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Platform kabels & leidingen - algemeen
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Kansen & initiatieven

Prikbord en agenda

Fabel of feit?
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Kennismaking

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

Onze gastheer/-vrouw:



ONS TEAM: Marcel van den Bedem, Youri Cuijpers, Wikash Jawalapersad, Mark Koningen, Chris Kontaratos, 

Arie Verwoert, Monique Wolfraad

SAMEN MEER DAN 50 JAAR ERVARING MET KABELS EN LEIDINGEN

Van KLIC melding tot en met verleggingen ‘buiten’ gereed

EEN HECHT TEAM

WAARDERING NETBEHEERDERS

MOOIE PROJECTREFERENTIES

Movares kabels en leidingen



MARKTONTWIKKELING

▪ STEEDS VAKER MEER DETAILENGINEERING VOORDAT VtA/VtM BRIEVEN WORDEN VERSTUURD

▪ STEEDS VAKER VRAGEN OPDRACHTGEVERS TOTALE ONTZORGING (capaciteit)

▪ SAMENWERKING MET ANDERE IB’s IN PROJECTEN

▪ ONDERSTEUNINGSVRAGEN NETBEHEERDERS

MOVARES K&L en het COB

▪ COB ALS GROTE VERBINDER

▪ ZINVOLLE ONDERZOEKEN EN RAPPORTAGES

Movares kabels en leidingen



Movares kabels en leidingen



K&L in de media

Agentschap Telecom Warmtenetten

Aansluittermijnen elektra

A B
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Vier op een rij, welke hoort er niet bij?
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Platformnieuws

Nieuwe participanten:

Nieuwe kennispartners:

Proefparticipatie:

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda



Update Kennisarena

Edith Boonsma, COB

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda



De Kennisarena in 2022  
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2 financiers voor de Kennisarena 

Financiering op projectniveau   

Update Kennisarena



De uitdagingen van 2023 

o Lange termijn strategie

o Meerjarige doelen

o Vaste, langjarige financiers

o Goede positie van de Kennisarena  

o Betere implementatie van de deliverables

o De Kennisprojecten gaan onverminderd door!

o 1 loopt door wegens vertraging

o 2 krijgen een vervolg

o 3 krijgen meer dan één vervolgtraject 

o 1 loopt door, volgens plan

o 3 vooronderzoeken krijgen vervolg

o 1 stopt, want is gewoon klaar 

Samenwerking

(proceslijn, bibliotheek met voorbeelden) 

digitalisering

graafschade processen

geldstromen

omgevingswet

Update Kennisarena



Dit doen we al, maar hoe zorg je voor implementatie…… 

Hoe zorg je er voor dat onze onderzoeken niet  
terecht komen op het plankje met ongelezen boeken?

Groeiboek Fabels en feiten 

Lunchlezing 

gedragswetenschapper 

over gedrag dat  

graafschade in stand 

houdt

Kennisoverdracht door quiz 

over wet en regelgeving 

Gedrag in de keten inzichtelijk 

door Gedoespel 

Zware onderwerpen 

luchtig oppakken  

Instrumenten voor betere processen 

Diverse rapporten met  

onderzoeksresultaten en aanbevelingen
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Kansen en initiatieven

- Waar gaan we volgend jaar mee aan de slag?

- Welke kansen liggen er voor nieuwe onderzoeksprojecten?

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda
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Kansen en initiatieven

- Deelexpeditie kabels en leidingen in slappe bodem

Samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF)

Startbijeenkomst op 8 december (Gouda): SCHRIJF JE IN!

- Onderzoek multi-company traineeship ondergrondse infra

In beeld brengen huidig landschap en kansen voor samenwerkingen

Meedenken? → rudi.zoet@cob.nl

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda
Suggesties zijn altijd meer dan welkom!

mailto:rudi.zoet@cob.nl
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Wet, wet, wet

slide 21

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

• Marktconsultatie aansluittermijn elektriciteitswet

• Wet collectieve warmtevoorziening > status warmtenetten

• ACM tijdelijk kader waterstofpilots

• Gerechtelijke uitspraak bouwvrijstelling stikstof
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Fabel of feit?

