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1 Inleiding 1
Proefsleufinformatie: vergroter van de maakbaarheid van praktijkprojecten?

Aanleiding 
de ondergrond wordt steeds drukker. Als gevolg van ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaat-
verandering en groeiende connectiviteitsbehoeften, staat Nederland voor een aantal kritische opgaven 
die gaan leiden tot verdere aanpassing van ondergrond en ondergrondse infrastructuur. 

Het gebrek aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie over de ligging van bestaande kabels 
en leidingen vormt een hardnekkig probleem dat de maakbaarheid van deze toekomstige projecten in de 
weg kan staan. onzekerheid over de ondergrond leidt tot risico’s voor de uitvoerbaarheid van plannen, 
verkleint de kans dat projecten op tijd en binnen budget uitgevoerd worden en vergroot het risico op 
graafschade. Naast uitdagingen voor individuele projecten blijft het structurele probleem van onbe-
trouwbare informatie bestaan zonder een duidelijk afgekaderd pad richting verbeteringe.

Het lokaliseren van kabels en leidingen is een veelvoorkomende activiteit die vooral in de voorbereidings-
fase van praktijkprojecten wordt uitgevoerd. door het graven van proefsleuven en het gebruik van sleufloze 
detectiemethoden worden aanvullende – ten opzichte van vooraf beschikbare – informatie verkregen over 
de ondergrond en de daarin aanwezige objecten. 

Met deze informatie wordt na het project weinig meer gedaan. Misschien wel te weinig. Met proef-
sleuven wordt vaak informatie ingewonnen die niet te vinden is in andere kabel- en leiding- of onder-
grondgegevens. Wat als de aanvullende informatie verkregen uit proefsleuven vastgelegd en ontsloten 
zou worden, zodat de volgende gebruiker daarvan kan profiteren? Wat als dergelijke informatie benut 
zou worden om de betrouwbaarheid van liggingsgegevens van kabels en leidingen structureel te 
verbeteren? In welke mate draagt het verzamelen en ontsluiten van proefsleufinformatie bij aan het 
invullen van de kritische maatschappelijke opgaven waar we voor staan?

Doel
tussen oktober 2022 en januari 2023 is het CoB-project Haalbaarheid proefsleuvendatabase 
uitgevoerd, een verkennende studie naar de waarde en noodzaak van, en randvoorwaarden voor het 
verzamelen en ontsluiten van in het veld ingewonnen (aanvullende) informatie over de ligging van kabels 
en leidingen. deze rapportage biedt een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de resultaten en een 
opmaat naar de volgende stappen voor realisatie van een systeem voor dergelijke informatie.

Proefsleuven: nut en noodzaak

Registratie van de ligging van kabels en leidingen is in Nederland geregeld via de Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, kortweg WIBON. Hierin staat dat beheerders van 

netten de ligging van hun net met een beoogde nauwkeurigheid van 1,0 meter moeten aangeven. Deze 

liggingsgegevens kunnen bij het Kadaster met een oriëntatie- of graafmelding (‘KLIC-melding’) door opdracht-

gevers en grondroerders worden opgevraagd. Een netbeheerder heeft de verplichting om bij een KLIC-melding 

binnen één werkdag zijn informatie aan te leveren.

In de praktijk blijkt dat de werkelijke ligging van kabels en leidingen nog wel eens wil afwijken. Dit heeft verschil-

lende redenen, zoals: de kabels en leidingen zijn in de praktijk toch iets anders gelegd dan in het bestek – en dus 

in de registratie – staat, de ligging is door omstandigheden gewijzigd (bv. grondverschuivingen) of de gegevens 

zijn verloren gegaan bij de overdracht van een net naar een ander bedrijf. Om die reden is in de wet vastge-

legd dat voorafgaand aan werkzaamheden de werkelijke ligging van kabels en leidingen in beeld moet worden 

gebracht. In de richtlijn CROW 500 is de wijze van het lokaliseren nader uitgewerkt. Het graven van proefsleuven 

wordt genoemd als mogelijk middel.
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Proefsleuveninformatie: waar hebben we het eigenlijk over?

