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1 Context
Vanuit de toekomstvisie voor de graafsector is het initiatief KLIC-WIN ontstaan. De naam KLIC-WIN is
een samentrekking van de Nederlandse wet WION en de Europese regelgeving INSPIRE. Het
programma moderniseert uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WION en sluit
systemen en processen beter aan op INSPIRE.
Onderdeel van KLIC-WIN is het nieuwe IMKL2.1. Dataspecificatie IMKL2.1 geeft een beschrijving van
de structuur, inhoud en datakwaliteit van utiliteitsnetten en dient als basis voor de KLIC ontsluiting en
realisatie. De dataspecificatie dient daartoe de realisatie van digitaal berichtenverkeer rond het thema
utiliteitsnetten. Bepalend hierbij zijn met name de wet WION en de koppeling met de Europese
regeling INSPIRE betreffende het thema Utility Networks.
IMKL2.1 is de opvolger van IMKL1.1. Het nieuwe model is rijker in zowel topologie als vocabulaire.
Verscheidene nieuwe objecten, attributen en relaties zijn gemodelleerd ten opzichte van het IMKL1.1.
De rijkere data set geeft meer mogelijkheden tot analyse en visualisaties. Het nieuwe IMKL2.1, als
onderdeel van het KLIC-WIN programma, zal ingaan op 1 januari 2019. Binnen een periode van een
half jaar dienen alle netbeheerders over te gaan op het nieuwe informatiemodel.
KLIC-WIN is bedoeld voor grondroerders, netbeheerders, serviceproviders, agrariërs en particulieren.
Deze partijen starten vanaf 1 januari 2019 te werken volgens KLIC-WIN, en dus ook IMKL2.1. Echter,
de vraag rijst hoe er voor gezorgd kan worden dat partijen ook daadwerkelijk het rijkere IMKL gaan
benutten? Het Kadaster beoogt dat gebruikers/ontwikkelaars deze handschoen oppakken en zelf
nieuwe tools en viewers gaan ontwikkelen. Om deze gebruikers/ontwikkelaars daartoe te bewegen wil
het Kadaster graag een aantal uitnodigende showcases tonen op de website.
Daartoe zijn vier showcases ontwikkeld, waarin getoond en toegelicht wordt hoe IMKL2.1 gegevens
gebruikt kunnen worden ter visualisering van onzekerheden en risico’s. Ter verheldering, het
aangeleverde product betreft geen werkend prototype, maar een set van visualisaties en haar business
rules. De showcases zijn zodanig puur illustratief.
De rest van dit rapport is georganiseerd als volgt: allereerst worden de methodiek en stappen gevolgd
ter ontwikkeling van de showcases besproken. Daarna worden verkregen resultaten uiteengezet en
toegespitst op het IMKL2.1. Dit leidt tot de presentatie van een viertal showcases. Hierna volgt een
korte discussie over de opzet van de showcases aangevuld met aanbevelingen voor mogelijke
vervolgstappen. Het rapport sluit af met enkele conclusies.
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2 Voorbereiding
De viertal showcases zijn ontwikkeld met het doel aan te tonen hoe het nieuwe IMKL2.1
gebruikers/ontwikkelaars kan helpen in het visualiseren van onzekerheden en risico’s. Ter
ontwikkeling van de showcases zijn allereerst zogenoemde ‘business rules’ bepaald. De business rules
op haar beurt zijn afgeleid van de risico’s en onzekerheden die men in de praktijk in de werken van de
graafsector ervaart. Ter verduidelijking worden de begrippen ‘risico’s en onzekerheden’ en ‘business
rules in paragraaf 2.1 kort toegelicht.
Om de showcases zo goed te mogelijk laten aansluiten op wat in de praktijk plaats vindt, is een
verkennende workshop gehouden op 6 juni 2018 met het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) – hierna ook
als ‘experts’ beschreven. In deze workshop zijn tezamen de risico’s en onzekerheden in de werken van
de graafsector bepaald. Daartoe werden de business rules opgesteld. Een overzicht van de opzet van
de workshop is beschreven in paragraaf 2.2.

2.1 Risico’s, onzekerheden en business rules
Ter verduidelijking worden de kern begrippen ‘risico’s en onzekerheden’ en ‘business rules’ hieronder
uitgelegd en voorzien van een voorbeeld.

2.1.1 Risico’s en onzekerheden
Risico’s en onzekerheden zijn twee termen die vaak als synoniem van elkaar gebruikt worden. Echter,
zij verschillen wel degelijk van elkaar. Een risico is een gebeurtenis op basis van een bepaalde kans van
optreden en haar gevolg. Dit gevolg kan zowel positief als negatief zijn. Bij een risico heeft men
achtergrond informatie ter beschikking om het risico te kunnen inschatten en dientengevolge te
handelen. Een risico kan dus gemanaged worden. In de context van deze workshop wordt het volgende
voorbeeld van een risico gegeven:
Een afwijkende ligging van een kabel of leiding.
Een onzekerheid daarentegen is het ontbreken van zekerheid. Waar bij een risico de uitkomst van haar
gebeurtenis nog kan worden ingeschat, is dat bij een onzekerheid totaal onbekend. Een onzekerheid
kan daarom niet worden ingeschat, vanwege het ontbreken van achtergrond informatie. Een
onzekerheid is dus oncontroleerbaar. Ter illustratie wordt het volgende voorbeeld voor een
onzekerheid gegeven:
Het vinden van archeologische vondsten tijdens graafwerkzaamheden.
In de context van risicovisualisatie op basis van het nieuwe IMKL2.1 wordt er met name gekeken naar
de risico’s. Risico’s worden gevormd op basis van informatie die bekend is binnen het IMKL.
Onzekerheden daarentegen, worden gevormd op basis van informatie die niet bekend is binnen het
IMKL. Onzekerheden kunnen daarom niet gevisualiseerd worden middels het IMKL2.1.

2.1.2 Business rules
Business rules schrijven regels voor die bepaalde verschijnselen beschrijven. Business rules kunnen
genoteerd worden als:
ALS situatie A, DAN actie B
Terugkoppelend naar het risico van graafschade kan het volgende voorbeeld gegeven worden:
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ALS nauwkeurigheid ligging kabel is laag, DAN vergrote kans op graafschade
Een zelfde type business rule kan gegeven worden indien het utiliteitsthema bijvoorbeeld gas
hogedruk betreft. In dit geval zal het gevolg van het eventueel raken van de gasleiding zeer hoog zijn.
De business rule hiervan zou als volgt opgesteld kunnen worden:
ALS thema utiliteitsnet is gas hogedruk, DAN gevolg van graafschade is groot
Op basis van de business rules kunnen scenario’s bepaald worden, waarin meerdere business rules van
kracht kunnen zijn. Op basis van deze condities kan vervolgens een risico gevisualiseerd worden.

2.2 Workshop
De verkennende workshop op 6 juni 2018 is gehouden ter exploratie van de risico’s en onzekerheden
in de werken van de graafsector. Deze risico’s en onzekerheden staan aan de basis van de showcases.
Tijdens de workshop is gekeken hoe het rijkere IMKL2.1 gebruikt kan worden om deze risico’s en
onzekerheden te visualiseren. Daartoe werden tezamen met de experts business rules opgesteld. Ter
informatie worden het beoogde resultaat en de opzet van de workshop kort toegelicht. Voor de
workshop planning wordt verwezen naar bijlage I.

2.2.1 Beoogd resultaat
De workshop werd gehouden ten behoeve van een beoogd resultaat, waaronder:



Gecategoriseerde en geprioriteerde lijst van illustratieve risico’s en onzekerheden;
Groslijst van business rules als basis voor de showcases.

