
GIS analyses 
op kabel- en leidingdata



Vanaf initiatieffase tot uitvoeringsfase van een infraproject 

alle relevante projectinformatie toegankelijk maken, 

samenvoegen, visualiseren en analyseren om 

projectrisico’s te identificeren en deze voor alle stakeholders 

altijd en overal beschikbaar te maken 

Doel van GIS analyses 
Visie



• Door de komst van KLIC-WIN is kabel- en leidingdata 

GIS-data geworden

• GIS-data is (ruimtelijke) informatie of gegevens over 

geografische objecten (objectdata) 

• GIS-data is een belangrijk middel om impact- of 

risicoanalyses uit te kunnen voeren.

Waarom GIS analyses
op kabel- en leidingdata?



Wat is KLIC-WIN?
• Klic-WIN proces is vernieuwd
• Europese richtlijn INSPIRE

Voordelen:
• Kabel- en leidingdata als objectdata
• Objectdata analyseren
• Dataset verrijkt door specifieke attribuutdata

Wat is er veranderd
door KLIC-WIN?



Data geschikt voor visualisatie > op iedere schaal goed 
leesbaar (vector) en attribuutdata die de volgende data 
kan bevatten (voorbeeld Geonovum):
• Kwaliteit 

• Type en soort

• Gebruik

• Diepteligging

Wat voor data levert KLIC-WIN?



• Het aantal verplichte velden nog sterk beperkt

• Niet alle verplichte velden gevuld met feitelijke data

• De netbeheerders bepalen zowel kwantiteit als kwaliteit 

• De analysemogelijkheden afhankelijk van de levering

Analyse van KLIC-WIN data
Kwaliteit van data



• Risico-inventarisatie opstellen

• Aantal en locatie van de proefsleuven vaststellen

• Verleggingsrisico’s

• Verhoogd risico op graafschade vaststellen

• Analyse kabel- en leidingdata in samenhang met datasets

Praktische toepassingen
Voorbeelden GIS-analyses



• Buisleiding Gevaarlijke Inhoud (BGI)

• Hoog- en middenspanning

• Hogedruk gasleidingen

• (Petro) chemische leidingen

• Leidingen met Eis Voorzorgsmaatregel (EV)

• Graafrisico’s in initiatieffase van project identificeren

• Graafactiviteit als risicovol kenmerken

Risicoinventarisatie Kabels & leidingen
Graafrisico’s



• Bodemverontreiniging

• Trefkansenkaart archeologie, asbest, enz.

• Grondsoorten

• Primaire waterkeringen  

• Natuurgebieden

• Bereikbaarheid/toegankelijkheid

Risicoinventarisatie gebiedsinformatie
Omgevingsrisico’s 



Verschillende inwinningstechnologieën:

• Satellietfoto’s
• Luchtfoto’s
• Hoge Resolutie-Video
• Light detection and ranging (Lichtlaser)
• Grondradar

Inwinning actuele data 



Inwinnen data van openbare ruimte voor classificeren van 
objecten:
• Soort verharding

• Obstakels

• Vegetatie

> samenvoegen met ondergrond voor berekening civiele kosten
> situatie “as is” vastgelegd

Inwinnen data
De waarde van actuele data



• Relevante data ontsluiten en visualiseren

• Data analyseren

• Toegankelijk voor alle stakeholders (op kantoor/in het veld)

• Gebruiksvriendelijke en intuïtieve beheeromgeving

Hoe brengen wij informatie samen?
GO InfraMaps

• Kaarten op klantwens maken/samenstellen

• Digitale kaarten maken op basis van beeldmateriaal

• Analyses maken op klantwens



Risico analyses 
• Schade aan mens & milieu 
• Faalkosten
• Graafschade

Impact analyses
• Ruimtebeslag
• Eis voorzorgsmaatregel of veiligheidsgebied
• Civiele kosten

Risico en impact analyses
Wat willen wij analyseren:



Bovengrondse objecten identificeren & visualiseren
door middel van beeldmateriaal

Toepassingen in de graafsector

Ondergrondse objecten identificeren & visualiseren (3D)
en daarmee ruimtebeslag van de ondergrond bepalen en 
voor graafmachinisten de obstakelvrije (diepte) zones visualiseren 



• Bestuursorganen voor invulling wettelijke taken in de 

ruimtelijke ordening

• Netbeheerders voor projectie, calculatie, tenders, 

offerteaanvragen en voorbereiding reconstructies

• Grondroerders voor (projectie), calculatie, en uitvoerend de 

aanleg en reconstructies

Wie zijn de gebruikers?
De ketenpartijen in het bouwproces



• GIS-data voor iedereen in de graafketen eenvoudig 

toegankelijk

• Door visualisatie data inzichtelijk presenteren 

• Laagdrempelig, intuïtief en gemakkelijk te gebruiken platform

• Toegevoegde waarde bieden door levering van specifieke 

content of analyses

• Altijd en overal kunnen raadplegen

GO InfraMaps
Visualisatie, data & analyse 



GO INFRAMAPS GRAAFBERICHTEN



GO INFRAMAPS GRAAFBERICHTEN



GO INFRAMAPS GRAAFBERICHTEN



GO INFRAMAPS GRAAFBERICHTEN



GO INFRAMAPS LUCHTFOTO



GO INFRAMAPS BOMEN



Vragen?