In de meest brede zin van het woord gaat deze studie over het verzamelen en delen van in het veld ingewonnen 

aanvullende informatie over de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen. ‘Aanvullend’, omdat deze infor-

matie typisch ter aanvulling op reeds beschikbare KLIC-gegevens wordt ingewonnen. Omdat de ingewonnen 

informatie een momentopname is van een vaak complexe en veranderlijke situatie, spreken we van informatie 

over de gevonden ligging (in het Engels ook wel as-found genoemd). De termen ‘proefsleufinformatie’ en ‘in het 

veld ingewonnen aanvullende informatie’ worden in dit document inwisselbaar gebruikt.

Meestal wordt extra informatie door middel van het graven van fysieke proefsleuven verkregen. Er zijn echter 

ook andere methoden voor het vinden van kabels en leidingen, zoals sleufloos detectieonderzoek, wat soms 

zelfs een ‘virtuele proefsleuf’ wordt genoemd. Alhoewel deze studie informatie verkregen uit dergelijke ander-

soortige onderzoeken niet uitsluit, is gezamenlijk vastgesteld dat het om praktische redenen verstandig kan zijn 

om in een eerste fase alleen fysieke proefsleuven te beschouwen. 

Los van de verzamelmethode kent proefsleufinformatie vele vormen. Van foto en CAD-tekening tot 3D-punten-

wolk: het is technisch allemaal mogelijk en op grote schaal toepasbaar. Alhoewel een digitale en gestructu-

reerde vastlegging van proefsleufinformatie voor de hand ligt bij het ontwerp van een proefsleuvendatabase, 

worden in deze rapportage geen aannames gedaan over de wijze van vastlegging.

Figuur 1.1 / Inwinnen van een virtuele proefsleuf. (Foto: MapXact) Figuur 1.2 / 3D-model van een proefsleuf. (Beeld: HDB)
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de haalbaarheidsstudie richtte zich op de volgende drie vragen:

• Is de proefsleuvendatabase – het verzamelen en ontsluiten van in het veld ingewonnen informatie 
over de ligging van kabels en leidingen – zinvol en waardevol?

• Aan welke eisen en randvoorwaarden zou een oplossing voor het verzamelen en ontsluiten van 
proefsleufinformatie moeten voldoen om een succes te zijn?

• Hoe ziet een haalbare en passende oplossing voor het verzamelen, beheren en ontsluiten van 
dergelijke informatie er op hoofdlijnen uit?

Naast het verkrijgen van de antwoorden is het doel van de studie om deze in gezamenlijkheid en 
vanuit een breed en representatief kader te ontwikkelen en een richtinggevend kader te bieden voor 
eventuele vervolgstappen.

Aanpak
de studie is uitgevoerd door een expertteam onder begeleiding van het CoB. Binnen het expertteam 
zijn een keur aan disciplines vertegenwoordigd, met representanten van onder meer netbeheerders, 
projectontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus, grondroerders, gebiedbeherende organisaties, 
onderzoeksbureaus voor het in kaart brengen van kabels en leidingen en It-ontwikkelaars.

de studie is uitgevoerd met een combinatie van interactieve workshops, expertinterviews en enkele 
enquêtes.

Figuur 1.3 / Workshops van het expertteam. (Foto's: COB)
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2 De waarde van een proefsleuvendatabase 2
Welke toegevoegde waarde heeft het verzamelen en ontsluiten van proefsleufinformatie? Voor wie is een 
proefsleuvendatabase? Waar liggen de grootste kansen?

uit reacties van experts en stakeholders blijkt dat een proefsleuvendatabase van waarde kan zijn. 
Hierbij is men zich ervan bewust dat een dergelijke database een bron is van informatie met een 
beperkte mate van betrouwbaarheid en houdbaarheid. Veiligheidshalve dient daarom gesteld te 
worden dat de waarde van proefsleufinformatie niet op zichzelf staat, maar dat het waardevol is als 
aanvulling op reeds beschikbare informatie over de ondergrond en ligging van kabels en leidingen in 
het algemeen en KLIC-gegevens in het bijzonder.

2.1 Meerwaarde per fase
de aanvullende waarde van proefsleufinformatie wordt gezien tijdens verschillende fasen van de 
levenscyclus van grondroerende projecten en daarna, tijdens gebruik en beheer van ondergrondse 
kabels en leidingen, zie ook FIGUUR 2.1:

1. In de initiatie- en onderzoeksfase geeft de beschikbaarheid van extra liggingsinformatie de 
gebruiker de gelegenheid om in een vroeg stadium een inschatting te maken van de aanwezige 
kabels en leidingen, de betrouwbaarheid van andere beschikbare informatie daarover, en de kansen 
en risico’s die hiermee gepaard gaan.

