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Zomaar een straat in Nederland…
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Proefsleuf 5

Vervangen drinkwater- en gasleidingen

Proefsleuf 4Ontwerpfase:

Ligging drinkwater en gas uit 
eerdere proefsleufdata bekend

Aandachtspunt: werkelijke 
ligging glasvezel door mutatie 
niet zichtbaar in proefsleuven
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Aanleg glasvezelkabels
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Vervangen drinkwater- en gasleidingen

Ondergrondse afvalcontainers

Proefsleuf 6

Onderzoeksfase:

Ligging van niet aangetroffen 
drinkwaterleiding door 
eerdere gegevens bekend

Aandachtspunt: mutatie 
(vervangen drinkwater/gas) 
heeft mogelijk geleid tot 
afwijkende liggingen
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Aanleg glasvezelkabels

2026 20272023

Vervangen drinkwater- en gasleidingen

Ondergrondse afvalcontainers

Aanleg warmtenet

Ontwerpfase:

Vereiste afstand tussen warmte en drinkwater is 
bepalend voor tracé
Aandachtspunt: mutatie (vervangen drinkwater/gas) 
heeft mogelijk geleid tot afwijkende liggingen



Vooruitzicht

Een oplossing voor het verzamelen en ontsluiten
van aanvullende informatie over kabels en

leidingen, tussen partijen in (integrale) projecten
maar ook daarbuiten

Groeiend inzicht in de betrouwbaarheid van 
liggingsgegevens van kabels en leidingen; concrete 

aanknopingspunten voor vergroten
nauwkeurigheid

Kortom: een proefsleuvendatabase die bijdraagt
aan de maakbaarheid van kritische

maatschappelijke opgaven voor Nederland



Haalbaarheid proefsleuvendatabase
Kennisarenadag 2023

Presentatie

Resultaten van het project: waarde en randvoorwaarden van een
proefsleuvendatabase

Proefsleuvendebat

Gezamenlijk in discussie over opzet, inrichting en aanpak van een
proefsleuvendatabase

beeld: Siers
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Waar hebben we het over?

Proefsleuvendatabase

Een oplossing voor het verzamelen en 
ontsluiten van proefsleufinformatie

Proefsleufinformatie

In het veld ingewonnen aanvullende 
informatie over de aanwezigheid en 
ligging van kabels en leidingen

beeld: Siers



Hoe ziet een haalbare en passende oplossing voor het verzamelen en ontsluiten van 

dergelijke informatie er op hoofdlijnen uit?

Haalbaarheidsstudie proefsleuvendatabase

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

ontsluiten van proefsleufinformatie moeten voldoen om een succes te zijn?

Is de proefsleuvendatabase - het verzamelen en ontsluiten van in het veld ingewonnen 

informatie over de ligging van kabels en leidingen - zinvol en waardevol?

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

volgende stap
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Het resultaat

Rapportage

“Haalbaarheid proefsleuvendatabase: Waarde, 
wenselijkheid en randvoorwaarden voor het 
vastleggen en ontsluiten van informatie uit 
proefsleuven”

Neem ‘m nu mee of download van:

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-
leidingen/kennisarena/haalbaarheidsonderzoek-
proefsleuvendatabase/

vrijdag 17 
februari 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kennisarena/haalbaarheidsonderzoek-proefsleuvendatabase/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kennisarena/haalbaarheidsonderzoek-proefsleuvendatabase/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kennisarena/haalbaarheidsonderzoek-proefsleuvendatabase/


De waarde van een proefsleuvendatabase
in een notendop

Beschikbare proefsleufinformatie 
heeft waarde als aanvulling op reeds 
beschikbare informatiebronnen.

Toename van efficiency en 
kostenbesparingen door vergrote 
maakbaarheid

Projecten, kansen en risico’s worden 
beter uitvoerbaar, inzichtelijk en 
beheersbaar

Vliegwieleffect dankzij betere 
kwaliteit en beschikbaarheid 
informatie en inrichting ondergrond.

Verwachte uitkomsten



Wie profiteert van de proefsleuvendatabase?



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

Een proefsleuvendatabase: Erg belangrijk, 
maar niet per se 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



Deze belangrijke kwesties moeten 
meegenomen worden in het ontwerp

Verdienmodel
Is de toegevoegde waarde voldoende aantoonbaar 
en weegt het op tegen de (vermoede) extra 
kosten?

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?

Deelbereidheid
Hoe zet je mensen aan tot delen? Hoe voorkom je 
dat men dit als een (korte termijn) verdienkans 
ziet?

Adoptiebereidheid en laagdrempeligheid
Hoe zorg je dat iedereen mee wil en kan komen als 
bestaande werkprocessen moeten veranderen?

Onvoorziene consequenties
Nieuwe informatie komt letterlijk en figuurlijk aan de 
oppervlakte: Leggingen niet volgens plan, afwijkende 
liggingen, etc.

Veiligheid en traceerbaarheid
Hoe waarborg je verantwoordelijk en veilig gebruik 
van mogelijk gevoelige informatie?



7 randvoorwaarden voor een 
proefsleuvendatabase

✓ De waarde van proefsleufinformatie is kenbaar, om investeringen
te verantwoorden en participatie aan te moedigen

✓ De proefsleufinformatie is produceerbaar, met minimale impact 
op huidige werkprocessen

✓ De proefsleufinformatie is vindbaar, op dezelfde manier als KLIC-
gegevens

✓ De proefsleufinformatie is (her)bruikbaar, om beoogde
gebruikers en toepassingen zonder obstakels van de informatie te
voorzien

✓ De proefsleufinformatie heeft een duidelijke juridische status,
om aanlevering en verantwoordelijk gebruik te bevorderen.