“Voor werkzaamheden aan kabel- en leidingnetten is een berekening 
van stikstofdepositie in principe niet nodig, tenzij de werkzaamheden 
vergunningplichtig zijn…”

A) Fabel 
B) Feit
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Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

54%

(7)

A

46%

(6)

B
13



Prikbord en agenda

Datum: Thema: 

21 Maart

15 Juni

3 Oktober

7 December

PB #1: Knelpunten

PB #4: Integraal programmeren

PB #3: Netten van de toekomst

PB #2: Graafschade voorkomen

14 Februari Dag van de Kennisarena
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Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

Onderwerp: 

Congestiemanagement, ruimtegebrek, 

aansluittermijnen

Samenwerking, informatie-uitwisseling, 

uitvoeringsprotocol

Waterstof, open warmtenetten, andere 

netten?

Lokaliseren en opsporing, samen 

zonder schade, CROW 500 proof

Kennisarena projecten

I.v.m. COB 

congres nog niet 

zeker!



Prikbord en agenda
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Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

Schrijf tevens in je agenda…

29 november Planologie van de Ondergrond (afsluiting MVDO)

Gem. Rotterdam – Bibliotheektheater, Rotterdam (19:30 – 20:30u)

1 december Themabijeenkomst Samen stedelijk programmeren

CROW/CODR – ACEC, Apeldoorn (13:30 – 16:30u)

8 december Start deelexpeditie kabels en leidingen in slappe bodem

KBF – Arti Legi, Gouda (9:00 – 12:00u)

… en natuurlijk 14 februari 2023!!

Aanmelden: https://www.cob.nl/aanmelden-kennisarenadag-2023

https://www.cob.nl/aanmelden-kennisarenadag-2023/


K&L in de media
Vier op een rij, welke hoort er niet bij?

Kennismaking

K&L in de media

Platformnieuws

Update kennisarena

Kansen & initiatieven

Wet, wet, wet

Fabel of feit?

Prikbord en agenda

Agentschap Telecom Warmtenetten

Aansluittermijnen elektra

A B

C WIBOND

35%

(6)

A

6% (1)

B

6% (1)

C

53%

(9)

D
17
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Haalbaarheid proefsleuvendatabase
Een korte update

dinsdag 29 september 2022

Rob van Son
Projectleider
rob.vanson@cob.nl



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

woensdag 30 november 

2022

Netbeheer

Project-

ontwikkeling

Ingenieurs-

advies
Gebiedbehee

r

K&L

onderzoek

Proefsleuven

graven en

inmeten

...en meer



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

Plan van aanpak

ORIENTATIE ONTWERP AFRONDING

RESULTATEN &

UITKOMSTEN

Rapportage, 

volgende stappen en 

vervolgvragen

Jan 23*Dec - Jan 23*Okt – Nov 23*

*genoemde data zijn indicatief

Interviews en gesprekken

met stakeholders
2

Ontwikkeling

value case
3

Toetsing value case

zinvol en haalbaar of niet?
4

Solutioning & ontwerp

met expertteam

workshop(s)

5

Kick-off

met expertteam
1

Eindpresentatie

COB kennisarea-dag

mid februari 2023

6

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 
2022

36%

(5)

A

50%

(7)

B

14%

(2)

C D E
14



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

woensdag 30 november 
2022

21%

(4)

A

68%

(13)

B C

11%

(2)

D E
19



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

woensdag 30 november 
2022

5% (1)

A

58%

(11)

B

26%

(5)

C

11%

(2)

D E
18

vote at gci.participoll.com



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

woensdag 30 november 
2022

11%

(2)

A

39%

(7)

B

28%

(5)

C

11%

(2)

D

11%

(2)

E
18



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

woensdag 30 november 
2022

5% (1)

A

32%

(6)

B

32%

(6)

C

32%

(6)

D E
19



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

woensdag 30 november 
2022

15%

(3)

A

35%

(7)

B

20%

(4)

C

20%

(4)

D

10% (2)

E
20



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 

2022
A

71%

(15)

B

29%

(6)

C D
21



woensdag 30 november 
2022

“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 
2022

14%

(3)