2. In de ontwerp- en voorbereidingsfase stelt de proefsleufinformatie de gebruiker in staat om gericht 
onderzoek uit te voeren en risicobeheersende maatregelen te nemen. ontwerpers gebruiken de 
proefsleufinformatie om tot een ontwerp te komen met een hoge(re) haalbaarheidskans.

3. In de uitvoeringsfase kan beschikbare proefsleufinformatie helpen bij het voorkomen van 
graafschade door bij te dragen aan een zo compleet en nauwkeurig mogelijk beeld van de in de 
ondergrond aanwezige kabels en leidingen. de beschikbaarheid van proefsleufinformatie ontslaat 
de gebruiker echter niet van zijn zorgvuldigheidsplicht.

4. In de gebruiksfase kan informatie over de in het veld ingewonnen ligging van kabels en leidingen 
bijdragen aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de registratie. Waar 
beheer- en onderhoudsoperaties nodig zijn, kan de proefsleufinformatie de gebruiker ondersteunen 
bij het wederom lokaliseren van de betreffende assets.

Figuur 1 / SDFASDF
Figuur 2 / sdfsdf

INItIAtIE EN 
oNdERZoEK

oNtWERP EN 
VooRBEREIdING

uItVoERING

GEBRuIK

• Meer informatie, eerder beschikbaar

• Kansen en risico's beter in kaart

• Grotere kans op uitvoerbaarheid

• Inzicht in betrouwbaarheid KLIC

• Gericht maatregelen nemen

• Gericht lokaliseren

• digitaal en virtueel ontwerpen

• Beschikbare ruimte in kaart

• Graafschade voorkomen (let op: 
zorgvuldigheidsplicht blijft!)

• Kwaliteitsverbetering registratie

• Beter beheer en onderhoud

Figuur 2.1 / Waarde van een proefsleuvendatabase per fase.
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uiteindelijk is de verwachting dat een proefsleuvendatabase zou leiden tot de volgende uitkomsten:

• Projecten, kansen en risico’s worden – in een eerder stadium dan anders – beter uitvoerbaar, 
inzichtelijk en beheersbaar. de kans dat een project terug naar de tekentafel moet, neemt af.

• Toename van efficiëntie en kostenbesparingen. Primair gaat het hier om de voordelen die ontstaan 
doordat de kans dat projecten op tijd en binnen budget worden uitgevoerd toeneemt. de beschik-
baarheid van reeds ingewonnen proefsleufinformatie kan óók leiden tot minder middelen die 
besteed worden aan het lokaliseren van kabels en leidingen.

• op lange termijn treedt een vliegwieleffect op, doordat betere beslissingen en structurele verbeteringen 
leiden tot een betere informatiepositie en inrichting van de ondergrond. Zo kan het inventariseren 
van de nauwkeurigheid van de netwerkregistratie meer inzicht geven in de betrouwbaarheid van 
beschikbare liggingsgegevens en op termijn leiden tot structurele kwaliteitsverbetering.

2.2 Wie profiteert van de proefsleuvendatabase?
taken:

Netbeheerder Opdrachtgever Aannemer Adviseur/ontwerper

• Registratie ondergrondse 
infrastructuur

• Levering KLIC-informatie

• Afhandelen meldingen 
afwijkende ligging

• ontwerpen van 
infrastructuur

• Verleggen van 
infrastructuur

• ontwerpen van netten

• uitvoeren tracéstudie

• Bodemonderzoek 
(milieu, geotechnisch)

• Initiatie projecten

• ontwerpen van 
infrastructuur

• Bodemonderzoek 
(milieu, geotechnisch)

• Initiatie projecten

• ontwerpen van netten

• uitvoeren tracéstudie

• Graafwerk en realisatie

• ontwerpen van infra

• ontwerpen van netten

• uitvoeren tracéstudie

Ervaren winsten:

Netbeheerder Opdrachtgever Aannemer Adviseur/
ontwerper

Inzicht in betrouwbaarheid registratiegegevens x

Betere beslissingen kunnen nemen x x x x

Voorspelbaarder resultaat (planning, kosten) x x x x

snelheid + doelgericht varianten ontwikkelen x x x x

discussie vooraf i.p.v. achteraf (dus nog gele-
genheid om op te lossen)

x x x x

doelgericht onderzoek x x x x

Minder overlast x x x x

Inzicht in betrouwbaarheid KLIC-informatie x

Veilig werken op basis van een veilig ontwerp x

‘Geef mij maar zoveel mogelijk informatie. Ik kan zelf 
prima beoordelen hoe dat mij kan helpen.’