✓ De proefsleuvendatabase heeft checks en balances, om veilig en
verantwoordelijk gebruik te waarborgen

✓ De proefsleuvendatabase begint klein, om de kans op groot
succes te maximaliseren



Vervolgstappen

Kansen benutten

• Bestaande institutionele
kaders (WIBON, CROW500)

• Aanstaande herijking wet- en
regelgeving

• Kerntaken/gebruikers met 
grootste verwachte
meerwaarde

Verder ontwikkelen

• Verdienmodel

• Rollen en
verantwoordelijkheden

• Informatiemodel

• Design sprint of hackathon

• ...en meer



Proefsleuvendebat



Proefsleuvendebat

Zo werkt het

• De moderator (Rudi) presenteert 
een stelling

• Iedereen kiest een kant van de 
ruimte: VOOR of TEGEN

• We gaan samen over de stelling in 
discussie

• Projectleider en expertteam 
reflecteren kort

Spelregels

• Steek je hand op voordat je spreekt. De 
moderator zal je het woord geven.

• Geef anderen de tijd om hun punt te laten 
maken

• Ben je overtuigd van het gelijk van debaters 
aan de andere kant, dan mag je 
“overlopen” naar de andere kant. Anderen 
mogen laten horen wat ze hiervan vinden, 
maar hou het wel respectvol!



Stelling 1

De proefsleuvendatabase moet, naast informatie verkregen uit fysieke proefsleuven, 
ook informatie verkregen uit andere onderzoeken, zoals sleufloos detectieonderzoek, 

verzamelen en ontsluiten

VOOR TEGEN



links: inwinning “virtuele proefsleuf” met grondradar (MapXact)
rechts: gebruik van kabel- en leidingzoeker (Siers)



Stelling 2

De afnemende of beperkte mate van betrouwbaarheid van proefsleufinformatie 
maakt het opzetten van een proefsleuvendatabase een zinloze activiteit

ZINLOOS ZINVOL



“Geef mij maar zoveel mogelijk informatie. 
Ik kan zelf prima beoordelen hoe dat mij 
kan helpen.”

- een lid van het expertteam

De proefsleuf: een momentopname van een 
dynamische en veranderlijke omgeving

• Blindelings vertrouwen op 
proefsleufinformatie: het kan en mag nooit

• Proefsleufinformatie als aanvullende 
informatie die op waarde geschat kan 
worden

• Metadata als noodzakelijke bijsluiter: Tijd 
van registratie, voor/door wie vastgelegd, 
doel van graven proefsleuf, latere 
dichtbijgelegen mutaties



Stelling 3

Het is belangrijk dat proefsleufinformatie wordt vastgelegd en ontsloten volgens een 
eenduidige standaard

UNIFORMITEIT PLURIFORMITEIT



Naar een standaard in de markt: Heldere 
afspraken over minimale kwaliteit, 

nauwkeurigheid en vast te leggen informatie.

“Door van alles toe te laten wordt 
het een circus. Dat staat 

bruikbaarheid van de informatie in 
de weg”

“Door het open te laten verlaag je de 
drempel tot participatie en is de 

impact op huidige werkprocessen 
minimaal”

beeld: 4M Analytics



Stelling 4

De proefsleuvendatabase dient breed en van bovenaf ontwikkeld en uitgerold te 
worden

TOP-DOWN BOTTOM-UP



Think Big.
Act Small.
Move Fast.



Stelling 5

Het delen van proefsleufinformatie mag niet vrijblijvend zijn

HET MOET HET MAG



Informatie aanleveren (en gebruiken): vrijblijvend of niet?

“Het mag niet vrijblijvend zijn”

• Juridische inbedding is van belang om aanleveren
en gebruik informatie te bevorderen

“Het mag geen moetje worden”

• Participatie vanuit gekende waarde, vrijwilligheid

• Wederkerigheid: Informatieproducenten zijn vaak
ook consumenten



Stelling 6

Het inzichtelijk maken en uiteindelijk verbeteren van de betrouwbaarheid van 
liggingsgegevens is een minstens zo belangrijke doelstelling van de 

proefsleuvendatabase als het uitwisselen van informatie

ZEER 
BELANGRIJK

ONDERGESCHIKT 
BELANG



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

Meeste stakeholders zien waarde van de database 
primair mbt het verbeteren van de 
informatiepositie

Sommigen - waaronder ook netbeheerders - zien 
proefsleuven als mogelijkheid om betrouwbaarheid 
kenbaar te maken en te verbeteren. Het is nu of 
(misschien wel) nooit.

“Als de netbeheerder de zaken beter registreerde, 
hadden we deze discussie helemaal niet gehad”

- een lid van het expertteam



Stelling 7

Het COB moet doorgaan met het uitwerken van een oplossing voor het verzamelen 
en ontsluiten van proefsleufinformatie

DOORGAAN STOPPEN



Stelling 8

Het COB moet zich niet bezighouden met het verkennen van structurele oplossingen 
voor het vergroten van de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie over de ligging 

van kabels en leidingen

NIET DOEN WEL DOEN



Bedankt!
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