2.2.2 Opzet
De gehele workshop bestond uit een presentatie ter uitleg van de workshop, twee workshoprondes
en een pauze. De totale duur van de workshop was ongeveer twee uur. De twee workshoprondes
vormden het hart van de workshop. Elk van deze rondes adresseerden een verschillend onderwerp,
hieronder nader toegelicht.
De eerste ronde stond in het teken van het bepalen van de risico’s en onzekerheden in de werken van
de graafsector. In de eerste ronde werden de experts opgedeeld in twee groepen, elk ondersteund
door een persoon van de Universiteit van Twente. Tijdens de workshop is gekozen om vanuit de
Universiteit van Twente zelf geen ideeën aan te dragen. Dit om het eigenhandig formuleren van ideeën
van de experts te stimuleren en de connectie met de praktijkkennis te waarborgen.
Binnen elke groep brainstormden de experts over de risico’s en onzekerheden die zij ervaren dan wel
meemaken binnen de graafsector. Deze schreven zij op een flipover, waarover elk van de groepen
beschikte. De risico’s en onzekerheden werden daarbij geprioriteerd op basis van het waardeoordeel
van de experts. Hierbij van belang is dat risico’s en onzekerheden met een hoge prioritering niet per
definitieve ook een hoog risico hoeven te zijn en vice versa. De prioritering dient met name het doel
om beeldende en sprekende risico’s vast te stellen, als basis voor de showcases. Voor een complete
en valide risicoanalyse dient extra onderzoek uitgevoerd te worden, waarbij ook andere partijen vanuit
de graafsector betrokken dienen te worden.
Na het opstellen van de risico’s en onzekerheden plaatste elk van de groepen haar risico’s en
onzekerheden binnen de generieke tijdlijn van een werk, geïllustreerd in figuur 1.
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Figuur 1 – Project tijdlijn van oriëntatie tot registratie

De eerste ronde leed daarmee tot het volgende resultaat:



Lijst van geprioriteerde risico’s en onzekerheden;
Koppeling van risico’s en onzekerheden aan de project tijdlijn.

De tweede ronde stond in het teken van het bepalen van scenario’s, betreffende hoe het IMKL2.1 kan
helpen in de analyse en visualisatie van risico’s en onzekerheden. Business rules werden vervolgens
van deze scenario’s afgeleid. Dit gebeurde in dezelfde twee groepen van experts als in de eerste ronde.
De groepen schreven wederom hun ideeën op de flipovers.
De ronde startte met het doornemen van de (meest) concrete verschillen tussen IMKL1.1 en IMKL2.1.
Op basis van deze verschillen werd binnen de groepen bepaald hoe het nieuwe IMKL2.1 kan helpen de
risico’s bepaald in de eerste ronde te visualiseren. Voor de meest beeldende scenario’s en
bijbehorende risico’s werden vervolgens business rules afgeleid. Deze business rules werden tot slot
gezamenlijk besproken om verschillen en overeenkomsten te identificeren met als resultaat een
groslijst aan business rules.
De tweede ronde leed daarmee tot het volgende resultaat:


Groslijst van business rules.

2.3 Output
De tijdens de workshop opgestelde lijst aan risico’s, scenario’s en daaruit volgende business rules
vormden de input voor de visualisaties. Figuur 2 toont de totstandkoming van de selectie van
scenario’s en haar business rules, en uiteindelijk de mock-up. Risico’s tijdens de workshop zijn hierin
opgenomen als ‘geïdentificeerde risico’s’. Gezien de slechts beperkte risicoanalyse in deze studie is het
aannemelijk dat er ook risico’s niet geïdentificeerd zijn tijdens de workshop door de experts. Deze zijn
opgenomen als ‘niet geïdentificeerde risico’s’ en zijn mogelijk interessant om te identificeren in
toekomstige studies. Tezamen vormen de geïdentificeerde en niet geïdentificeerde risico’s alle
mogelijke risico’s.
Vanwege het open karakter van de workshop zijn er zowel risico’s die wel aan het IMKL2.1 gekoppeld
kunnen worden als risico’s die niet (direct) aan het IMKL2.1 gekoppeld kunnen worden geïdentificeerd.
Aangezien het doel van deze studie is om toe te lichten hoe IMKL2.1 gegevens gebruikt kunnen worden
ter visualisering van onzekerheden en risico’s zijn alleen de ‘koppelbare risico’s’ relevant. Voor deze
koppelbare risico’s zijn scenario’s en business rules afgeleid, die tevens elkaar beïnvloeden.
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Voor de visualisaties zijn scenario’s en business rules gekozen op basis van de prioritering eerder
toegekend aan de risico’s. In totaal worden een viertal scenario’s en haar business rules uitgewerkt.
Voor elk van dit viertal is een mock-up – de visualisatie van het risico – ontwikkeld, welke een mogelijke
uitwerking van risicovisualisatie op basis van gegevens uit het IMKL2.1 presenteert.
Alle mogelijke risico s
Geïdentificeerde risico s

Koppelbare risico s

Niet geïdentificeerde risico s

Niet koppelbare risico s

Lijst van scenario s

Lijst van business rules

Selectie van scenario s

Selectie van business
rules

Mock-up

Figuur 2 – Totstandkoming van geselecteerde scenario’s en business rules

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten – de risico’s, scenario’s en business rules – verkregen
uit de workshop nader besproken.
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3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen uit de workshop besproken. De risico’s en
onzekerheden worden in paragraaf 3.1 besproken. Paragraaf 3.2 beschrijft de business rules.

3.1 Risico’s en onzekerheden
De risico’s en onzekerheden zijn bepaald aan de hand van de eerste ronde van de workshop. Op basis
hiervan is een groslijst met risico’s opgesteld, welke hieronder besproken wordt.
Tabel 1 toont een groslijst van risico’s bepaald door beiden groepen tijdens de eerste ronde van de
workshop. Daar waar de beide groepen gelijkwaardige risico’s noteerden, zijn deze samengenomen.
In de tabel wordt het risico, haar plaats in de project tijdlijn (figuur 1) en de prioriteit beschreven. Een
enkel risico kan daarbij optreden in meerdere fasen van de project tijdlijn.
Prioritering van de risico’s is gebaseerd op een waardeoordeel van de experts tijdens de workshop.
Daarbij is een schaal toegepast van 1 tot 5. Hierbij geld 1 als het minst relevante risico en 5 als het
meest relevante risico – volgens de experts. In tabel 1 staan ook enkele risico’s weergegeven met geen
waarde bij de prioritering. Dit zijn risico’s waarvoor tijdens de workshop geen prioritering is gegeven.
De risico’s in tabel 1 zijn alleen de risico’s die gekoppeld kunnen worden aan het nieuwe IMKL2.1.
Vanwege de open brainstorm, kwamen beide groepen ook met vele risico’s die niet direct gelinkt
kunnen worden aan het IMKL. Deze risico’s hebben bijvoorbeeld betrekking op het opleidingsniveau
in de graafsector, de communicatie tijdens de werken en het niet opvolgen van gesteld beleid. Voor
de lijst aan risico’s zonder directe koppeling met het IMKL2.1 wordt verwezen naar bijlage II.

3.1.1 Synthese
Tabel 1 toont in totaal 17 risico’s met een directe koppeling met het IMKL2.1. De risico’s door de
experts benoemd zijn op te delen in een aantal categorieën. Experts benoemen werkzaamheden
gerelateerde risico’s. Het soort werkzaamheden (zoals drainage), maar ook bijvoorbeeld het graven
buiten de polygoon worden als risico’s bestempeld. Ook het aanleggen van extra lengte van een kabel
/ leiding om deze tijdens toekomstige werkzaamheden gemakkelijker te verleggen is een risico.
Daarnaast zijn veel risico’s diepte en ligging gerelateerd. Diepteligging is bijvoorbeeld niet verplicht te
registreren of wordt aangenomen (volgens de NEN7171). Ook kan de x- en y- coördinaat van een kabel
of leiding daarnaast mogelijk onnauwkeurig ingemeten zijn of bevat deze een onnauwkeurige dan wel
afwijkende ligging. Experts geven ook aan dat de locatie waar werken worden uitgevoerd mogelijke
risico’s met zich meebrengt. Een gebied met een overvolle ondergrond vergroot het risico op
verstrengeling en kruisen van kabels en leidingen. Schade in een overvolle grond vergroot ook de kans
op cascade effecten. Experts benoemen ook enkele visualisatie gerelateerde risico’s. Huisaansluitingen
worden bijvoorbeeld op twee manieren gevisualiseerd en de leesbaarheid van de annotatie en
maatvoering kan onvoldoende zijn. Overige risico’s zijn onder andere kwaliteit gerelateerd (kwaliteit
van de kabels en leidingen onvoldoende) en thema gerelateerd (thema van het net waarin de kabel /
leiding zich bevinden).
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Tabel 1 – Groslijst risico’s met betrekking op het IMKL2.1
#