Lid expertteam
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Weggenomen pijn:

Netbeheerder Opdrachtgever Aannemer Adviseur/
ontwerper

Risico op ruimtegebrek x x x

Geen informatie over fundaties, oude construc-
ties, etc.

x x x x

Geen informatie over grondslag en grondwater x x

Graafschade  x x

onbetrouwbare of onduidelijke KLIC-gegevens x

Geen informatie over grondslag en grondwater x

onbekende gesteldheid van bestaande kabels 
en leidingen

x

Veel onderzoek moeten en blijven doen x x

onbetrouwbare of onduidelijke KLIC-gegevens x x

Niet noodzakelijk, wel belangrijk

Alhoewel de waarde van het verzamelen en delen van liggingsinformatie van kabels en leidingen alom herkend 

wordt, is het de vraag in hoeverre een proefsleuvendatabase noodzakelijk is of dat zaken ook zonder een dergelijke 

oplossing doorgang kunnen vinden. 

Uit gesprekken en enquêtes met stakeholders mag de voorzichtige conclusie getrokken worden dat de proef-

sleuvendatabase inderdaad niet noodzakelijk, maar wel degelijk wenselijk is en er dient te komen als dat enigszins 

haalbaar is. Argumenten hiervoor zijn onder meer de grote informatiebehoefte in gebieden met hoge dichtheid 

van kabels en leidingen en de omvang van de opgaven waarvoor Nederland staat: het is belangrijk om proef-

sleuveninformatie op een snelle en laagdrempelige manier te kunnen opvragen, en dat pleit voor een database. 

Kortom: geen must-have, maar ook niet zomaar een nice-to-have. De proefsleuvendatabase is een should-have.

‘De informatie is essentieel. De database niet.’

Lid expertteam

‘Niet delen is gigantische kapitaalvernietiging 
van intellectueel eigendom.’

Lid expertteam

‘Het wordt bijna essentieel in gebieden met 
hoge dichtheid kabels en leidingen.’

Lid expertteam

‘De energietransitie; ze komt eraan, we zitten er 
middenin. Het is nu belangrijker dan ooit.’

Lid expertteam
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3 Factoren om rekening mee te houden3
Welke zaken dienen geadresseerd te worden in een eventuele oplossing? Onder welke voorwaarden is 
een proefsleuvendatabase levensvatbaar en haalbaar?

3.1 Belemmeringen
Waar een proefsleuvendatabase of het verzamelen en ontsluiten van in het veld ingewonnen liggings-
informatie over het algemeen als een zeer goed idee wordt gezien, is het ook meteen duidelijk dat er 
nog de nodige bedreigingen, obstakels en moeilijk te vermijden kwesties bestaan die geadresseerd 
moeten worden voor een succesvolle realisatie. Zo komen onder meer de volgende punten naar 
boven.

Verdienmodel. Is de toegevoegde waarde van de proefsleuvendatabase voldoende 
aantoonbaar en weegt het op tegen de vermoede extra kosten?

Betrouwbaarheid. In hoeverre kun of mag je uitgaan van de betrouwbaarheid van de 
informatie? Immers, in veel gevallen zijn proefsleufgegevens al per definitie ‘out-of-date’ 
omdat ze als doel hebben om een mogelijke mutatie van de ondergrond te ondersteunen. 

Deelbereidheid. In veel gevallen is proefsleufinformatie eigendom van de projectontwik-
kelaar en bestaat er geen verplichting om de informatie met andere partijen te delen. 
Hoe kunnen organisaties aangezet worden tot het beschikbaar maken van dergelijke 
informatie?

