(software voor het beheer van de buitenruimte: 

wegbeheer, groenbeheer, boombeheer, rioolbeheer, 

speelbeheer, …)

• Basis voor de opzet van beheer- en beleidsplannen 

openbare ruimte

• Basis voor de indeling van begrotingen, werkplannen, 

contracten, benchmarks, enzovoorts



MEERWAARDE  IMBOR

Voor ‘individuele organisatie’, o.a.

• Checklist en toetsingskader bij uniformering 
beheergegevens en afstemming op BGT/IMGeo

• efficiënt, ‘het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden’

• Eenduidigheid bij benchmarking en monitoring

• Correcte vergelijking met anderen

• Ondersteuning t.b.v. integraal werken

• Uniforme naamgeving attributen bij de verschillende 
vakgebieden (wegen-groen-riolering- e.v.)

• Uniforme aanpak domeinwaarden



MEERWAARDE  IMBOR

Voor samenwerking tussen organisaties, o.a.

• Regelt de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor 
opdrachtverlening

• Integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, 
meervoudig gebruik

• Eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en 
beheergegevens

• Toe te passen als vakinhoudelijke invulling van andere 
afsprakenstelsels, zoals CB-NL, BIM

• Ketenomkering’: actueel houden van BGT-IMGeo op basis 
van beheerkaart



IMBOR ALS BASIS VOOR 

CROW STANDAARDEN EN MEER (1)
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Standaarden voor
beheer openbare ruimte

Informatiemodel
openbare ruimte (IMBOR)

1 Overzicht-totaal IMBOR - hoofdlijnen
Benchmark – SSK – KOR 
BS-OR  BS-V   BS-G
Assetmanagement IMBOR - praktijktoepassingen

2 Civiel en riool IMBOR - civiele constructies

NEN2767 - GWSW IMBOR - riolering

3 Groen en spelen IMBOR - groen

KOR   BS-G IMBOR - spelen

4 Wegen IMBOR - verhardingen

CROW-Wegbeheersystematiek



IMBOR ALS BASIS VOOR 

CROW STANDAARDEN EN MEER (2)
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Standaarden voor
beheer openbare ruimte
SUF-Meld Uniforme meldingenregistratie

CROW Basisspecificaties Op basis van RAW - eisen

ProContract Provinciaal contractenbuffet

BIM I.r.t. IMBOR

NEN2767 – NEN2660 Aanpassing NEN-normen

IMWV



IMBOR - ONTWIKKELINGEN
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Versie 2018-1
Versie 2018-2

Inhoud
Toelichtingen 

Beheerplan-procedure i.s.m. RIONED - GWSW

Afstemming ‘open standaarden’ i.s.m. BIM-loket

Productvorm ‘Access’ verbeterd

Productvorm ‘Kennisbankmodule’ doorontwikkeling

OTL PoC

CROW Linked Data Platform ontwikkeling CROW-breed

Matching IMGeo 2.2 - IMBOR overlegproces-uitwerking

Ontwikkeling-matching IMWV overlegproces-uitwerking



BEELDKWALITEIT – KOR

AFSTEMMING MET IMBOR 

GESTART
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NIEUWE BEHEERSYSTEMATIEK 

OPENBARE RUIMTE

€ DOEN
Bepalen wat te 



ENQUÊTE BESTUURDER 
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O.a. 

• Effecten van bezuinigingen, bezuinigingstool

• Scenario’s op beeldkwaliteit, scenario’s op P/R/K, risicogestuurdheid

• Dashboard:

– Functioneren netwerk (bereikbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, 

leefbaarheid)

– Vervangingspieken duidelijk in beeld

– Klachtverwerking in beeld

– Risico’s in beeld

– Belangrijk: sturen op tevredenheid / beleving  / kwaliteitsbeelden



ENQUÊTE BEHEERDER

O.a.

• Betrouwbare voorspellingen en planningen 

(die aansluiten bij de praktijk)

• Scenario’s: kunnen kiezen + wat is het effect van de keuzen

• Gericht inspecteren

• Relatie met beeldkwaliteit

• Sturen op beleving én techniek

• Life cycle management
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VERBINDING ASSETMANAGEMENT

36

• NEN-ISO 55000

• Assetmanagement is de drager 

(risico’s, differentiatie, rendement, balans, levensduurdenken)

• Koppelen organisatiewaarden aan de systematiek

• Tools voor risicogestuurd beheer 

• Analyse o.b.v. P-R-K

• Sturen op risico’s (en aansprakelijkheden)

• Beter, risicogestuurd, transparanter onderbouwd 

beslissingen nemen

• Loskoppelen budget – maatregelen  

• Areaalbeheer o.b.v. IMBOR
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WANNEER IS EEN ACTIVITEIT 

NODIG?

= instandhouden op basis van 

minimale levensduurkosten

Wet- en regelgeving

Aansprakelijk-

heid = 

veiligheid

Normering

= voorkomen van 

kapitaalnietiging
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= voorkomen van 

kapitaalnietiging

Wet- en regelgeving

Ambities

In elke 

organisatie 

anders

Voorsorteren 

op veel 

voorkomende 

ambities

• Ingrijpmaatstaven

• Labelen

• Evt. activiteit

WANNEER IS EEN ACTIVITEIT 

NODIG?



ONDERBOUWEN KOSTEN
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Grip op je:

• Areaal

• Planning activiteiten

• En daarmee op de kosten

Dus: 

Areaal op 

orde!

Volgens 

IMBOR



IMBOR Vakgebieden

begin 2018



IMBOR Vakgebieden

eind 2018



Planning

IMBOR 

2018

Bevroren

Gepubliceerd

In ontwikkeling

Nog niet begonnen



Proeftuinen en koplopers, o.a.
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CRUCIALE ROL VOOR BEHEER

Nieuwe rol 
beheerder 

noodzakelijk

Zorgt voor 
continuïteit

Zorgt voor 
integraliteit

Gericht op 
samenwerken