Risico

Oriëntatie

Graafmelding

Levering

1

Soort graafwerkzaamheden in graafgebied

2

Kabelbeheerders leggen extra kabel / leiding lengte aan

X

5

3

Diepteligging niet verplicht te registreren

X

5

4

Diepteligging kabels en leidingen aannemen / schatten (NEN7171)

X

5

Thema van de kabels en leidingen in graafgebied

X

6

Kwaliteit van de kabels en leidingen in graafgebied onvoldoende

X

X

7

Kruisende kabels en leidingen in graafgebied

X

X

8

Hoge dichtheid aan kabels en leidingen in graafgebied

X

X

X

4

9

Verstrengeling van kabels in graafgebied

X

X

X

4

10

Visualisatie van huisaansluiting op twee manieren (schets, KLIC)

X

11

Graven met incomplete deellevering polygoon

X

12

Leesbaarheid annotatie en maatvoering onvoldoende

X

13

Buiten graafpolygoon graven

14

Onnauwkeurige ligging van de kabel of leiding op de x, y, z coördinaat

X

15

Afwijkende ligging van de kabel of leiding op de x, y, z coördinaat

X

16

Mogelijke cascade werking in graafgebied

17

Soort locatie / landgebruik in graafgebied

X

Graafwerkzaamheden
X

Prioriteit
5

X

5
5
X

5
4

X

4
4
X

4

X

3

X

3

X

X
X

X

Registratie

2
1
-
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3.2 Business rules
Op basis van de risico’s en onzekerheden zijn er tijdens de workshop scenario’s bedacht waar
vervolgens business rules van zijn afgeleid. De business rules zijn daarbij alleen afgeleid van de
scenario’s en bijbehorende risico’s als zij gekoppeld konden worden aan het nieuwe IMKL2.1. De
risico’s waarvoor business rules zijn opgesteld betreffen dus de risico’s gepresenteerd in tabel 1.
Hieronder worden de business rules nader besproken.
In de tweede workshopronde zijn door de experts business rules opgesteld op basis van de eerder
opgestelde risico’s. Deze business rules zijn geanalyseerd en gekoppeld aan specifieke objecten en
attributen binnen het IMKL2.1. Het resultaat hiervan is de groslijst aan business rules gepresenteerd
in tabel 2 en tabel 3. Voor de groslijst aan business rules opgesteld door de experts tijdens de workshop
wordt verwezen naar bijlage III.
De business rules zijn geclusterd naar categorieën als ‘kans op graafschade door diepteligging’ en ‘kans
op graafschade door foutieve ligging’. Zoals in paragraaf 2.1 besproken bestaat elke business rule uit
een ‘als’ en ‘dan’ regel. Tabel 2 en 3 beschrijven respectievelijk op basis van individuele en gekoppelde
IMKL attributen deze ‘als’ en ‘dan’ regels.
Tabel 2 – Groslijst business rules op basis van individueel IMKL attribuut

Kans op graafschade
door diepteligging

Kans op graafschade
door soort
werkzaamheden

Kans op graafschade
door foutieve ligging
Gevolg uit
graafschade door
thema

ALS

DAN

dieptePeil ≤ 50 cm

Kans op graafschade hoger

dieptePeil = onbekend

Kans op graafschade hoger

diepteNauwkeurigheid = 'onbekend' ;
'tot100cm'
kabelDiameter = onbekend

Kans op graafschade hoger

pipeDiameter = onbekend

Kans op graafschade hoger

dieptePeil op basis van maaiveldPeil

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden = 'persingBoring'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden = 'heien'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden = 'drainage'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden =
'damwandBeschoeiingSlaan'
geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

geoNauwkeurigheidXY = 'onbekend'
operatingVoltage ≥ 30 kV

Kans op graafschade hoger
Gevolg na eventuele graafschade groter

pressure ≥ 70 bar

Gevolg na eventuele graafschade groter

pressure = onbekend

Gevolg na eventuele graafschade onbekend

Thema = 'water'

Kans op inspoeling door graafschade hoger

Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'

Kans op explosie door graafschade hoger

Thema = 'laagspanning' ; 'middenspanning' ;
'hoogspanning'
Thema = 'warmte'

Kans op elektrocutie / explosie door
graafschade hoger
Kans op verbranding door graafschade hoger

Thema = 'buisleidingGevaarlijkeInhoud'

buismateriaalType = 'castIron'

Kans op negatieve milieueffecten door
graafschade hoger
Kans op negatieve milieueffecten door
graafschade hoger
Kans op aantreffen bros materiaal hoger

wanddikte ≤ 1 cm

Gevolg uit graafschade groter

buismateriaalType = 'asbestos-cement'
Gevolg uit
graafschade door
bros materiaal

Kans op graafschade hoger

Kans op graafschade hoger

9

Tabel 3 – Groslijst business rules uit workshop van gekoppeld IMKL attribuut

Kans op en gevolg uit
graafschade

Kans op graafschade
door soort
werkzaamheden

Gevolg uit graafschade
door thema

Kans op graafschade
door ligging

ALS

DAN

Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'
& dieptePeil = onbekend
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'laagspanning' ; 'middenspanning' ;
'hoogspanning'
& dieptePeil = onbekend
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade met explosie als
gevolg hoger

Thema = 'warmte'
& dieptePeil = onbekend
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'gasHogeDruk'
pressure ≥ 70 bar
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'middenspanning'
& operatingVoltage ≥ 30 kV
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade met verbranding als
gevolg hoger

Thema = 'water'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'asbestos-cement'
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op en gevolg uit graafschade groter

soortWerkzaamheden = 'persingBoring'
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden = 'heien'
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden = 'drainage'
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

soortWerkzaamheden =
'damwandBeschoeiingSlaan'
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'
& Thema = 'water'
& “Graafpolygoon ≤ x m2”

Kans op inspoeling door graafschade
hoger

Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'
wanddikte ≤ 1 cm

Kans op explosie door graafschade hoger

Thema = 'buisleidingGevaarlijkeInhoud'
wanddikte ≤ 1 cm

Gevolg uit graafschade groter

dieptePeil op basis van maaiveldPeil
& diepteNauwkeurigheid = 'onbekend' ;
'tot100cm'
& huidige datum - 2 jaar ≥
datumOpmetingMaaiveldPeil
dieptePeil = onbekend
& kabelDiameter = onbekend

Kans op foutieve diepteligging hoger

dieptePeil ≤ 50 cm
& pipeDiameter = onbekend

Kans op graafschade hoger

dieptePeil = onbekend
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

locatieWerkzaamheden = binnen bebouwde
kom
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

Kans op graafschade hoger

Kans op graafschade met elektrocutie /
explosie als gevolg hoger

Kans op graafschade met explosie als
gevolg hoger
Kans op graafschade met elektrocutie /
explosie als gevolg hoger

Kans op graafschade hoger
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Kans op graafschade
door bros materiaal

Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk' ;
'water'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'castIron'
Thema = 'water'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'asbestos-cement'

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Thema = 'rioolOnderOverOfOnderdruk'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'concrete'