Adoptiebereidheid en laagdrempeligheid. Het is te verwachten dat er weerstand bestaat 
tegenover het verzamelen van proefsleufinformatie als dit tot veranderingen leidt in 
werkprocessen en gemaakte kosten, met name bij kleinere (onder)aannemers. Hoe kan 
ervoor gezorgd worden dat iedereen mee kan en wil?

Veiligheid en traceerbaarheid. Met een proefsleuvendatabase wordt mogelijk gevoelige 
informatie ontsloten. Verantwoordelijk en veilig gebruik van de informatie dient gewaarborgd 
te zijn in het ontwerp van de database.

Onvoorziene consequenties. Met het beschikbaar komen van proefsleufinformatie is 
het mogelijk dat nieuwe informatie letterlijk aan de oppervlakte komt, zoals niet volgens 
plan gelegde leidingen en afwijkende liggingen, die tot onvoorziene, ongewenste of zelfs 
onplezierige gevolgen leidt.

Figuur 3 / SDFASDF

Figuur 3.1 / Indicatie van de afname van betrouwbaarheid van proefsleufinformatie naargelang 
de tijd vordert. Zo worden bepaalde proefsleuven juist gegraven om de ondergrond te gaan 
aanpassen, bijvoorbeeld om bestaande kabels en leidingen te verleggen of nieuwe te leggen.
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de te adresseren zaken laten zich vertalen naar een compacte set randvoorwaarden voor een mogelijke 
oplossing, zie de toelichting in de volgende paragraaf:

1. de waarde van proefsleufinformatie is kenbaar.

2. de proefsleufinformatie is produceerbaar.

3. de proefsleufinformatie is vindbaar.

4. de proefsleufinformatie is (her)bruikbaar.

5. de proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status.

6. de proefsleuvendatabase heeft checks en balances.

7. de proefsleuvendatabase begint klein.

3.2 Randvoorwaarden
3.2.1 Randvoorwaarde 1: De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar

Alleen als de waarde van proefsleufinformatie duidelijk en inzichtelijk is, zal het verzamelen en 
ontsluiten ervan succesvol kunnen zijn. In de eerste plaats omdat het opzetten en draaien van een 
proefsleuvendatabase geld kost: de beschikbaarheid van aanvullende informatie over de ligging 
van kabels en leidingen dient van dusdanige toegevoegde waarde te zijn dat het resulteert in een 
positieve ‘return on investment’. ten tweede zorgt een duidelijke meerwaarde voor de voorwaarden 
en prikkels die participanten laten meedoen vanuit vrijwilligheid en het bredere belang. In het geval 
van proefsleufinformatie zijn informatieproducenten immers ook vaak consumenten, maar vaak van 
informatie geproduceerd door anderen.

3.2.2 Randvoorwaarde 2: De proefsleufinformatie is produceerbaar
Een tweede randvoorwaarde voor de proefsleuvendatabase is dat de proefsleufinformatie produceerbaar 
is. Het inwinnen van de informatie dient met minimale impact op de huidige werkprocessen mogelijk 
te zijn en het is belangrijk dat dit aangetoond kan worden: als er significante extra kosten mee 
gemoeid zijn of specialistisch personeel nodig is, verwachten experts dat dit tot weerstand zal leiden, 
met name onder kleine aannemers. 

Binnen de industrie en de organisaties van diverse expertteamleden zijn al veelbelovende initiatieven 
uitgerold om het inwinnen en inmeten van liggingsgegevens van kabels en leidingen te verbeteren. 
Zo is het mogelijk om laagdrempelig metingen te verrichten met een speciaal daarvoor ontworpen 
gps-stok. En is het mogelijk om mobiele telefoons te gebruiken voor het maken van gedetailleerde en 
nauwkeurige 3d-scans van open sleuven.

Kritische afwegingen rondom inwinning en vastlegging

Er bestaat nog geen eenduidig beeld van de wijze waarop proefsleufinformatie ingewonnen en vastgelegd moet 

worden. Enkele belangrijke afwegingen:

• Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van inwinning versus kwaliteit van vastlegging. Het lijkt vast te staan 

dat, gegeven de grenzen aan beschikbare financiële middelen en tijd, de gewenste informatie produceerbaar 

moet zijn door diegenen die de proefsleuven graven. Een laagdrempelige oplossing is daarmee noodzakelijk. 