A

29%

(6)

B

10% (2)

C

5% (1)

D

14%

(3)

E

10% (2)

F

19%

(4)

G
21

vote at gci.participoll.com



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

woensdag 30 november 

2022

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 
2022

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

woensdag 30 november 
2022

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

woensdag 30 november 
2022

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

woensdag 30 november 
2022

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

woensdag 30 november 
2022

A B C D
0

Niet essentieel
Kritische 

randvoorwaarde



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)

woensdag 30 november 

2022



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!
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11:00 Welkom en algemene zaken

11:40 Proefsleuvendatabase (Rob van Son - TerraCarta)

12:30 Lunchpauze

13:10 Digital underground Singapore

13:30 Stikstof & de gevolgen voor K&L (Iwan van Veen - Movares)

14:15 Terugblik 2022 en vooruitblik 2023

Maar eerst verlanglijst 2023 invullen (volgende sheet)



Vooruitblik 2023 – verlanglijstje voor het volgende jaar:

Onderwerpen?

Thema’s?

Locaties?

Sprekers?

Rubrieken?

Samenwerkingen?

Informeler?

Professioneler?

Interactiever?

Afwisselender?

Meer focus?

Ga zo door?

4

ga zo door
test

ga zo door rudi

jonger
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Digital Underground
Ervaringen uit Singapore



Rob van Son
Consultant, Digital Underground

vanson@arch.ethz.ch

Experiences from The Digital Underground

Research and Development Towards A Sustainable 

Utility Mapping Ecosystem in Singapore



• ETH Zürich’s only major institute outside 

Switzerland

• Research on urbanization related matters in 

Singapore since 2010





“One strategy to make better use of our 

land is to free up surface land for people-

centric uses by relocating utilities, 

transport, storage, and industrial facilities 

underground.”

(Urban Redevelopment Authority, 2019)

Singapore: Underground 

City of Tomorrow



Going underground 
demands reliable 3D data

▪ The underground as an asset: Systematic, data-
driven management is required

▪ From land (2D) to space (3D)

▪ Above and below the surface as an integrated 
whole

▪ Workflows are increasingly digital

▪ Data on subsurface utilities are particularly 
valuable and challenging



Available information is 

unreliable

Data quality is insufficient

Data is often locationally inaccurate, not up to date, 

and incomplete. 

Data quality is undefined

Data quality is largely unknown and techniques of 

measure undefined

The underground – opportunity or 

obstacle?



Not a new issue, but relevant 

unlike ever before

Going underground & going digital

Marina Bay Special and Detailed Control Plan

image credit: Urban Redevelopment Authority



The Digital Underground project

Towards a reliable digital twin of subsurface utilities in 

Singapore for planning and development

www.digitalunderground.sg

www.duconnect.org



infrastructure planning

coordination of works

plan approval and permitting

land return / alienation

roadworks & excavation interim use planning

Subsurface utilities
national digital twin

enables

Digital workflows for planning, development, 
and management of underground space

The Digital Underground project

Towards developing a reliable digital twin of subsurface utilities in 

Singapore for land administration, urban planning and development



Digital Underground long-term approach

PLAN DESIGN TEST EMBED

Phase 1

Roadmap

Phase 2

Foundations of a utility 

mapping ecosystem

Phase 3

Workflows for reliable 

data

Roadmapping Concept development

System design

Living lab

Operation phase

Agile operation

Continuous improvement

ENABLE

Community of Practice

Centralised and 

standardized

collection of data

Underground 

Living Testbed

1.5 yrs 2 yrs 2 yrs (est.)