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

3.2.1 Synthese
Tijdens de workshop zijn door de experts zowel business rules op basis van een enkel IMKL attribuut
als business rules voor gekoppelde IMKL attributen bedacht. Daar waar de experts al enkele
gekoppelde business rules bedachten, is er verder analyse uitgevoerd om deze lijst aan gekoppelde
business rules uit te breiden. Hierbij zijn vanzelfsprekend geen nieuwe business rules opgesteld, maar
is gebruik gemaakt van de enkele business rules zoals opgesteld door de experts. Daarnaast is voor elk
van de business rules gekeken in het IMKL2.1 welk specifiek object of attribuut gekoppeld kan worden.
De naamgeving van deze objecten en attributen is exact overgenomen. Het overnemen van de exacte
naamgeving toont aan waar binnen het IMKL2.1 de gegevens voor de betreffende business rule
gevonden kunnen worden.
Echter, niet alle attribuutwaarden kunnen middels een vooraf gedefinieerde code lijst ingevuld
worden. In het geval dat een attribuutwaarde ingevuld dient te worden in het IMKL2.1 als een
‘characterString’ (tekst), zoals bij het attribuut ‘locatieWerkzaamheden’, is een eigen invulling
mogelijk. In het geval van ‘locatieWerkzaamheden’ is binnen de business rule gepresenteerd in tabel
3 gekozen om de locatie aan te duiden als ‘binnen de bebouwde kom’. Hiermee wordt een gebied waar
mogelijk veel kabels en / of leidingen liggen geïllustreerd. Een zelfde situatie geldt voor een attribuut
waarbij de waarde ingevuld dient te worden als ‘Measure’, zoals bij het attribuut ‘dieptePeil’,
‘kabelDiameter’, ‘pipeDiameter’, ‘pressure’, ‘operatingVoltage’ en ‘wanddikte’. Een vrije invulling van
deze attribuutwaarden is mogelijk. De waarden die voor deze attributen zijn opgenomen in de business
rules zijn waarden die een bepaald scenario schetsen. Daarmee zijn deze waarden dus slechts een
mogelijke weerspiegeling van de waarden die in de praktijk ingevuld kunnen worden.
De business rules zijn geclusterd in een aantal specifieke categorieën. Voor zowel de business rules op
basis van een enkel IMKL attribuut als voor een gekoppeld attribuut bestaan de twee hoofdcategorieën
uit ‘de kans op graafschade’ en ‘het gevolg uit graafschade’. Voor de business rules op basis van een
enkel IMKL attribuut kan er onderscheid gemaakt worden tussen kans op graafschade door
diepteligging, soort werkzaamheden en ligging gerelateerde risico’s. Het gevolg uit graafschade hangt
sterk af van het thema van het net en de kwaliteit van de kabels en leidingen. Voor de business rules
op basis van gekoppelde IMKL attributen bestaat hetzelfde onderscheid al zijn hierbij ook business
rules opgesteld waarbij zowel de kans op als het gevolg uit – en daarmee het risico – graafschade hoger
is. Deze business rules koppelen thema, diepte, ligging en kwaliteit gerelateerde business rules.
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4 Showcases
Op basis van de opgestelde business rules zijn een viertal showcases ontwikkeld. Deze worden alle vier
in dit hoofdstuk in vier separate paragrafen nader besproken. Voor elk van de showcases zijn de risico’s
naar aanleiding van de showcase, het geschetste scenario binnen de showcase, de toegepaste business
rules op basis van het IMKL2.1 binnen de showcase, en de visualisatie van de showcase beschreven.
Uitgangspositie voor de showcases zijn risico’s met een hoge prioriteit. Hierdoor zijn – op basis van het
waardeoordeel van de experts – showcases opgesteld die als meest relevant / beeldend worden
geacht. Op deze manier worden mogelijkheden van de data van het rijkere IMKL2.1 getoond die het
meest aansluiten bij de dagelijkse praktijk in de graafsector.
Op basis van de risico’s zijn door de experts tijdens de workshop scenario’s afgeleid. Voor elk van de
showcases zal echter maar één scenario worden uitgewerkt tot een visualisatie. Dit betekent niet dat
er niet meerdere scenario’s mogelijk zijn gegeven de selectie van risico’s.

4.1 Showcase 1: Foutieve of onbekende diepte
De eerste showcase focust zich op een foutieve dan wel onbekende diepte van een kabel of leiding
element. Uitlevering van diepte is niet verplicht binnen het IMKL2.1, maar diepte is wel een nieuw
element ten opzichte van het oude IMKL dat door het nieuwe IMKL2.1 beschreven kan worden.

4.1.1 Risico’s
Aanleiding voor de showcase zijn enkele diepte gerelateerde risico’s met een hoge prioritering
genoemd door de experts. Deze risico’s staan beschreven in tabel 4 en volgen de nummering van de
risico’s zoals beschreven in tabel 1.
Tabel 4 – Risico’s behandeld binnen showcase 1
#
3
4
14

Risico
Diepteligging niet verplicht te registreren
Diepteligging kabels en leidingen aannemen / schatten (NEN7171)
Onnauwkeurige ligging van de kabel of leiding op de x, y, z coördinaat

Prioriteit
5
5
3

Door de experts wordt aangegeven dat diepteligging voorheen, maar ook in het nieuwe IMKL2.1, niet
verplicht is om te registreren. Desalniettemin brengt het ontbreken van een correcte diepteligging veel
onzekerheden met zich mee, wat resulteert in een vergrote kans op graafschade. In dezelfde lijn wordt
aangeven dat de diepteligging vaak aangenomen wordt volgens een standaarddiepte uit de NEN7171.
Deze norm geeft criteria voor de ordening van ondergrondse netten bij nieuwbouw. Hierdoor is de
diepteligging vaak een schatting. Voorgaande vergroot de kans op een onnauwkeurige ligging van de
kabel of leiding – in deze showcase met betrekking tot de diepteligging – en daarmee het risico op
graafschade.

4.1.2 Scenario
Tezamen met de experts is op basis van de risico’s over diepteligging een scenario bedacht. Het
geschetste scenario binnen deze showcase neemt de volgende condities in overweging:



Diepteligging gemeten op basis van het maaiveld;
Meting van diepteligging meer dan twee jaar oud;
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Het scenario beschrijft een situatie waarin de exacte diepteligging van een kabel of leiding element
moeilijk te bepalen is. Gezien het meten van diepteligging ten opzichte van het maaiveld het probleem
met zich meebrengt, dat het dek van het maaiveld over tijd kan veranderen, betekent het dat het risico
op een foutieve diepteligging groter wordt naarmate de meting verouderd. Een geregistreerde
diepteligging kan daardoor een grote onzekerheid bevatten en daarmee het risico op graafschade
vergroten.

4.1.3 Business rules
Op basis van de risico’s en het geschetste scenario zijn business rules afgeleid. Deze business rules
staan beschreven in Tabel 5. De business rules volgen de terminologie van het IMKL2.1.
Tabel 5 – Business rules van toepassing op showcase 1
ALS
dieptePeil op basis van maaiveldPeil
& diepteNauwkeurigheid = 'onbekend' ; 'tot100cm'
& huidige datum - 2 jaar ≥ datumOpmetingMaaiveldPeil

DAN
Kans op foutieve diepteligging hoger

4.1.4 Visualisatie
Figuur 3 presenteert de visualisatie behorend bij de eerste showcase. In de visualisatie is het
graafgebied aangegeven middels een graafpolygoon (roze onderbroken lijn). Het rode gearceerde
gebied tussen punt A en punt B (puntmeting van het ‘maaiveldPeil’) met het patroon ‘z’ (van zcoördinaat) laat een gebied zien waarvan de diepteligging mogelijk foutief is. De informatiebox aan de
rechterzijde verstrekt informatie over de betreffende (in dit geval) waterleiding middels attributen en
haar waarden.

Figuur 3 – Visualisatie van showcase 1 (2D)

De kans op een foutieve diepte kan naast in 2D ook in 3D weergegeven worden. Figuur 4 toont dezelfde
situatie als weergegeven in figuur 3, maar nu in het drie dimensionale vlak. Figuur 4 toont een rode
buffer rondom de waterleiding om de mogelijke waarden van de diepteligging weer te geven.
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Figuur 4 – Visualisatie van showcase 1 (3D)

4.2 Showcase 2: Kabel en leiding kwaliteit
De tweede showcase focust zich op de kwaliteit van een kabel of leiding element. Met kwaliteit wordt
binnen deze showcase de materiële kwaliteit van een kabel of leiding element bedoeld.

4.2.1 Risico’s
Aanleiding voor de showcase is een kwaliteit gerelateerd risico met een hoge prioritering genoemd
door de experts. Dit risico staan beschreven in tabel 6 en volgt de nummering van de risico’s zoals
beschreven in tabel 1.
Tabel 6 – Risico’s behandeld binnen showcase 2
#
6

Risico
Kwaliteit van de kabels en leidingen in graafgebied onvoldoende

Prioriteit
5

De (materiële) kwaliteit van een kabel en leiding element wordt door de experts als zeer relevant
beschreven, getuige de hoge prioritering. Kwaliteit van een kabel of leiding element neemt –
naargelang het type materiaal – af over de jaren. Hierdoor is het gevolg bij een mogelijke graafschade
groter.

