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Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Programma

14:00 De Ondergrond Draait Door

14:25 Workshop bomen en kabels en leidingen Marc Meijer (Norminstituut Bomen)
Herman Wevers (Alles over groenbeheer)

15:15 Pauze

15:30 Z aan zet: over de registratie van de 
diepteligging

Mechiel van Manen (Siers)
Niels Hartogsveld (Siers)

16:15 Vol vertrouwen vooruit: een inventarisatie 
van afstemmingsvormen

Sjoerd Loeffen (Mijn Aansluiting)

17:00 Afsluiting



Platformbijeenkomst kabels & leidingen
Programma

https://gci.participoll.com/



De ondergrond draait doorrrrrrrr

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kennismaking

Wet, wet, wet

Kansen & initiatieven

Prikbord en agenda

Fabel of feit?
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K&L in de media



Platformnieuws

Nieuwe participanten:

Nieuw platformlid:

Proeflidmaatschap:

(Jacob Reitsema)



Update Kennisarena



Update Kennisarena
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Update Kennisarena



Update Kennisarena



Update Kennisarena

Koppeling Kennisarena / platform

• We zijn goed op weg

• Moment om te reflecteren op de koers Kennisarena

• Vandaag laatste mogelijkheid om enquête in te vullen!

• Inmiddels is de enquête al 53x ingevuld

• Meld je aan voor 12 april



Update Kennisarena



Update Kennisarena
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Kennismaking Nieuwe projectteamleden

PETRA MESKEN
Stantec

STAALKAARTEN 
ONDERGRONDSE 
INFRA

CATALOGUS
BUNDELINGS-
TECHNIEKEN

ARJEN VISSER
Antea

SAMEN
DIGITAAL

RUDI ZOET
COB



slide 23

Kansen & initiatieven

Schrijvers voor een projectplan gevraagd!

• Groeiboek fabels en feiten: technische editie

Andere kwestie/ vraagstuk? Breng het in!
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Fabels en feiten technisch katern:

Voorbeelden:
• Asbestcement leidingen zijn kwetsbaar en hebben meestal het 

einde van de technische levensduur bereikt. Bij een reconstructie 
moeten deze dus vervangen worden.

• Voor het gyroscopisch inmeten van een gestuurde boring is altijd 
een lege buis met een minimale diameter van 110 mm nodig.

• In de NEN 7171-1 zijn dwarsprofielen voorgeschreven die in heel 
Nederland bij nieuwbouwsituaties moeten worden toegepast

vote at gci.participoll.com

Aanvullende suggesties: chat >>>

Kansen & initiatieven



Wet, wet, wet

• Liander

• Stedin

• Enexis

• Westland Infra

• Rendo

• Coteq

Gebiedsindeling Elektriciteit



Wet, wet, wet

Tarieven Aansluitplicht

‘Monopolie’-positie



Wet, wet, wet

Uitspraak Europees Hof (ECLI:EU:C:2021:662)

Elektriciteitswet – 18 weken termijn

Taak van ACM
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Fabel of feit

vote at gci.participoll.com

Terugblik bijeenkomst november 2021:
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Fabel of feit

Elke bijeenkomst een nieuwe fabel/feit:

Het planten van een boom is een juridische grond om een 
kabel/leiding te moeten verleggen

Fabel of feit?

vote at gci.participoll.com



Prikbord en agenda

• 24 maart (12:00-13:00) Lunchlezing uitkomsten Samen zonder schade

• 25 maart (middag) BIM loket Online Friday over kabels en leidingen in NLCS

• 31 maart (16:00-17:30) Transitiemotor (praktijkcasus Schiphol)

• 12 april (13:00-14:30) Sessie over koersbepaling Kennisarena

• 14 april (14:00-15:30) Workshop Samen Digitaal 

• 20 juni (hele dag) COB congres inclusief platformbijeenkomst



Prikbord en agenda

COB congres inclusief platformbijeenkomst (20 juni)

