
Welkom





Wie zijn wij



Han Beukers

• Trotse vader van een zoon 
en een bonus dochter

• Op vrijdag de 13e juli 2012 
getrouwd en het heeft me 
alleen maar geluk gebracht

• Directeur BlindGuide 

• Marketeer in de ICT, Telecom 
en software

• DJ



Augmented Reality

En hoe we dit inzetten bij het voorkomen van graafschade



Inhoud

Graafschade en de 
oorzaken

Wat is Augmented
Reality

Lessons learned Beta
testing



Missie

“Bij BlindGuide hebben 
we ons zelf ten doel 
gesteld om technologie 
in te zetten bij het 
oplossen van de 
uitdagingen van de 
wereld van vandaag. ”





Rollen bij Graafschade

Gemeente

Nutsbedrijven

Telecom 
bedrijven

Aannemers

Wetgever & 
toezichthouders

Service 
providers



Oorzaken

Onjuiste of onvolledige 
informatie

De staat van de kabels en 
leidingen

Onzorgvuldig werken van 
planvorming tot uitvoering



Betrouwbaarheid 
van de informatie

Kennis vergroten, zodat er geen 
aannames meer worden gedaan 
over mogelijke diepteligging. 

Verticale afwijking is een gegeven

De grondroerder moet zich 
vergewissen van de exacte 
diepteligging



Toedracht



Toedrachten van 
onjuiste informatie

159 van de 286 toedrachten gaan 
over onjuiste informatie. Deze vallen 

in vier categorieën:

De kabel of leiding staat niet op de 
tekening (84 stuks, 53%).

De kabel of leiding heeft een 
horizontale (XY-)afwijking ten 

opzichte van de tekening (29 stuks, 
18%).

De kabel of leiding ligt dieper of 
ondieper dan deze volgens de norm 

hoort te liggen (Z-afwijking, 40 
stuks, 25%).

Er is geen tekening ter plaatse (6 
stuks, 4%).





Ontwikkeling

Graafschade 
voorkomen we 

samen

BlindGuide voelt 
zich onderdeel 
van de keten

Door in gesprek 
te blijven komen 

we tot nuttige 
aanvullende 
oplossingen 



Waar kun je de Gratis 
KLIC app vinden?

BlindGuide KLIC is sinds 22 mei
2018 gratis verkrijgbaar in









Wat is 
Augmented 

Reality?

Projecteren van informatie over 
de werkelijkheid





De verschillen

Virtual Reality

• Met VR bril zie je alleen een 
virtuele 3D wereld.

Augmented Reality

• Met AR bril zie je de 
werkelijkheid + de aanvullende 
informatie (tekst of 3D beelden)



Welke 
soorten 
augmented 
reality

Marker based

Position based



Marker based AR



Position based AR



Toepassingen

Werk en productiviteit

Winkelen en retail

Gaming

Educatie

Fitness

Toegankelijkheid

Sociaal

Voedsel & Restaurants

Kunst & Cultuur

Psychologie

Medische toepassingen

Bouw & Architectuur

Transport

Defensie

Adverteren & Marketing









Uitdaging position based 
• Nauwkeurige plaatsbepaling

• Kompas in mobieltjes anno 2018



Nauwkeurige
plaatsbepaling

Standaard tablet of mobiele toestel

nauwkeurigheid van ca. 2 a 4 meter



oplossing

• Laagdrempelig

• Eenvoudig in gebruik

• Geen landmeetkundige kennis nodig

• On demand

• Diverse nauwkeurigheden

• Lage investering vooraf

• Betalen wat je nodig hebt (nu per maand)



Kompas in je 
mobiele 

telefoon of 
tablet

Richting bepalen wanneer je stil staat is 
uitdaging



Wensen uit de 
sector

Door te praten met de sector ontvingen 
we oa. vragen voor:

• Kunnen we ook een autocad tekening 
in de app toevoegen?

• Kun je de procedure terug melden 
afwijkende ligging makkelijker maken 
met de app?





Doel

Doel van de gesloten beta test is samen met een aantal 
belanghebbende partijen onderzoeken van volgende 
zaken:

• Gebruiksgemak van de User Interface;

• Uitdagingen rondom nauwkeurige plaats bepaling; 

• Uitdagingen rondom het ingebouwde kompas van 
mobiel of tablet;

• Geautomatiseerd vectoriseren van de diverse geo data 
formats;

• Koppeling van GIS & BIM systemen aan ETL Tool.



Deelnemers

Netbeheerders

• Gemeente Rotterdam

• Brabantwater NV

Grondroerders

• BAM Infra

• Martens en van Oord

• BAAS BV

• Verberk Boxmeer Grond- en Wegenbouw

Consultancy

• TAUW

• BeoBOM

• Euroradar



screenshots

• Diverse projecten met 
grond open

• Met tablet en telefoon





Kompas 
kalibreren



Oplossingsrichting

• GPS based AR + Marked based AR



Upload media

Selecteer een file van uw computer om naar 
BlindGuide app te uploaden

Koppel via API

Koppel uw GIS en ontvang uw .gpkg files direct 
in de BlindGuide app

Beta testing ETL Tool



.gpkg

Raster data

.GEOTiff

Vector data

TIGER

VPF

Extract

Tran
sfo

rm
Load



Uitdagingen transform KLIC 
data

• PNG ‘s uit huidige KLIC data

• KLIC Bijlagen komen niet 
mee in nieuwe 
gevectoriseerde file



Uitdagingen toevoegen 
DWG

• Rommel/niet gerelateerde 
data op de nul laag

• Niet de juiste coördinaten in 
DWG (bijv. helft in 
Nederland en helft in 
België?)

• Of helemaal geen GEO 
locatie in DWG



Vraag uit de 
sector

Wordt de KLIC data minder nauwkeurig 
door ETL Tool 

• Dit onderzoeken we in de Beta test

• We hebben al wel vastgesteld dat we 
zowel originele KLIC + nieuwe 
vectoriseerde combi file met meerder 
lagen voor AR terug leveren vanuit ETL 
Tool. 



Roadmap ETL Tool

• KLIC data verbeteren door 
integratie grondradar data

• Bommenkaart toevoegen

• Bodemverzakking

• Bodemkwaliteit

• API naar BIM & GIS
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Rail terminal Gelderland (RTG)
Resultaten KLIC data verrijken

Groene lijn geeft 
afwijkende ligging 

aan

Rode lijn geeft 
afwijkende ligging 

aan





ETL integraties met 
Big Data

• Bodem verzakkingen vs KLIC info

• Grond Radar scan vs KLIC info

• Automatische input ruimingskaart vs 
bepalen verdacht gebied

"Data by itself is useless. Data is 
only useful if you apply it." 

- Todd Park



Bodem verzakking



API 
koppelingen



“Samenwerken is de belangrijkste 
succesfactor voor het behalen van 
ons gezamelijke succes bij het 
terugdringen van graafschade”



Waar kun je 
ons volgen?



Bedankt
Vragen?