4.2.2 Scenario
Tezamen met de experts zijn op basis van de risico’s over de kabel en leiding kwaliteit scenario’s
bedacht. Het geschetste scenario binnen deze showcase neemt de volgende condities in overweging:




Thema is gas, water of riool;
Kabel of leiding element meer dan tien jaar oud;
Materiaal van kabel of leiding element is beton, gietijzer of asbestcement.

De scenario’s schetsen de achteruitgang in kwaliteit van het materiaal van een kabel of leiding
element. Daarmee wordt de kans op het aantreffen van een bros materiaal vergroot. Een bros
materiaal op haar beurt zal eerder bezwijken en daarmee een hoger gevolg ten aanzien van
graafschade hebben. Binnen dit scenario wordt een periode van tien jaar als geschatte termijn
genomen waarbuiten de genoemde materialen mogelijk in kwaliteit achteruit zijn gegaan. De
materialen waarvan door experts aangegeven wordt dat zij mogelijk bros kunnen zijn, zijn beton,
gietijzer en asbestcement.

4.2.3 Business rules
Op basis van de risico’s en het geschetste scenario zijn business rules afgeleid. Deze business rules
staan beschreven in tabel 7. De business rules volgen de terminologie van het IMKL2.1.
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Tabel 7 – Business rules van toepassing op showcase 2
ALS
Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk' ; 'water'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'castIron'
Thema = 'water'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'asbestos-cement'
Thema = 'rioolOverOfOnderdruk'
& huidige datum - 10 jaar ≥ validFrom
& buismateriaalType = 'concrete'

DAN
Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

4.2.4 Visualisatie
Figuur 5 presenteert de visualisatie behorend bij de tweede showcase. De visualisatie toont een
scenario met een ‘gasHogeDruk’ leiding waarvan de leeftijd ten minste 10 jaar is. De waarde voor het
attribuut ‘buismateriaalType’ is ‘castIron’ (gietijzer). Overige thema’s en materialen opgenomen in de
business rules van deze showcase (tabel 7) leveren een gelijkwaardige visualisatie op.
In de visualisatie is het graafgebied aangegeven middels een graafpolygoon (roze onderbroken lijn).
Het rode gearceerde gebied tussen punt A en punt B (puntmeting waarvan de ‘validFrom’ data bekend
zijn) met het patroon ‘m’ (van materiaal) laat een gebied zien waar de kans op het aantreffen van een
lage kwaliteit leiding mogelijk hoger is. De informatiebox aan de rechterzijde verstrekt informatie over
de betreffende gasleiding middels attributen en haar waarden.

Attribuut

A

B

Waarde

Thema

gasHogeDruk

buismateriaalType

castIron

validFrom
(puntmeting A)

...

validFrom
(puntmeting B)

...

Let op!
Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Figuur 5 – Visualisatie van showcase 2

4.3 Showcase 3: Locatie en kabeldichtheid
De derde showcase focust zich op een vergrote kans op graafschade door de locatie van de
graafwerkzaamheden en de kabeldichtheid op de specifieke locatie.
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4.3.1 Risico’s
Aanleiding voor de showcase zijn enkele locatie gerelateerde risico’s met een hoge prioritering
genoemd door de experts. Naast de hoge prioriteit risico’s, worden binnen de showcase een tweetal
risico’s met een lage en geen prioritering opgenomen, gezien de relevantie voor de showcase. Deze
risico’s staan beschreven in tabel 8 en volgen de nummering van de risico’s zoals beschreven in tabel
1.
Tabel 8 – Risico’s behandeld binnen showcase 3
#
7
8
16
17

Risico
Kruisende kabels en leidingen in graafgebied
Hoge dichtheid aan kabels en leidingen in graafgebied
Mogelijke cascade werking in graafgebied
Soort locatie / landgebruik in graafgebied

Prioriteit
4
4
1
0

De kans op graafschade wordt volgens de experts verhoogd indien de ondergrond overvol is (een hoge
kabeldichtheid) en wanneer kabel en leiding elementen elkaar kruisen. Dit hangt samen met het type
locatie waar de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. In het geval van een graafschade zal daarom
de kans op een cascade effect – een ketenwerking – toenemen.

4.3.2 Scenario
Tezamen met de experts zijn op basis van de risico’s over de locatie van kabel en leiding elementen
scenario’s bedacht. Het geschetste scenario binnen deze showcase neemt de volgende condities in
overweging:




Gas en water netten liggen nabijgelegen;
Graaflocatie is binnen de bebouwde kom (hoge kabeldichtheid);
Nauwkeurigheid van x en y coördinaat laag.

De kans op graafschade wordt groter indien gegraven wordt in een gebied met een hoge
kabeldichtheid en een lage nauwkeurigheid van de x en y coördinaat. De bebouwde kom is een
dergelijk gebied waar doorgaans een hoge kabeldichtheid geldt. In een gebied waar een hoge
kabeldichtheid geldt, is de kans op cascade effecten groter. In het geval van graafschade op
nabijgelegen gas en water netten, bestaat de mogelijkheid op inspoeling van de gasleidingen.

4.3.3 Business rules
Op basis van de risico’s en het geschetste scenario zijn business rules afgeleid. Deze business rules
staan beschreven in Tabel 9. De business rules volgen de terminologie van het IMKL2.1.
Tabel 9 – Business rules van toepassing op showcase 3
ALS
locatieWerkzaamheden = binnen bebouwde kom
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'
& Thema = 'water'
& Intersecting buffers van leidingen binnen Graafpolygoon

DAN
Kans hoger
Kans op inspoeling hoger

4.3.4 Visualisatie
Figuur 6 presenteert de visualisatie behorend bij de derde showcase. In de visualisatie is het
graafgebied aangegeven middels een graafpolygoon (roze onderbroken lijn). Op het kruispunt van de
leidingen is middels een rode kleur aangegeven dat de kans op graafschade hier hoger is. Hoe verder
van de kruising vandaan, hoe groener het gebied wordt en hoe lager de kans op graafschade wordt,
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vanwege de aanwezigheid van minder kabels en leidingen. De buffers om de leidingen visualiseren de
onnauwkeurigheid in de x en y coördinaat. Op basis van de intersecties tussen deze buffers kan – zoals
in de figuur gedaan – een gebied aangewezen worden waar de kans op graafschade hoger is. De
nabijheid in ligging van gas en water netten vergroot tevens de kans op inspoeling van het gasnet bij
een graafschade. De informatiebox aan de rechterzijde verstrekt informatie over de betreffende
leidingen middels attributen en haar waarden.

Attribuut

Waarde

Thema

gasHogeDruk, gasLageDruk
water

locatieWerkzaamheden

binnen bebouwde kom

geoNauwkeurigheid

tot 100 cm

...

...

Let op!
Kans op graafschade hoger
Kans op inspoeling hoger

Figuur 6 – Visualisatie van showcase 3 (2D)’

De kans op een graafschade en inspoeling kan naast in 2D ook in 3D weergegeven worden. Figuur 7
toont dezelfde situatie als weergegeven in figuur 4, maar nu in het drie dimensionale vlak. Figuur 7
toont een rode buffer rondom de kruising van leidingen om het kritieke graafgebied te visualiseren.

Figuur 7 – Visualisatie van showcase 3 (3D)
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4.4 Showcase 4: Thema en werkzaamheden
De vierde showcase focust zich op het thema van de ondergrondse netten en het soort
graafwerkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Een combinatie van deze twee kan leiden tot zowel een
vergrote kans op als een vergroot gevolg uit graafschade.