Aan de andere kant dient de informatie wel van dusdanige minimale kwaliteit te zijn dat deze voldoende 

(her)bruikbaar is.

• Uniformiteit versus pluriformiteit. Uniformiteit van informatie bevordert interoperabiliteit en (her)bruik-

baarheid. Pluriformiteit van informatie kan leiden tot een ‘circus’, maar mogelijk wel de drempel verlagen.

• Kosten versus waarde. In hoeverre is het noodzakelijk om te investeren in de registratie van proefsleuven als 

de waarde van dergelijke informatie gedurende de tijd afneemt?
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3.2.3 Randvoorwaarde 3: De proefsleufinformatie is vindbaar
Experts achten het belangrijk dat proefsleufinformatie op dezelfde wijze te vinden en verkrijgen is als 
de primaire gegevens over de ligging van kabels en leidingen. Alle proefsleufinformatie is in ruimte 
en tijd plaatsbaar en vindbaar, en idealiter is het opvragen van deze informatie parallel aan (en als 
aanvulling op) KLIC-verzoeken mogelijk. dat wil overigens niet zeggen dat het ook bij het Kadaster 
ondergebracht dient te worden.

de informatie dient vanuit een neutraal ‘third-party’-platform te worden ontsloten (waarbij de 
informatie centraal of decentraal opgeslagen en beheerd kan worden). Het belang van informatie 
verkregen uit het graven van proefsleuven overstijgt immers dat van de individuele partijen. Zodoende 
worden conflicten voortkomend uit competitie of concurrentie omzeild en worden zogenaamde 
vendor lock-ins voorkomen.

Figuur 3.2 / Fotorealistische weergave van een proefsleuf ingewonnen als 3D-puntenwolk met mobiele telefoon. (Beeld: TerraCarta)

Figuur 3.3 / Visualisatie van meerdere proefsleufdatapunten in 3D-omgeving. (Beeld: HDB)
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3.2.4 Randvoorwaarde 4: De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar
de proefsleufinformatie moet door een keur aan gebruikersgroepen in verschillende toepassingen 
ingezet kunnen worden. Zowel een print van de informatie op papier als gebruik in een digitale 
3d-omgeving door een ingenieursbureau (bijvoorbeeld) moeten tot de mogelijkheden behoren.

om het gebruik van de proefsleufinformatie te bemoedigen en te maximaliseren, stellen experts dat 
het van groot belang is dat er een ‘standaard in de markt’ komt voor het vastleggen van de gegevens. Er 
dienen heldere uitgangspunten te zijn voor de minimale kwaliteit, nauwkeurigheid en inwinningswijze 
van vast te leggen informatie. Als deze standaard er niet is, zal dit (her)gebruik bemoeilijken.

unaniem stellen experts dat het vastleggen van metadata van absolute noodzaak is. de tijd van 
registratie van de informatie, voor en door wie het is vastgelegd en het doel van het graven van de 
proefsleuf moeten bijvoorbeeld beschreven zijn om de gebruiker te ondersteunen bij het op waarde 
schatten van de proefsleufgegevens.

3.2.5 Randvoorwaarde 5: De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status
Het is belangrijk dat helder gedefinieerd wordt hoe en waarvoor de proefsleufinformatie gebruikt kan 
worden en welke voorwaarden er zijn voor de aanlevering en het gebruik ervan. Zo dient het klip en 
klaar te zijn dat de beschikbaarheid van dergelijke informatie de gebruiker ervan niet ontslaat van zijn 
zorgvuldigheidsplicht om schades aan kabels en leidingen te voorkomen (waaronder de plicht tot het 
lokaliseren van kabels en leidingen).

Bestaande kaders zoals de CRoW 500 en de WIBoN dienen mogelijk benut te worden. Niet alleen om 
de juridische status te duiden, maar ook om het aanleveren en gebruik van de informatie te bevorderen. 
In ieder geval gelden de wettelijke normen als kaderstellend.

3.2.6 Randvoorwaarde 6: Een proefsleuvendatabase heeft ‘checks and balances’
Een proefsleuvendatabase waarborgt veilig en verantwoord gebruik van de ontsloten informatie. 
Net zoals bij het KLIC maken zogenaamde ‘checks and balances’, zoals authenticatie, declaratie van 
gebruiksdoelen, downloadlimieten en tracering van activiteit, een essentieel deel uit van het systeem.

