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Stimuleringsfonds 



Stimuleringsfonds 

zoarg is opgezet door Reggefiber en Universiteit Twente. 

 
• Reggefiber is ervan overtuigd dat aanlegschades moeten worden 

voorkomen.  

• Ook de schades die niet direct door het graven zelf komen, maar die wel 
ontstaan bij het aanleggen en onderhouden van ondergrondse 
infrastructuur, veroorzaken overlast en ergernis.  

• Reggefiber ziet het als taak het aantal graaf incidenten te reduceren en 
zorgvuldig graven en aanleggen te bevorderen. 



Stimuleringsfonds 

Waarom doet Universiteit Twente mee. 
 
• Binnen de Universiteit Twente wordt onderzoek gedaan naar het proces van 

aanleg van kabels en leidingen.  
• Centraal in dat onderzoek staat het ontwikkelen van nieuwe technologieën, 

methodes en samenwerkingsvormen die leiden tot stroomlijnen van 
rioleringsprojecten met inbegrip van Kabels en Leidingen.  

• Ook daarin wordt onderkend dat graafschades leiden tot onveiligheid, 
procesverstoring en extra kosten en vertraging. 

• De universiteit ziet deze samenwerking als een goede gelegenheid om PDEng 
trajecten in te zetten.  

• Deze post-master ontwerpopleiding is een directe samenwerking tussen de 
praktijk van het werkveld en de onderzoekswereld van de universiteit. 

 



PDEng 

• PDEng staat voor Professional Doctorate in Engineering en is een post master-
opleiding gericht op het ontwerpen.  

• De kandidaten moeten een universitaire opleiding hebben afgerond om in 
aanmerking te kunnen komen voor het PDEng-traject. 

• Tijdens dit PDEng traject verdiept de kandidaat zich in ontwerpmethodieken 
en wordt opgeleid om hoogwaardige, creatieve en vernieuwende oplossingen 
te ontwerpen voor complexe (civieltechnische) vraagstukken.  

• Onder begeleiding van wetenschappelijke staf en met toegang tot de 
universitaire kennis en het netwerk, pakt de kandidaat een concreet probleem 
aan en ontwikkelt hiervoor de beste oplossing.  

• Doordat het PDEng-traject op de praktijk gericht is, wordt toegewerkt naar  
een ontwerp/oplossing welke direct implementeerbaar is in de organisatie. 

 

 



zoarg partner 

• Als een bedrijf of instelling wil deelnemen aan de innovatietrajecten in 
het zoarg programma, dan kan dit door zoarg partner te worden.  

• De zoarg partner draagt een vraagstuk aan, waarmee een PDEng trainee 
aan de slag gaat.  

• Ieder bedrijf en iedere organisatie die een hoogwaardige, innovatieve 
verbetering wil laten ontwerpen voor het voorkomen van aanlegschade 
komt in aanmerking voor zoarg partner. 

 



De zoarg partner….. 

• krijgt hulp bij het aanscherpen van de ontwerp-/innovatieopgave; 

• investeert 32.500 euro, een deeltijd werkplek (en eventueel reis/verblijfskosten); 

• bepaalt mede de selectie van de kandidaat; 

• krijgt een PDEng kandidaat ter beschikking die twee jaar werkt aan een 

ontwerpopgave die door de zoarg partner wordt gedefinieerd; 

• krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan zoarg bijeenkomsten en workshops waarin 

PDEng kandidaten rapporteren over hun voortgang en opgebouwde inzichten; 

• krijgt contact en aansluiting met de andere zoarg partners; 

• heeft door mede begeleiding  invloed op de uitwerking van het ontwerp; vooral om 

de toepasbaarheid in de eigen organisatie te vergroten; 

• kan zich profileren als zoarg partner; 

• krijgt door de samenwerking toegang tot medewerkers, de kennis, middelen en de 

contacten van de universiteit. 



Projecten 

Aanleg BIS Tuinboring HAS 

PoP Engineering 



Projecten 

Engineering 

Werktekening 

Veiligheid 

KLIC 

Augmented reality 

Gedrag 
Aanlegproces 



Projecten 

Aanleg BIS 

Borstelmachine 

Grondzuiger 

KLIC 

Grondradar 

Aanleg zonder graven 



Projecten 

Tuinboring 

Raketboring 

Waterjet 

Mol 

Perslucht 

Aanleg zonder graven 



Projecten 

HAS 

Gevelboring 

Kabelgoot Hoogbouw 

Plaatsen FTU 



invalshoek proces ?   
– procesmodel en simulatie voor - benchmark) planning en uitvoering (met ...?) 

– risico analyse tool graafschades (met …?) 

– weak signals en fuzzy informatie (met …?) 

– tool voor keuze van proefsleuf locatie (…?) 

– betrouwbaar & veilig werken (met …?) 

– koppeling BIM, 3D GIS (met …?) 

– verbetering PvE en PvE beheer (met …?) 

– tool voor meta analyse gemelde graafschades 

– kruisingen 2D  3D  4D tool voor K&L (weideweg) 

 

 

 



invalshoek technologie ?   
– grondradar (met … ?) 

– pirate (snake robot) icm GPR (met …?) 

– technologie op de graafmachine om K&L beter te zien (met …?) 

– koppeling BIM, 3D GIS (met …?) 

– integratie GIS en KliC (met …?) 

– monitoring mbt GIS, track en Trace (met …?) 

– timelapse video tracking voortgang en dossiervorming (met …?) 

– ondiepe ligging voor huisaansluitingen (met …?) 

– besturing van de boorkop in de horizontale boring (met …?) 

– ontgraven met waterjets (met …?), borstelmachine (met …?) 

– augmented reality (met …?) 

– KLIC tekening verrijken “zonering”  (met …?)  

– huisaansluitingen en raketboringen (met …?) 

– inzet van kabelzoekers op de kraan (met …?) 

– buisprofiel met glasvezel voorziening 

– koppeling KliC & GIS/BIM 

 

 





– Toolbox voor inzet van grondradar (met Geofox?) 
– verbeterde koppeling BIM, 3D GIS (met Ittanex?) 
– technologie op de graafmachine om K&L beter te zien (met EZIDIG/cable detection?) 
–  technieken en methoden tegen schades bij boringen voor huisaansluitingen (met 

aanlegpartners?) 
– ontwikkelen van een tool om integratie GIS en KliC te verbeteren (met Tablin?) 
– simulatie toolbox voor glasfiber planning en uitvoering (met ...). 
– voortgang monitoring mbt GIS, track en Trace (met Thunderbuild?) 
– op foto's gebaseerde dossier vorming en tracking van voortgang (met .. ?) 
– ondiepe ligging voor huisaansluitingen (met Wavin?) 
– risico analyse tool graafschades (met CROW?) 
– besturing van de boorkop in de horizontale boring (met Sensata?) 
– gebruik van weak signals en fuzzy informatie ter voorkoming van graafschades 
– ontgraven met waterjets 
– klic asset data koppeling (geostruct) 

 