• Marktplein innovaties en producten

• Zeepkist

• 10 minuten per presentatie



Heb je een oproep, probleem, verzoek tot samenwerking 
of iets anders wat je wilt delen met het platform?

rudi.zoet@cob.nl of manon.bouwer@cob.nl

Prikbord en agenda



Kabels en leidingen en bomen

vote at gci.participoll.com

MARC MEIJER
Norminstituut Bomen
Senior Adviseur Asset Management

HERMAN WEVERS
Alles over Groenbeheer B.V.
Senior Adviseur Asset Management



Platformbijeenkomst

‘Kabels en Leidingen & Bomen ’

15 maart 2022



In het kort, 30 min 
+ Voorstellen Norminstituut Bomen
+ Functies van Bomen
+ Handboek Bomen
+ Werken rond Bomen



• Onafhankelijk; geen advies, producten, sponsoring 
• Gedreven vanuit de vakwereld
• 10 jarige bestaan in 2022 
• 8 medewerkers, projectteams
• Validatie cie, examencie
• Ruim 300 langdurig aangesloten organisaties

Stichting Norminstituut Bomen



Instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteitszorg 
rond bomen in de openbare ruimte

‘Bomen zijn essentieel voor een gezond leefklimaat’











INSTRUMENTEN

Handboek Bomen Junior Kennisbank



HANDBOEK BOMEN



HANDBOEK BOMEN
17 hoofdstukken



WERKEN ROND BOMEN

 ONTWERP | H 1 

● VOORONDERZOEK BEA | H16 (kwetsbare boomzone)
● WERKPLAN BOMEN  | H2 (goedgekeurd Werkplan)
● BESTEKKEN EN EISEN (gerichte uitvraag)
● BOOMBESCHERMING (volledig | beperkt | minimaal)
● TOEZICHT  | BOOMSCHADE | H15 (mandaat)
● REALISATIE (stop- en contactmomenten)
● COMMUNICATIE (bomenposters)

Volledige boombescherming (kroonprojectie + 1,5 m)
- Bovengronds EN ondergrond !



BOMENPOSTERS
Werken rond bomen







Bomen, kabels en leidingen:
Kunnen we vriendjes worden?



Herman Wevers
directeur
European Tree Technician

Alles over 
Groenbeheer



Bomen zijn belangrijk



Niet het aantal bomen maar het 
kroonvolume is belangrijk



Het probleem:

Actualisatie bomennota 2022 -2032 | Gemeente Echt-Susteren

Bomen zijn net 

kleine kinderen



Op zoek naar iets 
lekkers



Heerlijk is dit



Ver weg 
is het 

lekkerder



Zelfs
op straat

groeien ze



Wortels zijn rare dingen



En, nog sterk ook



Gelukkig kan opdruk
verholpen worden



Met wat
Hak & Breekwerk



Ligt alles
weer strak



Tenminste voor even… 



Ai…



Bestaande
situaties

Voer
onderzoek uit



De bomen effect analyse 





De European Tree Technician 



Kunnen we het
samen maken



Bomengrond



Mogelijkheden
genoeg:

watershells



Mogelijkheden
genoeg:

boombunkers



Bomen
granulaat



Urban
sand



Bomen
Zand



Amsterdam Westelijk 
havengebied:

Proef met groeimedia 
voor bomen







De werkvoorbereiding: het bestek

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen

Herziening 51.5 Bomen

Planning CROW:
Nieuw deelhoofdstuk, 51.6 Groeiplaatsen



Voor mij is het allemaal duidelijk:

• Ik weet te weinig van civiel
• U wellicht van bomen

Maar samen weten we heel veel

Laten we samenwerken!



Bomen, kabels en leidingen:
Kunnen we vriendjes worden?



