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Samen Digitaal 
in de ondergrond



Samen 
Digitaal, 
waarom? 

De bodem wordt steeds 
drukker 

Nieuwe ontwikkelingen en 
uitdagingen

Er is behoefte aan afstemming



Samen 
Digitaal, 
wat?

Data bij de bron principe

Systemen interoperabel maken d.m.v. metadata

FAIR aanpak

Findable, accesible, interoperable, reusable

Focus op planningen:
wie gaat wat waar wanneer doen?

Open source principe



Tot nu toe

•Gegevensuitwisseling vindt 
plaats

•Er ontstaan data-eilandjes 

•Momentopnames 

•Niet één digitale waarheid

Oorspronkelijke 
situatie 

•2021

•Ontstaan van de use-case 
‘SidO’ – Samenwerking in de 
ondergrond

•Op basis van de FAIR-
methode

Proof of 
concept • In opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur 
en waterstaat (IenW)

•COB/GDL 

•Community waarbinnen 
planningsdata gedeeld wordt

Opschaling



Startbijeenkomst 
september 2022 

• Ontstaan van de community 

• Decentrale hubs binnen de community

• Rotterdam 

• Den Haag 

• Conclusie: er moeten gezamenlijke afspraken 
gemaakt worden over doelstellingen, de 
besturing en de techniek 

• November 2022: thematische vervolgsessies



3 thematische 
vervolgsessies

Doelstelling 

Use-story 

Roadmap 

Gebruikersafspraken 

Communicatie 

Business 

Rolverdeling

Governance

Financiën 

Communicatie 

Techniek 

Security 

Toegankelijkheid

Traceerbaarheid 





Verdieping Alex 
Schipperheijn



FAIR TOEPASSEN IN 

DEN HAAG
Data bodem en ondergrond als basis voor 

transities

9

- Aanleiding: de stad heeft inzicht nodig in de ondergrond

- Er is sprake van ruimteconcurrentie tussen functies.

- Oplossing zoeken in:

- - Slimme en integrale oplossingen

- - efficiënte, duurzame benutting ondergrond

- - (3D) Data over de ondergrond maakt dit mede mogelijk

- NODIG: Samenwerking



Start Datalab ondergrond

• Vanuit beleid Stadsbeheer initiatief voor werken met ondergrond data.

• 1. Overzicht mist. Er is veel data over de ondergrond – verspreid.

• 2. behoefte aan toegankelijke, bewerkte data (bouwstenen) ter 

ondersteuning van ontwikkelprogramma’s en onderhoud;

• 3. Ontsluitingsvraag via een portal of andere oplossing?

Vereist is kwalitatief goede informatie

Is deze er? Ja, maar voor verbetering vatbaar. Ondergrond lijdt aan een 

informatie achterstand tov de bovengrond.

17 februari 2023 Versie10



Complexiteit van de opgave

• In vele delen van de stad

is (te)weinig ruimte in het straat-

Profiel voor nieuwe functies

• Inzicht in de ondergrond

maakt het mogelijk tot een 

betere afstemming te komen.

Hoe organiseren wij data 

uitwisseling?

17 februari 2023 Versie11



Drukte in de ondergrond = drukte bovengronds = overlast

• Planningen werkzaamheden 

centraal:

• Voorheen nutsoverleg olv.

Riolering

• Excell lijsten

• Naar integraal programmeren

• Arcgis: kaartlagen toesturen

• Persoonsafhankelijk!

17 februari 2023 Versie12



FAIR- traject: vanuit de business

• Assetmanagement heeft traject ingezet: Kaartlagen via Arcgis

• FAIR nieuw concept  

• duidelijkheid nodig over meerwaarde: wat is het meer dan ?

• wat betekent het voor het bestaande traject ?

• Ondertussen: Start SSKI – Stedelijke Samenwerking Kritieke 

Infrastructuur 

17 februari 2023 Versie13



Impuls SSKI

• Vanuit Resilience: gezamenlijk 

crisisscenario’s door te rekenen 

en te visualiseren: Door de data 

uitwisseling van meet af aan FAIR 

op te zetten wordt het mogelijk om 

data te hergebruiken.

• Zelfde partijen, andere afdelingen

• Duidelijkheid over doel en TIJD

17 februari 2023 Versie14



Lessen voor implementatie

• Meerwaarde moet duidelijk zijn

• Eigenaarschap erkennen en beleggen

• Bredere toepassing van data inzien

17 februari 2023 Versie15



Stand van zaken
community

Thomas Diemel



Stand van 
zaken

Blauwdruk op basis van de 
vervolgsessies

Er is een landingspagina 
(samendigitaal.org) 

Den Haag en Rotterdam zijn aan het 
operationaliseren

Samenwerking COB – GDL voor de 
doorontwikkeling van de community 



Doelen voor 2023 

• Een zelfvoorzienende community opbouwen. Dit behelst:

• Een governance structuur 

• Zicht op een financiële huishouding voor community-activiteiten. 

• Een uitgewerkte roadmap

• De inbeheername van de benodigde tooling & hulpmiddelen 

• Een digitale omgeving 

• Ondersteuning bieden voor de hubs 

• Focus op natuurlijke groei (klein starten, langzaam doorgroeien). 

• De ervaringen uit de hubs vormen dus de basis



Meer weten



Zijn er vragen?
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