An integrated approach 
towards reliable data



A national mapping 
strategy for subsurface 
utilities

▪ Capitalize on opportunities to assess and 

reconcile quality of legacy data

1. MEASURE TO UNDERSTAND

▪ A central repository to assess and understand 

data quality, identify issues and potential 

interventions, and support data use

2. ENSURE QUALITY OF NEW DATA

▪ Ensure reliable as-builts for newly built utilities 

and accurate as-is for existing utilities

▪ Establish strong quality controls at the front-end 

of the information supply chain

3. RECONCILE LEGACY DATA



Coordination

Coordination of a national mapping strategy

Consolidation

Consolidation of subsurface utility information 

in a national map

Capture

Reliable data capture for newly built and 

existing utilities

Capacity

Develop the required capacity

Community

Engage a community of practice from 

industry, government, and academia

Roadmap

Integrated approach towards a thriving utility 

mapping ecosystem

An integrated, whole ecosystem 
approach is required



Utility surveying and 
mapping in Singapore

• Mandated utility survey standards for all newly 
built utilities since 2017

• Developed and maintained by Singapore Land 
Authority

• Scope covers survey techniques, observation 
standards, qualified professional, and data 
specifications

• Absolute x,y,z coordinates

• Execution should yield 3D data with 100mm
accuracy

source: Standard and Specifications for Utility Survey in Singapore (2017)



Questions about feasibility of 
mandated practices

▪ Standards mandated on paper for all new 
utilities through contracts. Reality paints a 
different picture

▪ Incremental laying of utilities under heavy 
time pressure

▪ Lack of adherence to standards attributed 
to lack of time, lack of manpower, cost

▪ Proprietary formats and further processing 
of data by asset owners may result in 
quality loss



Governance recommendations

production

Key governance recommendations

(i) utilisation of common utility laying permit to establish 

leverage over the data production process

(ii) establishment of a single authority monitoring and 

regulating utility surveying and mapping

(iii) a common infrastructure for the digital submission, 

quality control, and consolidation of subsurface utility 

data

(iv) measures to ensure compliance by responsible 

stakeholders

Goed voorbeeld! 



79

Development of a digital workflow for as-builts



DUConnect #8: 3D reality capture

www.duconnect.org



▪ A one-off, city-wide data reconciliation is 

not feasible

▪ The continuous (re)development of the city 

offers many opportunities to improve data 

quality, but these are not utilised

▪ Measurements and observations often not 

shared or usable beyond site or project

▪ Lack of readiness of a fragmented 

subsurface mapping industry

Legacy data quality improvement

Utilising opportunities for 

capturing the “as-is”



Recent update: inclusion of trial 
trench surveying

Updated survey standards for trial trenches

• Inclusion of trial trenches as a survey scenario

• Observation standards for trial trench and utilities

• Progressively mandated by all commissioning government 

authorities

Collection of trial trench reports in one place

• Requirement to submit trial trench reports as PDF files

• Collection and geo-referencing of reports for sharing among 

government agencies

Image: Excerpt from the Standards and Specifications for Utility Survey in Singapore (version 

1.1) describing observation standards for trial trenches



Proposed solution: The Digital Trial 
Trench

A digital representation of the trial trench and any exposed utilities 

inside that is:

1. In a standardized format

2. Structured and machine-readable in a GIS vector or 

potentially a BIM model format

3. 2.5D or 3D geometry in absolute geographic coordinates

4. Collected and managed in a single repository with proper 

metadata (e.g., time information) along with other data on the 

location of subsurface utilities by an independent public 

sector agency

5. Securely and responsibly shared in appropriate formats (true 

3D, 2.5D vector data, topographic drawings) to all public and 

private sector beneficiaries

Image: Screenshot of a GIS displaying 2.5D geo-referenced digital trial trench data (dotted 

lines) overlaid with site photo and legacy data (labelled in grey boxes) in 2D

to establish clarity and consistency for data producers and users

to support digital data-driven use cases (e.g., planning, BIM)

for accuracy; can be produced with all endorsed surveying techniques

for simplicity, to serve the general interest, and to improve data quality

to establish a cycle of reciprocal benefits (everyone contributes and benefits)





National 
digital twin

(virtual)

Design

Build

Operate

Maintain

design plan

as-built records

Subsurface Utility Engineering

Utility asset
(physical)

Observations

legacy records

From mapping to 

digital twinning

data use in
connected digital workflows

▪ Gradual and continuous enrichment 

of an authoritative source of data

▪ Professionals + technology as 

”sensors”

▪ Collect. Measure. Improve. Share.