PAUZE (tot 15:30u)



Pauze (tot 15.30u)

https://gci.participoll.com/

https://gci.participoll.com/



De Z aan Zet
dinsdag 15 maart 2022



Niels Hartogsveld
n.hartogsveld@siersgroep.nl

Mechiel van Manen
m.vanmanen@siersgroep.nl

De Z aan Zet
dinsdag 15 maart 2022
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• KLIC

• Verificatie ligging K&L (CROW500)

• Ontwerp

• Uitvoering

• Revisie inmeten

• Revisie verwerken
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• KLIC

• Verificatie ligging K&L (CROW500)

• Ontwerp

• Uitvoering

• Revisie inmeten

• Revisie verwerken

Huidig Proces

Z
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Verrijking digitale 
modellen (BIM)

Verrijking digitale 
modellen (BIM)

Graafschade reductieGraafschade reductie

Vrije ruimte bepalenVrije ruimte bepalen

Digital twinsDigital twins

Tracé bepaling (verticaal 
profiel)

Tracé bepaling (verticaal 
profiel)

De maakbaarheid van 
bijvoorbeeld HDD 
afhankelijk van Z.

De maakbaarheid van 
bijvoorbeeld HDD 
afhankelijk van Z.

• Mogelijkheid om digitaal in te meten 
(betaalbaar).

• CROW 500, liggingsinformatie 
eerder bekend. Input voor 
Engineering.

• BIM / 3D Engineering wordt meer 
toegepast (Groei verwacht).

• Continue verbetering KLIC.
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• Wat te doen met zetting?
• Aansprakelijkheid?
• Maaiveld verandering (of t.o.v. NAP)

• Verplicht of vrijwillig?

• Huidige revisie kent geen Z, wat hier mee te doen?

• Veranderingen in GIS werkprocessen bij netbeheerder?

• Wegen de voordelen op tegen de lasten (€) ?

Uitdagingen
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• Een paar ideeën:
• Beschikbaar in IMKL (wordt niet aangeleverd)
• ‘Groeiende’ database van gelokaliseerde (proefsleuven/detectie) 

informatie
• Protocol waarin uitgewerkt wordt met welke dieptes er gewerkt 

wordt (NEN 7171) (ordeningsregeling)
• Gebiedsafhankelijkheid (kijken waar weinig tot geen zetting is) en 

daar beginnen

• Waarom niet…?

De Z aan Zet



Stelling

Het is waardevol om de Z coördinaat in de Klic 
mee te krijgen?

0
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• Het is waardevol om de Z-coördinaat in de KLIC mee te krijgen

A. Eens

B. Oneens

C. Geen mening

0



Stelling

De Z coördinaat levert schijnveiligheid op?
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• De z-coördinaat levert schijnveiligheid op

A. Eens

B. Oneens

C. Geen mening

0



Stelling

Er moet een ‘lokalisatie’ 
database komen
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• Er moet een lokalisatie database komen

A. Eens

B. Oneens

C. Geen mening

0



De Z coördinaat levert 
schijnveiligheid op
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• Carolien Groot



De Z aan Zet
dinsdag 15 maart 2022



Welkom!
Rudi Zoet en Sjoerd Loeffen

Dinsdag 15 maart 2022



Inventariseren afstemmingsvormen 
(Sjoerd Loeffen)
Integraal programmeren



Even voorstellen

Sjoerd Loeffen, Projectleider 

(Stimuleringsmodel voor 

Integrale Samenwerking) 

dinsdag 15 maart 2022
slide 105

sjoerd.loeffen@cob.nl

Rudi Zoet, Projectleider     

(Samen Digitaal)



Wie zit er in de zaal…?

A. Netbeheerder

B. Overheid, gemeente 

C. Overheid, ander bestuursniveau

D. Aannemer/bouwer

E. Ingenieurs- of adviesbureau

F. Overige

dinsdag 15 maart 2022
slide 106

sjoerd.loeffen@cob.nl

F
100%

1



Agenda

• Aanleiding

• Project en doel

• Aanpak

• Bevindingen en conclusies

• Vervolg

dinsdag 15 maart 2022
slide 107

sjoerd.loeffen@cob.nl



Aanleiding

• Een optelsom van verschillende ontwikkelingen leidt tot toenemende druk op de 

ondergrond. 

