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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
&

Nauwkeurige plaatsbepaling
En hoe we dit inzetten bij het voorkomen van graafschade



Inhoud

Graafschade en de 
oorzaken

Wat is Augmented
Reality

Kijkje in de nabije 
toekomst
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1,7 miljoen KM 
kabels & leidingen onder de grond

GRAAFSCHADE
VOORKOMEN WE SAMEN
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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 
bedrijvenAannemers

Wetgever & 
toezichthouders

Service 
providers



CROW 500

CROW-richtlijn 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ (CROW, 2016)

De CROW-richtlijn 500 ‘Zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase –
Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is een samenvoeging van de CROW 
richtlijnen ‘Zorgvuldig graafproces – Graafschade voorkomen aan kabels en 
leidingen’ en ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’. De 
reikwijdte van de richtlijn beperkt zich niet tot het grondroeren zelf, maar 
omvat het gehele proces van een project, vanaf het initiatief tot en met de 
onderhoudsfase. De richtlijn geeft veel aandacht aan de afstemming tussen de 
verschillende partijen in een graafproces. De richtlijn bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel is het operationele deel. Dit beschrijft per projectfase welke 
maatregelen nodig zijn om graafschade te voorkomen. Hierbij staan de rollen en 
verantwoordelijkheden van alle partijen centraal.

Het tweede deel is het vakinhoudelijke deel. Dit gaat specifiek in op 
contractvormen, lokaliseren, grondroeren nabij kabels en leidingen, afwijkende 
situaties en sleufloze technieken.



WIBON

Besluit van 21 maart 2018, houdende regels voor een systeem van informatie-
uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van 
netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van 
de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid 
(Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en 
netwerken)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, gedaan mede namens Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2017, nr. 
WJZ/17195871; Gelet op richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de 
aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU
2014, L 155) en de artikelen 8, derde lid, 22, 28, eerste tot en met derde lid, 29, 
eerste lid, en 30 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en 
ondergrondse netten en netwerken en artikel 3.37, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord 
(advies van 13 december 2017, No.W18.17.0390/IV); Gezien het nader rapport 
van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, uitgebracht mede 
namens Onze Minister van Binnen-landse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 
maart 2018, nr. WJZ/18013217; 
Hebben goedgevonden en verstaan:



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:

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 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 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%).

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%).

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 



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



Waar kun je de Gratis 
KLIC app vinden?

• BlindGuide KLIC
• Sinds 22 mei jl. gratis verkrijgbaar op Google 

Play store en Apple App store











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



Nauwkeurige
plaatsbepaling

Standaard tablet of mobiele toestel
nauwkeurigheid van ca. 2 a 4 meter





oplossing

• Externe antenne
• Software pay per period
• Integratie SDK in BlindGuide apps



Voordelen 
Catalyst

• Laagdrempelig
• Eenvoudig in gebruik
• Geen landmeetkundige 

kennis nodig
• On demand
• Diverse nauwkeurigheden
• Lage investering vooraf
• Betalen wat je nodig hebt (nu 

per maand)



Trimble connect 
SDK integratie in BlindGuide apps



Roadmap ontwikkeling na 1 juli 2018

• Toevoegen aanvullende data dmv ETL tool;
• 3D image bodem euroradar
• Informatie verdachte gebieden BeoBOM
• Alle formats naar 1 output 
• API koppelingen
• Integratie BIG data en AI

• Trimble ready (Integratie SDK)
• Terug melden afwijkende ligging stroomlijnen,
• Weesleidingen
• Integratie AR weareables / rand-apparatuur

• AR Brillen benchmark mei 2018
• Head up display koppeling







Kabels en leidingen



Kabels en leidingen



3D-weergave kabels en 
leidingen



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

etl.blindguide.nl



.gpkg

Raster data

.GEOTiff

Vector data

TIGER
VPF

Extract

Transform

Load





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



Innovatie



Waar kun je 
ons volgen?

www.blindguide.nl

http://www.blindguide.nl


Spreek me straks gerust aan!



Bedankt
Vragen?