4.4.1 Risico’s
Aanleiding voor de showcase zijn enkele thema en werkzaamheden gerelateerde risico’s met een hoge
prioritering genoemd door de experts. Deze risico’s staan beschreven in tabel 10 en volgen de
nummering van de risico’s zoals beschreven in Tabel 1.
Tabel 10 – Risico’s behandeld binnen showcase 4
#
1
5

Risico
Soort graafwerkzaamheden in graafgebied
Thema van de kabels en leidingen in graafgebied

Prioriteit
5
5

4.4.2 Scenario
Tezamen met de experts zijn op basis van de risico’s over thema en soort graafwerkzaamheden
scenario’s bedacht. Het geschetste scenario binnen deze showcase neemt de volgende condities in
overweging:




Thema is elektriciteit, gas of water;
Graafwerkzaamheden zijn persen / boren, heien, drainage of damwanden slaan;
Nauwkeurigheid van x en y coördinaat laag.

Van een viertal graafwerkzaamheden (mogelijk meerdere) wordt door experts aangegeven dat zij een
vergrote kans op graafschade met zich meebrengen. Dit viertal zijn de graafwerkzaamheden persen /
boren, heien, drainage en damwanden slaan. In geval deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een
gebied waarin zich ondergrondse netten bevinden, zal de kans op een eventuele graafschade groter
zijn. Het raken van elektriciteit, gas en water netten zorgt bovendien voor mogelijke grote gevolgen.
Gezien in dit scenario zowel de kans op als het gevolg uit graafschade worden vergroot, omvat dit
scenario een hoog risico.

4.4.3 Business rules
Op basis van de risico’s en het geschetste scenario zijn business rules afgeleid. Deze business rules
staan beschreven in Tabel 11. De business rules volgen de terminologie van het IMKL2.1.
Tabel 11 – Business rules van toepassing op showcase 4
ALS
Thema = 'laagspanning' ; 'middenspanning' ;
'hoogspanning'
soortWerkzaamheden = 'persingBoring'; ‘heien’;
‘drainage’; ‘damwandBeschoeiingSlaan’
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'gasLageDruk' ; 'gasHogeDruk'
soortWerkzaamheden = 'persingBoring'; ‘heien’;
‘drainage’; ‘damwandBeschoeiingSlaan’
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'
Thema = 'warmte'
soortWerkzaamheden = 'persingBoring'; ‘heien’;
‘drainage’; ‘damwandBeschoeiingSlaan’
& geoNauwkeurigheidXY = 'tot100cm'

DAN
Kans op raken en elektrocutie / explosie hoger

Kans op raken en explosie hoger

Kans op raken en verbranding hoger
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4.4.4 Visualisatie
Figuur 8 presenteert de visualisatie behorend bij de vierde showcase. In de visualisatie is het
graafgebied aangegeven middels een graafpolygoon (roze onderbroken lijn). Het rode gearceerde
gebied rondom het gas lage druk en gas hoge druk net met het patroon ‘w’ (van werkzaamheden) laat
een gebied zien waarvan de kans op en het gevolg uit graafschade hoger is. De informatiebox aan de
rechterzijde verstrekt informatie over de betreffende gasleidingen middels attributen en haar
waarden. Voor de elektriciteit en warmte netten – opgenomen in de business rule voor deze showcase
(tabel 11) – gelden gelijkwaardige visualisaties.

Figuur 8 – Visualisatie van showcase 4
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5 Discussie en aanbevelingen
Dit rapport toont een viertal showcases gebaseerd op risico’s die experts ervaren dan wel meemaken
in de werken van de graafsector. De showcases bevatten visualisaties van deze risico’s en tonen welke
informatie uit het IMKL2.1 gebruikt dient te worden om deze visualisaties te realiseren. Daarmee zijn
de showcases illustratief voor wat er onder andere mogelijk is met het nieuwe en rijkere IMKL2.1. De
showcases vormen daarmee mogelijk een stimulans voor partijen om het rijkere IMKL2.1 te benutten.
In totaal zijn er een viertal showcases ontwikkeld op basis van risico’s die door experts met een hoge
prioriteit aangeduid werden. Prioritering van de risico’s is puur gebaseerd op het waardeoordeel van
de experts. De prioritering is verder niet geanalyseerd. Ter illustratie van de mogelijkheden van het
rijkere IMKL2.1 – het doel binnen dit rapport – volstaan de risico’s die door de experts tijdens de
workshop zijn geïdentificeerd en geprioriteerd. Echter, voor een objectief en compleet overzicht van
risico’s tijdens de werken in graafsector wordt aanbevolen een gedetailleerdere risicoanalyse uit te
voeren. Een dergelijke analyse vraagt om het betrekken van alle type partijen in de graafsector om
verschillende perspectieven op risico’s te achterhalen. Hiermee verandert mogelijk ook de prioritering
van de reeds geïdentificeerde risico’s. Een uitgebreidere analyse helpt in het achterhalen van alle
mogelijke risico’s in de werken van de graafsector. Hierbij kunnen ook nieuwe voordelen van het
IMKL2.1 aan het licht komen.
Tijdens de workshop zijn door de experts zowel risico’s die wel als niet aan het IMKL2.1 gekoppeld
kunnen worden geïdentificeerd. Als basis voor de showcases dienen de koppelbare risico’s. Echter, de
niet koppelbare risico’s beslaan een groot deel van de groslijst aan geïdentificeerde risico’s en dienen
waar mogelijk in overweging te worden genomen door het Kadaster en de graafsector als geheel.
Daarnaast tonen de niet koppelbare risico’s potentiële mogelijkheden voor het integreren van het
IMKL2.1 met overige databronnen. Tijdens de workshop zijn enkele van deze mogelijkheden met de
experts besproken en geïdentificeerd. Mogelijkheden zijn onder andere het integreren van het
IMKL2.1 met bodem en vegetatie gerelateerde informatie. Integratie met andere databronnen geeft
partijen in de graafsector een completer overzicht van mogelijke risico’s tijdens graafwerkzaamheden.
Voor een volledig overzicht van deze mogelijkheden wordt verwezen naar bijlage IV.
De showcases gepresenteerd in dit rapport zijn mock-ups. Dit betekent dat zij puur een illustratief doel
hebben. De showcases bevatten daarmee geen werkend prototype, maar een set van haar visualisaties
en business rules. Visualisaties zijn dus niet daadwerkelijk gemodelleerd op basis van IMKL2.1
gegenereerde informatie. Een mogelijk interessante vervolgstap is om de showcases wél uit te werken
in een werkend prototype. Een dergelijk prototype kan vervolgens getest en toegepast worden door
gebruikers/ontwikkelaars. Prototypes kunnen daarmee mogelijk adoptie van het IMKL2.1 door
gebruikers/ontwikkelaars extra stimuleren en versnellen.
De visualisaties binnen elk van de showcases bevatten zowel 2D als 3D visualisaties. Voor de 3D
visualisaties is meer informatie nodig dan voor 2D visualisaties, zoals de diameter en diepte van de
kabel of leiding. Dit vereist partijen niet alleen meer informatie te registreren, maar ook meer in te
winnen. Realisatie van een 3D visualisatie is daarom niet altijd mogelijk. Daarnaast zijn de visualisaties
als getoond in dit rapport slechts enkele mogelijkheden van hoe een visualisatie gepresenteerd kan
worden. Dit betekent dat in de praktijk gebruikers/ontwikkelaars van het IMKL2.1 visualisaties op
andere manier kunnen realiseren.
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6 Conclusie
Het IMKL2.1 is de opvolger van het IMKL1.1 en is zowel in topologie als vocabulaire rijker dan haar
voorganger. Om gebruikers/ontwikkelaars van het IMKL2.1 er toe te bewegen aan de slag te gaan met
het rijkere model zijn een viertal showcases ontwikkeld en beschreven binnen dit rapport om de
mogelijkheden van het IMKL2.1 te illustreren.
De showcases visualiseren risico’s die men ervaart tijdens graafwerkzaamheden en door het IMKL2.1
beschreven kunnen worden. Deze risico’s zijn in een workshop met het KLIC Gebruikersoverleg (KGO)
– hierna ook als ‘experts’ beschreven – geïdentificeerd. Middels een prioritering op basis van het
waardeoordeel van de experts is bepaald welke risico’s zich het meest lenen ter visualisatie binnen
een showcase. Op basis van de opgestelde risico’s zijn door experts scenario’s geschetst waarin deze
risico’s kunnen optreden. Aan de hand van deze scenario’s zijn vervolgens business rules opgesteld.
Deze business rules schrijven condities voor die de basis vormen voor de visualisaties in de showcases.
De showcases illustreren scenario’s en haar business rules gerelateerd aan de thema’s (1)
diepteligging, (2) kabel en leiding kwaliteit, (3) locatie en (4) thema en werkzaamheden.
Door de condities binnen de business rules te koppelen aan attributen en attribuutwaarden uit het
IMKL2.1 laten de showcases op directe wijze zien hoe het rijkere IMKL2.1 kan helpen in visualisatie van
risico’s. Echter, daar waar visualisaties op verschillende wijzen uitgevoerd kunnen worden en feitelijk
niet meer dan een vertaling van informatie zijn, blijft de achterliggende attribuutinformatie gelijk. Het
belang van de showcases moet daarom niet alleen geput worden uit de gepresenteerde visualisaties,
maar vooral uit de business rules en condities die de informatie benodigd voor de visualisatie
beschrijven.
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Bijlage I – Workshop planning
Aanwezigen
De workshop werd gehouden tijdens een KLIC Gebruikersoverleg (KGO). Hierbij aanwezig waren
netbeheerders, grondroerders, gemeenten, Agentschap Telecom en het Kadaster. Voor een volledige
lijst van de aanwezigen wordt verwezen naar https://www.kadaster.nl/klic-overlegorganen.