3.2.7 Randvoorwaarde 7: Een proefsleuvendatabase begint klein
“Maak het vooral niet te groot en te ingewikkeld.” Experts denken dat het initieel te groot maken van 
een proefsleuvendatabase, of het tot in de puntjes doordenken van alle aspecten ervan, een mogelijke 
valkuil is. de weg naar succesvolle uitrol van een proefsleuvendatabase begint naar alle waarschijn-
lijkheid klein en van onderaf vanuit de markt. Eenvoud en laagdrempeligheid staan hierbij centraal om 
gebruik en participatie te bevorderen. tegelijkertijd dient de proefsleuvendatabase niet vrijblijvend te 
zijn en is juridische inbedding van belang om gebruik te bevorderen. Bovendien moet er wel rekening 
worden gehouden met groei: bij het maken van ontwerp- of implementatiekeuzes moet er oog zijn 
voor mogelijke eisen en wensen in de toekomst. dit betekent bijvoorbeeld het inbouwen van de nodige 
flexibiliteit en een generieke opzet.
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4 Vervolgstappen 4
Een proefsleuvendatabase draagt bij aan de maakbaarheid van kritische maatschappelijke opgaven die 
Nederland de komende jaren te wachten staan in de ondergrond. Met de vaststelling dat een proef-
sleuvendatabase waardevol, wenselijk en – onder bepaalde voorwaarden – haalbaar is, is het nu de vraag 
welke stappen genomen moeten worden om tot verdere ontwikkeling en realisatie te komen.

4.1 Focus op het benutten van kansen
Een van de eerste stappen is het verkennen van de inbedding van een proefsleuvendatabase in 
bestaande juridische en institutionele kaders zoals de WIBoN en de CRoW 500. Hiertoe dienen 
gesprekken te worden gevoerd met het brancheverenigingen en koepels (met name het KLo), het 
Kadaster, de Rijksinspectie voor digitale infrastructuur (voorheen Agentschap telecom) en betrokken 
ministeries. Vanuit het expertteam is regelmatig naar boven gekomen dat het waarschijnlijk makkelijker 
is om vanuit een bestaand kader te werken in plaats van een nieuw te creëren. de aanstaande herijking 
van wet- en regelgeving biedt hierbij concrete kansen.

Een belangrijke vervolgstap is ook het verkrijgen van initiële financiering voor de volgende fase: het 
uitwerken van de proefsleuvendatabase en de operationalisering. Hiervoor moeten gesprekken worden 
gevoerd met belanghebbende partijen.

daarnaast is het belangrijk om te begrijpen waar de grootste kansen en te boeken winsten zijn te vinden. 
Zo leert een enquête op de bijeenkomst van het CoB-platform Kabels en leidingen in november 2022 
dat de aanwezige stakeholders de verwachte toegevoegde waarde van een proefsleuvendatabase vooral 
zien in het verrijken van de informatiepositie van stakeholders in de vroege fase van een project, en 
dat vergrote beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van projecten als grootste meerwaarde wordt gezien. 
Beoogde voordelen zoals het verbeteren van liggingsgegevens, voorkomen van graafschade en het 
verminderen van onderzoeksactiviteiten worden daarentegen juist minder breed onderschreven. Het is 
daarom aan te bevelen om in eerste instantie de aandacht te richten op opdrachtgevers, netbeheerders, 
adviseurs en ontwerpers en hun kerntaken. 

4.2 Onderwerpen voor verdere verkenning en ontwikkeling
Vanuit het expertteam zijn onder meer de volgende onderwerpen en activiteiten naar voren gebracht 
voor verdere verkenning en ontwikkeling:

• Rollen en verantwoordelijkheden. Wie zou wat moeten doen, waar wordt de database belegd, hoe 
werkt het verdienmodel, hoe wordt de initiële ontwikkeling bekostigd, hoe stimuleren we deelname?

• Betrouwbaarheid en waarde proefsleufinformatie. Er is nader onderzoek nodig naar de waarde en 
het waardeverloop van proefsleufinformatie over tijd.

