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dinsdag 4 oktober 2022 

Haalbaarheid proefsleuvendatabase
Een korte update

• Introductie van de studie

• Opgedane inzichten

• Volgende stappen

Uw inzichten worden op prijs gesteld!



Even voorstellen: het expertteam
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Even voorstellen: de proefsleuf

• Uitgraving met als doel om inzichten te
verkrijgen over de ondergrond en haar
gesteldheid, in het bijzonder de
aanwezigheid (of afwezigheid) van kabels
en leidingen

• Een nauw en vluchtig kijkje in een anders
ongeziene wereld

• Noodzakelijk, onvermijdelijk, en veel
voorkomend

• What’s in a name? Proefsleufinformatie
vs informatie over werkelijke ligging

woensdag 30 november 

2022

Bron afbeelding: Het Parool, 15 februari 2020



Proefsleufinformatie



Hoe ziet een haalbare en passende oplossing voor het verzamelen, beheer, en 

ontsluiten van dergelijke informatie er – op hoofdlijnen - uit?

Haalbaarheidsstudie proefsleuvendatabase

Aan welke eisen en randvoorwaarden zou een oplossing voor het verzamelen en delen 

van proefsleufinformatie moeten voldoen om een succes te zijn?

Is de proefsleuvendatabase - het verzamelen, beheren en ontsluiten van informatie van 

de werkelijke ligging van kabels en leidingen - daadwerkelijk zinvol en waardevol?

Doel: antwoorden op de vragen, samen ontwikkeld, inspirerend tot een 

volgende stap



VALUE CASE

Waarde en 

noodzaak, 

randvoorwaarden, 

aandachtspunten, ...

ONTWERPKADERS

(op hoofdlijnen)

Haalbaarheidsstudie Proefsleuvendatabase
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5
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Eindpresentatie

COB kennisarea-dag

mid februari 2023
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Presentatie op COB 

platformbijeenkomst

29 November 2022



Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• Informatie uit de database helpt bij het vroegtijdig beoordelen van
kansen en risico’s en vergroot daarmee de beheersbaarheid van
projecten

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens

woensdag 30 november 
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Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• Plannen en ontwerpen voor te ontwikkelen
infrastructuur worden beter uitvoerbaar

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens
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Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• De informatie leidt tot een beter gebruik en inrichting
van de ondergrond

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens
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58%

(11)

B

26%
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Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• Het zal netbeheerders helpen met het verbeteren van
de liggingsgegevens van hun kabels en leidingen

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens
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Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• De beschikbaarheid van informatie zal het aantal
graafschades doen afnemen

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens
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Poll: Welke toegevoegde waarde heeft een 
proefsleuvendatabase volgens u?
Geef aan op schaal van sterk mee oneens – sterk mee eens:

• Door deze informatie wordt het mogelijk om kosten te
besparen op het graven van nieuwe proefsleuven

A) Sterk mee eens

B) Mee eens

C) Neutraal

D) Mee oneens

E) Sterk mee oneens
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De waarde van een 
proefsleuvendatabase

“Geef mij maar zoveel mogelijk 

informatie. Ik kan zelf prima beoordelen 

hoe dat mij kan helpen.”

- een lid van het expertteam

Initiatie

Planning en 
ontwerp

Uitvoering

Beschikbare proefsleufinformatie 

heeft waarde als aanvulling op 

reeds beschikbare 

informatiebronnen.

Asset 
management

• Meer informatie, eerder

beschikbaar

• Kansen en risico’s beter in kaart

• Voorspelbaarheid

• Vrije ruimte in kaart

• Grotere kans op

uitvoerbaarheid

• Gericht onderzoek

doen

• Graafschade voorkomen

• (Let op: zorgvuldigheidsplicht

blijft)

• Betere registratie

• Beter beheer

Efficiency en kostenbesparingen 

als gevolg van betere keuzes, niet 

direct door minder werk

Projecten, risico’s, en 

infrastructuur worden beter 

beheersbaar

Opportunity gains en structurele 

verbeteringen zoals betere 

inrichting ondergrond, betere 

registratie K&L



Poll: Hoe wenselijk is een proefsleuvendatabase? 

Kies 1:

A. Het is absoluut noodzakelijk om een proefsleuvendatabase te
bewerkstelligen

B. De proefsleuvendatabase is wenselijk en waardevol en dient er
te komen indien haalbaar

C. De proefsleuvendatabase is een “nice-to-have”: wenselijk,
maar zeker niet noodzakelijk

D. Een proefsleuvendatabase is momenteel noch nodig, noch
wenselijk

woensdag 30 november 
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A

71%

(15)

B
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C D
21
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“Niet delen is gigantische 
kapitaalvernietiging van 
intellectueel eigendom.”
- een ander lid van het expertteam

Een proefsleuvendatabase: Erg 
belangrijk, maar hoe noodzakelijk?

“De informatie is essentieel. De 
database niet”

- een lid van het expertteam

“De Energietransitie: [ze komt 
eraan/we zitten er midden in]. Het is 
nu belangrijker dan ooit”

- vrijwel iedereen

“Het wordt bijna essentieel in 
gebieden met hoge dichtheid kabels 
en leidingen”

- weer iemand anders



Bedreigingen, zorgen en moeilijk te 
vermijden kwesties

Verdienmodel

Is de toegevoegde waarde voldoende aantoonbaar en 

weegt het op tegen de (vermoede) extra kosten?