Benodigdheden
De benodigdheden gebruikt tijdens de workshop staan weergegeven in tabel 12.
Tabel 12 – Benodigheden tijdens workshop
Attribuut
Beamer
Flipover (3x)
Pennen / stiften
Opname apparatuur

Uitleg
Nodig voor presentatie en begeleidend materiaal tijdens de workshop.
Benodigd voor elk van de drie groepen om haar ideeën te kunnen noteren.
Benodigd voor elk van de drie groepen om haar ideeën te kunnen noteren.
Benodigd om discussie op te nemen.

Agenda
De agenda en het overzicht van de workshop staan weergegeven in tabel 13. Opgeteld besloeg elk van
de twee rondes 40 minuten.
Tabel 13 – Agenda en overzicht workshop
Tijd (start)
10:00
10:05
10:15
10:35

Duur (minuten)
5
10
20
20

10:55
11:10
11:25

15
10
15

11:40
11:55

15
5

Activiteit
Opening.
Presentatie en uitleg van workshop.
Identificeren (soorten) risico’s in drie groepen.
Plaatsen van risico’s langs de project tijdlijn (van oriëntatie tot registratie)
in drie groepen.
Pauze
Belichten van verschillen tussen IMKL1.1 en IMKL2.1
Bepalen van scenario’s betreffende hoe het nieuwe IMKL2.1 gebruikt kan
worden voor risico en onzekerheden visualisatie.
Bepalen van business rules.
Afsluiting.
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Bijlage II – Workshop resultaten – Niet koppelbare risico’s en onzekerheden
Tabel 14 – Groslijst risico’s uit workshop zonder directe koppeling met het IMKL2.1
#

Risico

Oriëntatie

Graafmelding

Levering

Graafwerkzaamheden

Registratie

1

Tijdsdruk tijdens graafwerkzaamheden

X

5

2

Onvoldoende kennis van het CROW500

X

5

3

Slechte communicatie tijdens graafwerkzaamheden

X

5

4

Lange doorlooptijd van as-built informatie

5

Beleid wordt niet (goed) opgevolgd

X

X

6

Veel niet geregistreerde / wees- leidingen in graafgebied

X

X

7

Niet zorgvuldig / op coördinaat ingemeten

8

Bodemsoort

X

X

3

9

Schade door vegetatie aan kabels en leidingen

X

X

3

10

Vervuilde ondergrond

X

X

3

11

X

X

3

12

Geen of onvoldoende proefsleuven maken vooraf aan
graafwerkzaamheden
Interpretatie en aannames van tekeningen / data

X

X

3

13

Weersomstandigheden

X

2

14

Onervaren / slecht opgeleide graver

X

2

15

Aanwezigheid van explosieven

X

X

1

16

Aanwezigheid van archeologische resten

X

X

1

17

Niet voorsteken vooraf aan graafwerkzaamheden

X

X

0

18

Sonderingen zonder reden uitvoeren

X

0

19

Onvoldoende kwaliteit van graven

X

0

20

Het niet uitvoeren van een visuele inspectie op de graaflocatie

21

Het niet uitvoeren van een oriëntatiemelding

22

Het niet uitvoeren van een graafmelding

X

X

5
4

X

4

X

3

0
X

X

Prioriteit

0
X

0
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23

Niet melden van een afwijkende ligging / schade

24

Het onzorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden

X

X

0

25

Netbeheerder onvoldoende betrekken bij de graafwerkzaamheden

X

0

26

Onvoldoende instructie geven aan de graver

X

0

27

Geen navraag bij netbeheerder als graafmelding onduidelijk is

X

0

28

Tekening met niet bijbehorende topografie

29

Ontbreken van BGT onder de KLIC

30

Verschil tussen tekening van het graafgebied en de praktijk

X

31

Kabels en leidingen niet gelegd volgens ontwerp of standaard

X

32

Overgedragen netwerken bevatten onvolledige informatie

33

Veel afwijkende situaties voor het graafgebied

X

34

Vroegere schades in het graafgebied

X

35

Gebiedsinfo niet gebruikt / goed bestudeerd

X

X

X
X

0

0
0
0

X

0

X

0
-

X
X

-
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Bijlage III – Workshop resultaten – Business rules
Tabel 15 – Groslijst business rules uit workshop op basis van enkel IMKL attribuut

Kans op graafschade door
diepteligging

Kans op graafschade door
soort werkzaamheden

ALS

DAN

Diepteligging (z) ≤ x cm

Kans op graafschade hoger

Diepteligging (z) is onbekend

Kans op graafschade hoger

Nauwkeurigheid diepteligging (z) is
laag
Diameter ≤ x cm

Kans op graafschade hoger

Diameter is onbekend

Kans op graafschade hoger

Referentieniveau is maaiveld

Kans op graafschade hoger

Soort werk is kleiboring

Kans op graafschade hoger

Soort werk is heien

Kans op graafschade hoger

Soort werk is drainage

Kans op graafschade hoger

Kans op graafschade hoger

Soort werk is damwanden slaan

Kans op graafschade hoger

Kans op graafschade door
foutieve ligging

Nauwkeurigheid (x, y) is laag

Kans op graafschade hoger

Nauwkeurigheid (x,y) onbekend

Kans op graafschade hoger

Gevolg uit graafschade door
thema

Drukniveau is hoog

Gevolg na eventuele graafschade groter

Drukniveau is onbekend

Gevolg na eventuele graafschade onbekend

Thema is water

Kans op inspoeling door graafschade hoger

Thema is gas

Kans op explosie door graafschade hoger

Thema is elektriciteit

Kans op elektrocutie / explosie door
graafschade hoger
Kans op verbranding door graafschade hoger

Thema is warmte
Thema is gevaarlijke inhoud

Leiding is gietijzer

Kans op negatieve milieueffecten door
graafschade hoger
Kans op negatieve milieueffecten door
graafschade hoger
Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Leiding is beton

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Wanddikte ≤ x cm

Gevolg uit graafschade hoger

Leiding is asbestcementleiding
Gevolg uit graafschade door
bros materiaal

Tabel 16 – Groslijst business rules uit workshop op basis van gekoppelde IMKL attributen

Kans op en gevolg uit
graafschade

ALS

DAN

Thema is gas
& diepteligging (z) is onbekend
& geonauwkeurigheid is laag
Thema is elektriciteit
& diepteligging (z) is onbekend
& goenauwkeurigheid is laag
Thema is warmte
& diepteligging (z) is onbekend
& goenauwkeurigheid is laag
Thema is gas
& drukniveau is hoog

Kans op graafschade met explosie als gevolg
hoger
Kans op graafschade met elektrocutie / explosie
als gevolg hoger
Kans op graafschade met verbranding als gevolg
hoger
Kans op graafschade met explosie als gevolg
hoger
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Kans op graafschade door
soort werkzaamheden