◦ De energietransitie;

◦ Klimaatadaptatie;

◦ Verstedelijking;

◦ Vervangingsopgaven van Kabels & Leidingen;

◦ Schaarse (gemeenschappelijke) resources in de markt;

◦ Efficiënt & slim werken : “sleuf 1x open mogelijk ?”

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Project: inventariseren afstemmingsvormen

• Doel : meer inzicht in wat succesvol 
integraal afstemmen betekent.

• Onderzoeken totstandkoming, huidig 
functioneren, uitwisselen van informatie en 
wat het de betrokkenen oplevert. 

• Openbaar beschikbaar Catalogus HSO

• Inspiratie en hulp bij het succesvol opzetten 
en door ontwikkelen van 
afstemmingsvormen.

• Inbreng en vertrekpunt voor andere 
kennisprojecten

dinsdag 15 maart 2022
slide 109

Aug-’21

Plan van 
aanpak 
afstemmings-
vormen

Interviews met 
landelijke  
afstemmingsvormen 
/ initiatieven.

Analyse uitkomsten 
interviews en 
rapportage.

Uitbreiding van de 
catalogus v/d 
Bouwcampus met 
afstemmingsvormen

Inzicht opdoen in hoe 
samen- werkingen 
m.b.t. ‘integraal 
programmeren’ zich 
ont- en door-
ontwikkelen.  

Vertaling naar 
blauwdruk / 
routekaart ?

sjoerd.loeffen@cob.nl

Stimuleringsmodel 
voor 

afstemmingsvormen

https://debouwcampus.nl/hso



Wat doen jullie al in afstemmingsvormen…?

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl

1 1 1 1 1

A B C D E

0

A. Projectoverleg (focus ‘eigen projecten’, 0-1 jaar);

B. Portfolio afstemming (bredere focus, 1-2 jaar); 

C. Integraal programmeren 2-5 jaar;

D. Integraal programmeren, multi disciplinair, 5-10 jaar

E. Anders, namelijk ………………………..



Wat doen jullie al in afstemmingsvormen…?

A. Projectoverleg (focus ‘eigen projecten’, 0-1 jaar);

B. Portfolio afstemming (bredere focus, 1-2 jaar); 

C. Integraal programmeren 2-5 jaar;

D. Integraal programmeren, multi disciplinair, 5-10 jaar

E. Anders, namelijk ………………………..

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Aanpak (en doorlopen stappen, 1 van 2)

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Aanpak (en thema’s, 2 van 2)

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Geïnterviewde samenwerkingen

dinsdag 15 maart 2022
slide 114

sjoerd.loeffen@cob.nl

Stad Betrokken partijen Stad Betrokken partijen

Amsterdam Gemeente Amsterdam, 
Liander en Waternet.

Tilburg Gemeente Tilburg, Enexis 
en Brabant Water.

Den Haag Gemeente Den Haag, 
Stedin en Dunea.

Zeeland Gemeente Prov. Zeeland, 
Enduris en Evides. 

Groningen Gemeente Groningen, 
Enexis en Waterbedrijf 
Groningen.

Zoetermeer Gemeente Zoetermeer, 
Stedin en Dunea.

Leiden Gemeente Leiden, 
Liander en Dunea.

Rotterdam Gemeente Rotterdam, 
Stedin en Evides.

 Andere interessante initiatieven? We horen het graag…



Andere interessante initiatieven? 

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Enkele quotes…

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Conclusie(s)

• Zonder de ‘zachte’ kant van samenwerken op orde te hebben, kunnen de meer ‘harde’ en 
geformaliseerde middelen ook niet bloeien. 

• Gesprek over het ‘waarom’ is belangrijk bij een nieuwe samenwerking.
• Maatschappelijke waarde boven (snelle) financiële winst. 
• Formalisatie en systemen zijn belangrijke middelen om de samenwerking (nog) verder te brengen. 
• Deelnemers; gemeente(n) netbeheerder en waterbedrijf bij start, later naar behoefte uitbreiden. 

Katalysatoren 
Samenwerkingscoördinator, een convenant, een expliciete opdracht vanuit hoger management of directie 
en de juiste ambassadeurs. 
Remmende factoren
• Focus op financieel gewin in plaats van ketenwaarde
• Spelers zonder mandaat of het juiste niveau. 

