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• Wat hebben we met KLIC-WIBON bereikt?

• Welke behoeftes zien we?

• Welke KLIC-componenten kunnen een rol spelen?

• Wat staat ons te doen?

• O.a. interviews met en dank voor inbreng aan:

Gebruiksmogelijkheden Onderwerpen



Wat hebben we 
met KLIC-WIN/

WIBON bereikt?

• Wat wilden we bereiken?
– WION evaluatie, EU-INSPIRE: 

modernisering uitwisseling Kabel&Leiding Info
verbeteren samenwerking keten

– WIBON: 
telecom faciliteren in versnelde breedband-uitrol
dmv medegebruik infra en coördinatie werkzaamheden

• Wat is er technisch bereikt:
– Centrale afhandeling (voor meeste NetBeheerders)
– Netcomponenten-ligging in vectoren ipv pixels: 

coördinaten ipv plaatjes
– Eis Voorzorgsmaatregelen 

duidelijker afstemming en afspraken 
tussen GrondRoerder en NetBeheerder

– Registratie van aansluitleidingen (2018-2028)
– Medegebruik Infra en Coördinatie werkzaamheden
– IMKL-standaard: dataspecificatie voor meerdere

gebruikstoepassingen op utiliteitsnetten





• Kwaliteit cijfers laat geen harde conclusies toe, wat wel opvalt:
• Er wordt steeds meer Graaf & Oriëntatie gemeld:

– Meer graafwerkzaamheden en/of betere werkuitvoering conform WIBON en CROW500?
– Bij afname Oriëntatie - een toename van Calamiteiten meldingen (2018) 
– Bij sterke toename Oriëntatie een kleine afname van Calamiteiten (2019)

• Landelijk groot verschil tussen Oost en West:
In Oostelijke provincies (Gr,Dr,Ov,Gld,Lim) relatief 30% meer graafschades dan Westelijk (NH,ZH,Zlnd)!
AgentschapTelecom heeft hier (nog) geen verklaring voor gevonden.

• Grotere aannemer signaleert intern groot verschil graafschades tussen afdelingen:
Constateert verband tussen professionaliteit en aantal graafschades!

Aantal KLIC-meldingen

Graaf Toename G Calamiteit Toename C Orientatie Toename O
2015 494431 36559 85215
2016 526890 6.2% 35528 -2.9% 77693 -9.7%
2017 551133 4.4% 37693 5.7% 100797 22.9%
2018 624035 11.7% 41018 8.1% 96297 -4.7%
2019 675462 7.6% 40671 -0.9% 108994 11.6%



• In 2018 geïntroduceerd
• Coördinatie: zeer beperkt gebruikt in Nederland: introductie 2018 nog 5051 in 9 mnd, 2019 slechts 351
• Medegebruik: eigen proces van telecom-branche, bekende paden

Medegebruik Infra / Coördinatie werk voor Telecom

2018 apr mei jun jul aug sep okt nov Dec

COORDINATIE 507 412 455 424 320 383 427 47 76

MEDEGEBRUIK 101 99 54 45 36 83 35 9 1

2019 Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug sep

COORDINATIE 89 23 21 12 36 16 40 95 19

MEDEGEBRUIK 2 2 4 3 1 2 1 0 2



Techniek in grondwerk zonder proefsleuven
vereist correcte liggingsinfo leidingen

Sleuvenfrees (2km/u)
vraagt zorgvuldige planning 
om tot veilige afstand van
kruisende leidingen te frezen

Landbouw grondfrees (>80cm) groot 
risico beschadiging stalen buis

Horizontale (raket)boring
vereist diepteligging
kruisende leidingen
om op veilige afstand te boren



Voortdurende aandacht Netbeheerders

Gasunie 26-6-2020 
in FoodAgri Business:
Na meerdere incidenten, 
waarbij geen KLIC-melding was gedaan, 
is het tijd om aan de bel te trekken!
Het doel daarvan: 
(grote) incidenten te voorkomen en 
het veilige transport van water, gas, 
elektriciteit en telecommunicatie te 
waarborgen.

ProRail 25-6-2020 tijdens aanbestedingwebinar ASAP-ERTMS:
Ongeveer 50% van onze TAO’s wordt veroorzaakt door storingen met graafschades
Welke techniek helpt ons schadevrij, sneller graven en leggen met minder kosten?



• Verbeteren terugmelding afwijkende ligging
slechts 1% wordt nu gemeld (COB)

• Verbetering melding graafschade:
30% graafschades niet door grondroerder gemeld (AT)

• Globale planning/ontwerp leidingtracé:
– Leiding kruisingen: Aantal, Breedte, Diepte
– 3D-ligging van rioleringen buizen en putten in KLIC

• Werkvoorbereiding graaf / freeswerkzaamheden
– Positionering van  gereedschappen plannen 

obv vector- en attribuutdata:
efficiency verbetering door (semi-)automatische berekening

• Voor alle verwerking bij Grondroerder:
– Betrouwbare ligging- en attribuutdata van Netbeheerders

tbv ontwerp-, plannings- en uitvoeringsbeslissingen

Welke behoeftes zien we in K&L branche?



• IMKL-standaard
als basis voor interfacing van “rijk” netwerkmodel

• CAD/GIS-Tools met import van “rijke” gebiedsinformatie
om KLIC-leidingen te betrekken in 
ontwerp, planning en uitvoering van eigen werk
Voor diverse tools al beschikbaar!

• Leiding attribuutinfo (netsoort, diameter, materiaal)
voor automatische analyses met complexere regels

• Diepteligging leidingen
voor planning en raming van tracés

• Flexibele informatiepolygoon
voor beoordeling van bouwwegen naar werkgebied

Welke KLIC-aspecten kunnen een rol spelen?



Rol GEO-ICT-ers: de graafketen faciliteren met 
adequate gebiedsinformatie in elke processtap!



• CROW 500 vanaf risicoanalyse/vooronderzoek toepassen:
– Elk tracé-ontwerp- en werkvoorbereidingstool 

heeft gebiedsinformatie importfunctie
– Functies in tools voor efficiënt gebruik

van de gebiedsinformatie in ontwerp- en wvb-taken
– Uitbreiding van BIM voor de Ondergrondse Infra: 

IMKL wordt de basis voor OI BIM-standaard

• Betere informatie voor de ontwerper/grondroerder:
– Meer attribuut- en 3D-leidinginformatie beschikbaar stellen in de KLIC
– EisVoorzorgsmaatregel vlakken zijn vaak te groot,

moeten kleiner gedefinieerd worden voor 
gerichtere toepassing

– KLIC-Meldingsfunctie moet flexibeler informatiepolygoon 
krijgen voor betere werkvoorbereiding

Wat staat ons te doen?