As above, so below

Morges, Switzerland
photo credit: Vitalis Hirschmann on 
Unsplash



Visibility and other impact

GeoBIM 2020 Awards Winner

Excellence in Subsurface Utility Mapping

SAM Hoarding Talk ‘Sub/merged’

flashforwardpod.com

Geospatial World Prime

gwprime.geospatialworld.net

BIZ-GEO Geomatics Training Module on Underground Mapping





www.digitalunderground.sg

www.duconnect.org

With gratitude to our partners and advisors: 
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Introductie

1. Achtergrond

2. Ontwikkelingen

3. Stappen in een project

4. Stellingen



Achtergrond

te veel 

NOx en NH3 

emissie

+ =



Ontwikkelingen

● PAS -> rechtelijke uitspraak

● Extern salderen -> rechtelijke uitspraak

● Partiele vrijstelling -> rechtelijke uitspraak

● Ondertussen nog verschillende commissies 

● Onderwerpen van aandacht die nog lopen

o 25km -> ??

o Handreikingen??

o Ecologische beschouwing??

o Gebiedsgerichte aanpak



Te nemen stappen binnen een project

● Bepalen locatie activiteit t.o.v. N2000

● Uitvoeren AERIUS berekening

o Benodigde inzet materieel en vervoersbewegingen

o Aan- en afrijroute

o Tijdplanning/fasering

o Jaar van uitvoeren 

● Bepalen vervolgstappen o.b.v. uitkomst

o Geen depositie

o Draaien aan knoppen berekening

o Doorgaan met depositie



Stelling 1

Vanuit het project is er geen omgevingsvergunning benodigd dus hoeft 
er verder ook niet naar stikstof gekeken te worden.

A) Correct

B) Niet correct

24%

(4)

A

76%

(13)

B
17



Stelling 2

Stikstof wordt in een project vanzelf aangehaakt op het moment dat er 
een vergunningsplicht geldt/er bij het bevoegde gezag een vergunning 
aangevraagd dient te worden.

A) Correct

B) Niet correct

13%

(2)

A

87%

(13)

B
15



Stelling 3

Voor het aanleggen van een kleine kabel kan kwalitatief onderbouwd 
worden dat er geen vergunning benodigd is, voor een groter werk dient 
altijd gerekend te worden (kwantitatieve onderbouwing).

A) Correct

B) Niet correct

33%

(6)

A

67%

(12)

B
18



Stelling 4

Bij het verleggen van kabels en leidingen door derden dienen deze 
partijen zelf een AERIUS berekening uit te voeren.

A) Correct

B) Niet correct

A B
1

vote at gci.participoll.com



Stelling 5

Projecten die ‘in ruimte’ gescheiden zijn van elkaar dienen afzonderlijk 
de gevolgen van stikstof vast te stellen.

A) Correct

B) Niet correct

A

100%

(1)

B
1



Stelling 6

Projecten die ‘in tijd’ gescheiden zijn van elkaar dienen afzonderlijk de 
gevolgen van stikstof vast te stellen.

A) Correct

B) Niet correct 100%

(1)

A B
1

vote at gci.participoll.com



Vragen?
Iwan.van.veen@movares.nl
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Bijeenkomst #3 – Boskoop 
(Waterrijk)

Terugblik 2022

Bijeenkomst #2 – Alphen ad Rijn 
(Archeon) COB-Congres

Bijeenkomst #1 – Delft 
(Vakwerkhuis)

Bijeenkomst #4 – Utrecht 
(Movares)



Terugblik 2022

11

11 nieuwe 
participanten

LinkedIN platformpagina

Innovatiemarkt

2 nieuwe projecten 
vanuit platform

Nieuwe 
aansprekende 
onderwerpen

LinkedIN platformpagina

Betrokkenheid netbeheerders

Time management en tijd 
voor netwerken



Terugblik 2022

Discussiepunt 1:

Hoe kunnen we netbeheerders beter betrekken bij het platform?



Terugblik 2022

Discussiepunt 2:

Hoe kunnen we de LinkedIN omgeving beter benutten voor het ophalen van 
nieuwswaardige items, interessante evenementen en vragen/discussiepunten?


