
 

Beter wegbeheer in Greenpoint: de maatregelentoets 

Voor wegen wordt de weginspectie middels de CROW147 richtlijn met Greenpoint in het veld uitgevoerd.  
Als beheerder blijf je zo tijdens de inspectie op de hoogte van de voortgang. In het geval van een 
gecombineerde inspectie/maatregeltoets bewaak je als beheerder ook tijdens dit proces de keuzes die de 
inspecteur maakt: welke maatregelen wijst hij waar toe? Dit vergemakkelijkt de aansturing van de 
inspecterende partij. 
 

 
Draaitabel CROW-maatregelen 
 
Na de inspectie wordt in Greenpoint de basisplanning gedraaid: deze genereert aan de hand van de 
schadebeelden, het wegtype, het verhardingstype, de eenheidsprijzen en de oppervlakte volgens dezelfde 
CROW147 richtlijn de maatregel, het planjaar en de kosten. 
 
Vervolgens faciliteert de module in het interpreteren van de maatregeltoets en het verfijnen van de 
definitieve maatregelen en planning middels het koppelen van alle wegvakonderdelen in Greenpoint, met  
de opgelegde maatregelen en bijbehorende kosten in een draaitabel. Hierna kan er naar hartenlust 
gefilterd worden op alle mogelijke kenmerken om tot een gewenste planning te komen van maatregelen 
en kosten.  
 
De rekenmodule voorziet in de mogelijkheid selecties op tijd en kosten te zetten. Deze is op meerdere 
aggregatieniveaus en in combinatie met verschillende assets te gebruiken.  
 
Ook kan de assetbeheerder op deze manier de kosten van projecten die nu al onderhanden zijn en 
waarvan het budget al gealloceerd is in deze planning specificeren. De wegvakonderdelen die 
onderdeel uitmaken van grote integrale projecten met gedeelde budgetten, of grote, deels  
gesubsidieerde projecten kunnen ook gespecificeerd worden.  
 

 

 

 



 

Informatie verbindt 

 
Maatregelen en planjaren worden in grafieken visueel gemaakt. Vervolgens kunnen er geautomatiseerd per 
woonwijk of projectgebied projectkaarten worden gemaakt, die binnen Greenpoint eenvoudig gedeeld 
kunnen worden met andere assetbeheerders. 
 

 

 
Na inspectie zijn de schadebeelden bekend en kunnen de beeldlatten conform CROW hieraan gekoppeld 
worden. De vernieuwde rekenmodule draagt bij aan het verbeterd aanleveren van management- 
informatie en onderliggende stukken voor de kapitaalnota. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Greenpoint Advies: 
Telefoon 0317-415501 
E-mail  info@greenpointadvies.nl 