De olifant in de kamer: werken aan de structurele verbetering

Ondanks het feit dat verwacht mag worden dat de proefsleuvendatabase een positieve bijdrage zal leveren 

aan de maakbaarheid van de vele projecten en opgaven waarvoor Nederland staat, is de database eigenlijk een 

lapmiddel: de liggingsgegevens die via de KLIC opgevraagd worden, zouden betrouwbaarder moeten zijn. Zoals 

een lid van het expertteam terecht opmerkte: “Als de registratie van kabels en leidingen beter was geweest, 

hadden we de discussie over een proefsleuvendatabase nooit gehad.”

Is het dan niet nuttiger om te onderzoeken hoe de initiële registratie en het beheer van liggingsgegevens verbeterd 

kan worden? Ja en nee. Uiteraard zou dat een waardevol traject zijn, maar de verwachting is dat het ook een 

moeizaam en langdurig traject is, omdat de KLIC is ingebed in wet- en regelgeving. En er is nú grote behoefte 

aan betere liggingsinformatie. Het opbouwen en gebruiken van een proefsleuvendatabase is een oplossing 

die relatief snel en eenvoudig te realiseren is, en bovendien het werken aan structurele verbetering niet in de 

weg hoeft te staan. Sterker nog: het kan inzichten, draagvlak, enthousiasme én data opleveren voor een betere 

reguliere registratie van liggingsgegevens. Het is zaak om dit grotere doel in het oog te blijven houden.
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• ontwikkeling van een uniform informatie- en datamodel. Welke informatie is minimaal nodig, 
welke metadata moet worden vastgelegd, hoe dient informatie ingediend, opgeslagen, gedeeld en 
weergegeven te worden?

• Inventarisatie en aanbeveling van inwinningstechnieken. Een totaaloverzicht van inwinningstech-
nieken, gewaardeerd naar factoren zoals bruikbaarheid en laagdrempeligheid van de techniek en 
kwaliteit en bruikbaarheid van het resultaat.

• Een ‘design sprint’ of hackathon. Een creatieve kickstart voor een mogelijk platform om snel een 
concreet beeld te krijgen van de mogelijkheden en waarde van een proefsleuvendatabase.

• de olifant temmen en werken aan een oplossing voor kwaliteitsverbetering van liggingsinformatie. 
Verkenning van oplossingen voor de structurele kwaliteitsverbetering van kabel- en leidinggegevens, 
bijvoorbeeld ook door over de grenzen te kijken.

Figuur 4.1 / Inmeten van een proefsleuf. (Foto: Siers Infraconsult)
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Met proefsleuven wordt vaak informatie over de ligging van kabels en leidingen 
ingewonnen die niet te vinden is in bestaande databronnen. Wat als die informatie 
voortaan wordt vastgelegd en ontsloten? Het COB-netwerk heeft verkend wat de 
meerwaarde van een proefsleuvendatabase zou zijn en aan welke randvoorwaarden 
deze zou moeten voldoen om succesvol te zijn.

Het gebrek aan betrouwbaarheid van informatie over de ligging van kabels en leidingen 
vormt een hardnekkig probleem dat de maakbaarheid van maatschappelijke opgaven (zoals 
woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie) in de weg staat. de studie van het 
CoB-netwerk laat zien dat een proefsleuvendatabase een waardevolle bijdrage kan leveren.

de aanvullende waarde van proefsleufinformatie wordt gezien tijdens verschillende fasen 
van de levenscyclus van grondroerende projecten en daarna. Zo is de verwachting dat 
projecten beter uitvoerbaar, inzichtelijk en beheersbaar worden. de kans dat een project 
terug naar de tekentafel moet, neemt af.

de studie wijst ook uit dat er de bedreigingen en obstakels zijn voor het realiseren 
van een proefsleuvendatabase, waarvoor passende oplossingen gevonden 
moeten worden. Zo mag verwacht worden dat de betrouwbaarheid van 
proefsleufinformatie afneemt naargelang de tijd vordert. En moeten 
stakeholders overtuigd worden van de toegevoegde waarde om mogelijke 
weerstand weg te nemen. In de studie zijn belemmeringen vertaald naar 
randvoorwaarden voor het ontwerp van de database en vervolgstappen 
voor nadere concretisering.

Haalbaarheid 
proefsleuvendatabase
Waarde, wenselijkheid en randvoorwaarden voor het 

vastleggen en ontsluiten van informatie uit proefsleuven
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