Gevolg uit graafschade door
thema

Kans op graafschade door
ligging

Kans op graafschade door
bros materiaal

Thema is elektriciteit
& voltage is hoog
& geonauwkeurigheid is laag
Thema is water
& leeftijd is groter dan 10 jaar
& materiaal is asbestcement
& geonauwkeurigheid (x,y) is laag

Kans op graafschade met elektrocutie / explosie
als gevolg hoger

Soort werk is kleiboring
& geonauwkeurigheid (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Soort werk is heien
& geonauwkeurigheid (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Soort werk is drainage
& geonauwkeurigheid (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Soort werk is damwanden slaan
& geonauwkeurigheid (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Thema is gas
& thema is water
& graafpolygoon ≤ x m2

Kans op inspoeling door graafschade hoger

Thema is gas
Wanddikte ≤ x cm

Kans op explosie door graafschade hoger

Thema is gevaarlijke inhoud
Wanddikte ≤ x cm

Gevolg uit graafschade groter

Referentieniveau is maaiveld
& nauwkeurigheid diepteligging (z) is
laag
& meting diepteligging (z) is oud

Kans op foutieve diepteligging hoger

Diepteligging (z) is onbekend
& diameter is onbekend

Kans op graafschade hoger

Diepteligging (z) ≤ x m
& diameter is onbekend

Kans op graafschade hoger

Diepte is onbekend
& geonauwkeurigheis (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Kabeldichtheid is hoog
& geonauwkeurigheis (x,y) is laag

Kans op graafschade hoger

Thema is gas of water
& leeftijd is groter dan 10 jaar
& materiaal is gietijzer

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Thema is water
& leeftijd is groter dan 10 jaar
& materiaal is asbestcement

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Thema is riool
& leeftijd is groter dan 10 jaar
& materiaal is beton

Kans op aantreffen bros materiaal hoger

Kans op en gevolg uit graafschade groter
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Bijlage IV – Toekomstige mogelijkheden
Tijdens de workshop van 6 juni 2018 met het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) is gebrainstormd over de
scenario’s betreffende hoe het IMKL2.1 kan helpen in de analyse en visualisatie van risico’s en
onzekerheden. Vanwege de vrijheid van discussie tijdens de brainstorm zijn door de experts ook
scenario’s bedacht die (nog) niet direct door het IMKL2.1 beschreven kunnen worden, maar wel
gerelateerd zijn aan graafwerkzaamheden. Deze scenario’s – ook wel toekomstige mogelijkheden –
kunnen mogelijk relevant zijn voor toekomstige ontwikkelingen aan het IMKL.
Hieronder worden een zestal toekomstige mogelijkheden kort nader toegelicht, betreffende:







Melding afwijkende ligging
Bodemsoort
Grondwater
Vegetatie
Archeologie
Explosieven

Deze mogelijkheden betreffen met name integratie van het IMKL2.1 met andere databronnen. De
geschetste mogelijkheden dragen bij aan het analyseren en visualiseren van risico’s en onzekerheden
met het IMKL2.1. Elk van de mogelijkheden is slechts beknopt beschreven. Verdere analyse is nodig
om de haalbaarheid en toepasbaarheid van de mogelijkheden vast te stellen.

Melding afwijkende ligging
Het opvragen van een overzicht van gemelde afwijkende liggingen in een graafgebied wordt in de
toekomst mogelijk gemaakt door het Kadaster. Indien het verleden toont dat een specifiek gebied veel
afwijkende liggingen kent, is het risico op het opnieuw vinden van een afwijkende ligging mogelijk
groter. Een overzicht van gemelde afwijkende liggingen kan daarom gebruikt worden in combinatie
met het IMKL2.1 ter analyse van ligging gerelateerde risico’s. Een business rule uit een risico door een
afwijkende ligging kan zijn:
Tabel 17 – Business rule gerelateerd aan afwijkende liggingen
ALS
N afwijkende liggingen in x jaar

DAN
Kans op foutieve ligging hoger

Bodemsoort
Het type bodemsoort kan van invloed zijn op de ligging van de kabels en leidingen vanwege zettingen.
Het bekend zijn van de bodemsoort helpt ook het graafpersoneel in het selecteren van het meest
geschikte graafmaterieel. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de bodem waarin gegraven dient
te worden, verontreinigd is of niet. Indien de bodem verontreinigd is vraagt dit om extra maatregelen
voor de veiligheid van het milieu en de gravers. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) maakt dergelijke
informatie onder andere beschikbaar. De BRO databron kan mogelijk gebruikt worden in combinatie
met het IMKL2.1 ter analyse van bodemsoort gerelateerde risico’s. Een business rule uit een risico door
de bodemsoort kan zijn:
Tabel 18 – Business rule gerelateerd aan bodemsoort
ALS
Bodemsoort = veen
& huidige datum – x jaar ≥ validFrom

DAN
Kans op foutieve ligging hoger
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Grondwater
Het grondwaterpeil is van invloed op de uitvoering van graafwerkzaamheden. Een hoog peil vraagt
bijvoorbeeld om drainage. Daarnaast kan in geval van graafschade het risico op inspoelen van
bijvoorbeeld een gasleiding toenemen en kan grondwater zettingen in de bodem tot gevolg hebben.
Zodoende is een actueel grondwaterpeil relevant tijdens graafwerkzaamheden. Informatie over het
grondwaterpeil is onder andere opgenomen in de BRO. Lokale actuele gegevens kunnen mogelijk ook
gebruikt worden in combinatie met het IMKL2.1 ter analyse van grondwater gerelateerde risico’s. Een
business rule uit een risico door het grondwater kan zijn:
Tabel 19 – Business rule gerelateerd aan grondwater
ALS
Grondwaterpeil = x NAP
& dieptePeil < grondwaterpeil
& thema = gasHogeDruk

DAN
Kans op inspoeling door graafschade hoger

Vegetatie
Met name de wortelen van vegetatie kunnen van invloed zijn op kabels en leidingen. Deze kunnen
kabels en leidingen beschadigen. Vegetaties kunnen namelijk, indien zij omvallen, kabels en leidingen
kapot trekken door hun wortels. Tijdens graafwerkzaamheden kan het daarom relevant zijn om de
risico’s van vegetatie op een mogelijke graafschade en haar gevolg te analyseren. Typen van vegetatie
staan onder andere beschreven in de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De PDOK databron
kan mogelijk gebruikt worden in combinatie met het IMKL2.1 ter analyse van vegetatie gerelateerde
risico’s. Een business rule uit een risico door vegetatie kan zijn:
Tabel 20 – Business rule gerelateerd aan vegetatie
ALS
Ligging boom (x,y) ≤ 5m van kabel en leiding

DAN
Kans op graafschade hoger

Archeologie
Graven in een gebied met een hoge trefkans op archeologische resten vraagt zorgvuldigheid tijdens de
graafwerkzaamheden. Archeologische resten verstoren met name de organisatorische processen van
werken in de graafsector. De Indicatieve Kaart Archeologische Vondsten (IKAW) beschrijft een
landsdekkende classificatie van ondergrondse archeologische resten. De IKAW databron kan mogelijk
gebruikt worden in combinatie met het IMKL2.1 ter analyse van archeologie gerelateerde risico’s. Een
business rule uit een risico door archeologie kan zijn:
Tabel 21 – Business rule gerelateerd aan archeologie
ALS
Ligging archeologische resten (x,y) ≤ 5m van kabel en
leiding

DAN
Verstoring in planning graafwerkzaamheden

Explosieven
Explosieven vormen een groot gevaar tijdens graafwerkzaamheden voor zowel de graver als de
omgeving. Weten waar explosieven liggen is dus van groot belang. De Vereniging voor Explosieven
(VEO) Bommenkaart informeert of op een specifieke locatie vooronderzoek en/of
opsporingsonderzoek is geweest naar explosieven. De Bommenkaart databron kan mogelijk gebruikt
worden in combinatie met het IMKL2.1 ter analyse van explosieven gerelateerde risico’s. Een business
rule uit een risico door explosieven kan zijn:
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Tabel 22 – Business rule gerelateerd aan explosieven
ALS
Ligging explosief (x,y) ≤ 5m van kabel en leiding

DAN
Kans op explosie door graafwerkzaamheden hoger
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