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Vervolg 

• In het vervolg (nu lopende) project werken we door naar een stimuleringsmodel voor 
integrale samenwerking.

• Hiermee wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in het oprichten, 
uitbreiden en/of verbeteren van multidisciplinair programmeren, ontwerpen en 
uitvoeren.

• Niet alle organisaties zijn in het proces van samenwerking even ver en door middel van 
dit model wordt duidelijk op welk vlak ontwikkeling mogelijk of nodig is. 

• Dit stimuleringsmodel zal de verbindende factor zijn, waarin instrumenten die er al zijn 
en nog worden ontwikkeld, een plek krijgen.

 Aangesloten blijven? Kernteam of klankbord groep / innovatie platforms… 

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl



Op welke wijze zou je aangehaakt willen blijven?

dinsdag 15 maart 2022
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sjoerd.loeffen@cob.nl
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A B C D E

1

A. Ik zou graag willen deelnemen in kernteam.

B. Ik verneem hier graag nader informatie over in de andere 

innovatie platforms, zoals Bouwcampus, City Deal e.a. 

C. Via Nieuwsbrief COB.

D. Via e-mail, ik mail mijn contactgegevens naar onderstaand 

emailadres.

E. Anders, namelijk ….



Inventariseren afstemmingsvormen 
(Rudi Zoet)

Samen digitaal



Samen Digitaal

Conclusies data delen:

• Data uitwisselingssysteem is essentieel

• Veelvoud aan methoden
◦ Excel overzichten
◦ Shapefiles
◦ Applicaties (WOW portaal, SynergieNL, Valtimo)
◦ Maatwerk GIS systemen

• Gegevens worden voornamelijk handmatig ingevuld

• Geen/beperkt ‘real-time’ inzicht in elkaars plannen



Samen Digitaal

Behoeften t.a.v. data delen:

• Overzicht

• Actueel

• Eenduidige informatie

• Gecontroleerde toegang

• Behoud databronnen/systemen



Samen Digitaal

SidO use case (‘Samenwerken in  de Ondergrond’)

• Vanuit Bestuursakkoord Water

• Evides, Stedin, Gem. Rotterdam, HHS Schieland & Krimpenerwaard

• Proeftuin: wijk in Rotterdam-Noord

• Gebruik van de FAIR aanpak

• Asset data en informatie over planningen



Samen Digitaal

FAIR aanpak

• Onderdeel van datastrategie Ministerie van IenW

• FAIR is een set richtlijnen, ontstaan vanuit wetenschap

• Linken van databronnen m.b.v. ‘metadata tussenlaag’

• Eigenaar blijft in controle over bronbestanden (data, tools en standaarden blijven in place)

• Via connector kan data via endpoint benaderd worden (applicatie, GIS systeem)

Genereren Aanbieden Consumeren



Samen Digitaal

Vervolg Samen Digitaal

• Heeft de FAIR methode toegevoegde waarde voor andere afstemmingsvormen?

• Op welke wijze kan de methode per afstemmingsinitiatief worden geïmplementeerd?

• Zijn de ontwikkelde templates in de SidO use case een goed vertrekpunt?

• Hoe kan de koppeling worden gemaakt met applicaties?

• Welke raakvlakken zijn er met standaardisatieprocessen van gegevens 

(GWSW, IMBOR, NLCS, BIM, IMKL, DSP etc.)



Samen Digitaal

Vervolg Samen Digitaal

14 april: digitale workshop

• Afstemmingsinitiatieven die betrokken zijn in                   

‘Vol vertrouwen vooruit’

• Kwartiermakers vanuit VEWIN werkgroep

• Ontwikkelaars van informatieschermen/applicaties

• Andere geïnteresseerden (mail naar: rudi.zoet@cob.nl)



Afsluiter!



Tips, ideeën, feedback, onderwerpen…

rudi.zoet@cob.nl

Afsluiting



Borrel