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

In hoeverre kun of mag je ervan op aan? Wat doe je met een 

informatiebron die per definitie out-of-date is? Wie is 

aansprakelijk?
Eigendom en deelbereidheid

Hoe zet je mensen aan tot delen? Hoe voorkom je dat men dit 

als een (korte termijn) verdienkans ziet?

Weerstand, adoptiebereidheid en laagdrempeligheid

Hoe zorg je dat iedereen mee wil en kan komen?

De doos van Pandora?

Veel komt letterlijk en figuurlijk aan de oppervlakte: Leggingen 

niet volgens plan, afwijkende liggingen, ... informatieproducenten zijn ook 

consumenten



Poll: Welke bedreigingen of kwesties vormen wat 
u betreft de grootste uitdaging
Selecteer de grootste uitdagingen (meerdere mogelijk):

A. De kosten van het inwinnen, delen en beheren en hoe die terugverdiend
worden

B. De (beperkte) betrouwbaarheid van informatie en hoe daarmee om te
gaan

C. Een gebrek aan bereidheid om informatie te delen

D. Institutionele of juridische inbedding

E. Het ontwikkelen van een die werkt voor iedereen, ook “de kleine
aannemer”  als producent en consument van informatie

F. (On)verwachte consequenties en het beheersen ervan

G. Het (niet) inzien van nut en waarde van de proefsleuvendatabase

woensdag 30 november 
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A
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(6)

B

10% (2)
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F

19%

(4)

G
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Randvoorwaarden en kenmerken oplossing

De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

Participatie vanuit waarde, zoveel mogelijk 
vrijwillig

De proefsleufinformatie is produceerbaar

“Iedereen” moet het kunnen inwinnen, met 
minimale impact op huidige uitvoering. 

De proefsleufInformatie is vindbaar

Verzamelen, beheer, en ontsluiten van 
informatie vanuit third party platform, over 
individuele belangen heen

Geografisch benaderbaar als aanvulling op / 
parallel aan KLIC-verzoeken
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De proefsleufInformatie is (her)bruikbaar

Afspraken over betrouwbaarheid, nauwkeurigheid 
en minimaal vast te leggen informatie. (Hoe ver ga je 
met uniformering vastlegging?)

Metadata als noodzakelijke bijsluiter.

Bruikbaar voor de aangewezen gebruikersgroep(en).

De proefsleufinformatie heeft een duidelijke 
juridische status 

Met duidelijk gedefinieerde voorwaarden voor 
gebruik, toepasbaarheid en houdbaarheid.



Poll: Hoe essentieel zijn wat u betreft de 
genoemde randvoorwaarden?

• De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

• De proefsleufinformatie is produceerbaar

• De proefsleufinformatie is vindbaar

• De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar

• De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status

woensdag 30 november 
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A B C D
0

Niet essentieel
Kritische 

randvoorwaarde



Poll: Hoe essentieel zijn wat u betreft de 
genoemde randvoorwaarden?

• De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

• De proefsleufinformatie is produceerbaar

• De proefsleufinformatie is vindbaar

• De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar

• De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status
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Poll: Hoe essentieel zijn wat u betreft de 
genoemde randvoorwaarden?

• De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

• De proefsleufinformatie is produceerbaar

• De proefsleufinformatie is vindbaar

• De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar

• De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status
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Poll: Hoe essentieel zijn wat u betreft de 
genoemde randvoorwaarden?

• De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

• De proefsleufinformatie is produceerbaar

• De proefsleufinformatie is vindbaar

• De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar

• De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status
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Poll: Hoe essentieel zijn wat u betreft de 
genoemde randvoorwaarden?

• De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

• De proefsleufinformatie is produceerbaar

• De proefsleufinformatie is vindbaar

• De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar

• De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status
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Lossen we wel het juiste probleem op?

Geen structurele oplossing verbetering 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
liggingsgegevens

Proefsleuvendatabase illustreert probleem, 
maakt het mogelijk draaglijker, maar lost het 
niet op

Positief: Ook netbeheerders zien waarde in 
proefsleuven als verbetermogelijkheden

“Als de netbeheerder de zaken beter 

registreerde, hadden we deze discussie 

helemaal niet gehad”

- een lid van het expertteam



Poll: Gezocht: Gouden tip

• Open vraag: Welke gouden tip heeft u voor ons om tot een goed en duurzaam resultaat
te komen?

◦ Hoe maken we dit tot een succes?

◦ Met wie moeten we zeker nog meer praten (dit mag ook uzelf zijn)

◦ Wat hebben we over het oog gezien en verdient meer aandacht?

◦ ...

• (mag ook als open vraag in de groep)
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Bedankt!

woensdag 30 november 
2022

Dit is wat wij nog gaan doen:

Als expertteam verder 
ontwikkelen

Onze ambitie: een inspirerende 
mock-up

Resultaten delen tijdens 
Kennisarena, 14 februari 2023



Bedankt!




