
 

Platform Kabels en leidingen 
Agenda dinsdag 15 maart 2022 
 
Locatie 
Vakwerkhuis, Professor Snijdersstraat 2, Delft 
14.00 – 16.30 uur en aansluitend borrel 
 

Agendapunten:   

 
- De Ondergrond Draait Door 

In deze vaste rubriek worden nieuwsberichten, oproepen en de stand van zaken in de 
Kennisarena met u doorgenomen. 
 

- Kabels en leidingen en bomen: hoe te graven rondom een boom? 
De afgelopen periode hebben helaas meerdere incidenten het nieuws gehaald waarbij 
bomen onherstelbaar beschadigd zijn geraakt door kabellegwerkzaamheden. Omgekeerd 
worden er in veel gemeenten bomen bij geplant tegen hittestress en maken kabel- en 
leidingbeheerders zich zorgen om de bereikbaarheid van hun netten. Wat kan er nou wel en 
niet rondom welke bomen? Welke afspraken kunnen we maken om beide functies niet te 
laten concurreren om ruimte, maar op een integrale manier in te passen? Ceciel van Iperen 
(Alles over Groenbeheer B.V.) en Marc Meijer (Norminstituut Bomen) zorgen er vandaag 
voor dat de platformleden ware groenexperts worden! 
 

- Z aan zet: hoe kunnen we gegevens over diepteligging nuttig gebruiken?  
Bij aanleg van kabels en leidingen wordt de werkelijke ligging vaak nauwkeurig ingemeten. 
Gegevens over de diepteligging (z-coördinaat) maken meestal ook onderdeel uit van de 
revisie. Helaas belandt deze waardevolle informatie niet in de gegevens die via KLIC worden 
uitgewisseld. In de WIBON is geen plicht opgenomen om informatie omtrent de diepteligging 
te delen. Daarnaast biedt het huidige informatiemodel geen mogelijkheid. Dat is zonde, want 
in een wereld waarin we steeds meer in 3D ontwerpen is informatie over de diepteligging 
van kabels en leidingen erg behulpzaam! Onder leiding van de Niels Hartogsveld en Mechiel 
van Manen (Siers Groep) en het Kadaster wordt aan de hand van stellingen met elkaar 
gediscussieerd over de voor- en nadelen rond de mogelijkheid om z-coördinaten uit te 
wisselen via KLIC.  
 

- Vol vertrouwen vooruit en het vervolg naar een Stimuleringsmodel voor samenwerking en 
Samen digitaal 
De afgelopen periode hebben het COB, Mijn Aansluiting en De Bouwcampus gezamenlijk een 
groot aantal afstemmingsinitiatieven in beeld gebracht. Het gaat hierbij om initiatieven 
waarbij beheerders van de openbare ruimte en netbeheerders planningsinformatie met 
elkaar uitwisselen om werkzaamheden op een strategische manier onderling te kunnen 
afstemmen. De bevindingen zijn vastgelegd in de rapportage Vol vertrouwen vooruit, een 
inventarisatie afstemmingsvormen. Het doel van de inventarisatie is om inzicht te krijgen in 
wat succesvol integraal afstemmen betekent en welke middelen en voorwaarden nodig zijn. 
Onder andere in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Zeeland en 
Zoetermeer zijn afstemmingsinitiatieven gestart waaruit waardevolle lessen kunnen worden 
getrokken. Sjoerd Loeffen (Mijn Aansluiting) en Alice Vogel (De Bouwcampus) presenteren de 
bevindingen van de inventarisatie. Daarna wordt het vervolgtraject uitgestippeld: binnen de 
Kennisarena wordt een ‘Stimuleringsmodel voor samenwerking’ ontwikkeld en zal het 
project ‘Samen Digitaal’ toewerken naar opschaling van de SidO usecase voor data-
uitwisseling via de FAIR-methode. 


