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KL Infra Engineering B.V. is een jong en dynamisch

bedrijf wat is gespecialiseerd in de engineering van 

Ondergrondse Infrastructuur. 

In deze bedrijfspresentatie staan de

werkzaamheden omschreven die door ons kunnen

worden uitgevoerd.
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Wat verstaan wij onder Engineering:

De complete engineering, of onderdelen, van een 
gepland kabel- of leidingtracé.

De doelstelling is om alle 
voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren vanaf 
de “eerste streep” op papier tot aan de start (of 
einde) van de uitvoering.
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Voor de volgende disciplines kunnen

wij engineeringwerkzaamheden

uitvoeren:

• Hoog-, midden-, en laagspanning.

• Openbare verlichting.

• Hoge- en Lagedruk gas.

• Transport en distributie water.

• CAI.

• Telecom.

• Persriool.

• Stadsverwarming.

• Gestuurde boringen.

• NKL berekeningen. 4



Wie zijn onze (potentiële)

opdrachtgevers:

• Nuts/energiebedrijven.

• Aannemers.

• Gemeenten.

• Waterschappen.

• Provincie.

• Rijkswaterstaat.

• Industrieën.

• Projectontwikkelaars.

• Ingenieurs- en adviesbureaus.
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Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt het

project in kaart gebracht. 

Door middel van een “Job’s lijst” kan een

inschatting worden gemaakt welke werkzaamheden

er nodig zijn om het project geschikt te maken voor

de civiele uitvoering.

Na het vaststellen van de uit te voeren 
werkzaamheden kan worden bepaald welke Job’s
door wie (opdrachtgever of KL Infra Engineering 
B.V.) worden uitgevoerd.
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De volgende werkzaamheden (Job’s)

kunnen worden uitgevoerd: 

Job 1 Globale tracé verkenning,

Job 2 Inventarisatie Bovengrondse infrastructuur,

Job 3 Vervaardigen digitale ondergronden,

Job 4 Het digitaal inmeten van ontbrekende 
topografische gegevens,

Job 5 Inventarisatie Ondergrondse Infrastructuur,

Job 6 Doornemen tracé met opdrachtgever,

Job 7 Vooroverleg met vergunningverlenende  
instanties / Particulieren / belanghebbende,
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Job 8 Basis engineering,

Job 9 Digitaal inmeten Lengte Hoogte profiel,

Job 10 Digitaal inmeten watergangen, spoorlijnen 
of rijkswegen,

Job 11 Detailleren basis engineeringtekeningen,

Job 12 Opzetten configuratieschema,

Job 13 Toetsen op uitvoerbaarheid,

Job 14 Onderhandelingen Rechten van Opstal,

Job 15 Opstellen benodigde plannen,

Job 16 Vergunningsaanvragen bij de 
vergunningverlenende instanties,

Job 17 Uitrekken benodigde materialen,
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Job 18 Bepalen aannemersactiviteiten,

Job 19 Opzetten gedetailleerde kostenbegroting,

Job 20 Verwerken wijzigingen overschrijdend 
inzicht,

Job 21 Uitwerken faseringen,

Job 22 Uitvoeren coördinatie werkzaamheden,

Job 23 Deelnamen aan overlegsituaties,

Job 24 Voeren van projectadministratie,

Job 25 Tracé verkenning m.b.t. gestuurde boringen 
/persingen enz.,

Job 26 Boringen / persingen toetsen op 
uitvoerbaarheid,
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Job 27 Vooroverleg met vergunningverlenende 
instanties / Particulieren / belanghebbende,

Job 28 Onderzoeken m.b.t. uit te voeren boringen / 
persingen,

Job 29 Engineering boringen / persingen,

Job 30 Doornemen boringen / persingen met

opdrachtgever.
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Job 1 Globale tracé verkenning 

Het geplande tracé zal globaal worden verkend en

getoetst worden op de uitvoerbaarheid.

Tijdens deze werkzaamheden zal worden gekeken

naar de uitvoeringsmogelijkheden. Knelpunten

(visueel zichtbaar) worden in beeld gebracht en

oplossingsgericht getoetst.

Als knelpunten kunnen worden aangevoerd:

 Wegkruisingen.
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• Spoorkruisingen.

• Kruisingen met watergangen.

• Dijkkruisingen.

• Particulieren.

• Stiltegebieden.

• Aanwezige flora en fauna.

• Milieuverontreiniging,

• Bepaalde vergunningen / toestemmingen.

Bovengenoemde verkenning, ondersteund door een

fotorapportage (met eventuele alternatieven), zal

met de opdrachtgever worden besproken om zo de

vervolgwerkzaamheden te kunnen bepalen.
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Job 2 Inventarisatie Bovengrondse

Infrastructuur

Het inventariseren, en eventueel op tekening

verwerken, van de bestaande bovengrondse

infrastructuur, zoals:

• Bomen.

• Struiken.

• Bestrating.

• Duikers.

• Rioolputten.

• Watergangen.

• Enz..
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Job 3 Vervaardigen digitale

ondergronden

Het vervaardigen van de benodigde

ondergronden. Deze tekeningen dienen als basis

voor het vervaardigen van de werktekeningen.

De digitale topografie wordt, indien voorhanden,

door de opdrachtgever toegeleverd.

Als format kunnen de bestaande volgens de

volgende bestanden worden toegeleverd:

• DWG format

• DXF format
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Job 4 Digitaal inmeten ontbrekende

topografische gegevens

Indien de topografische ondergronden niet actueel

zijn zal door middel van het digitaal inmeten van de

ontbrekende gegevens de topografie worden

geactualiseerd.
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Job 5 Inventarisatie Ondergrondse

Infrastructuur

Het in beeld brengen van de ligging van bestaande

kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van gegevens welke zijn verkregen door middel

van een KLIC aanvraag.

Deze gegevens kunnen digitaal op de

werktekeningen worden verwerkt.

Met behulp van de gegevens van de bestaande

kabels en leidingen kan een “wens tracé” worden

bepaald.
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Job 6 Doornemen tracé met

opdrachtgever

Dit overleg heeft ten doel om het verkregen tracé,

en de eventuele knelpunten, met de opdrachtgever

te bespreken.

Tijdens dit overleg kan er aan bepaalde zaken een

urgentie worden toegekend, om zo de geplande

aanlegdata volgens planning te laten verlopen.
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Job 7 Vooroverleg met

vergunningverlenende

instanties

Tijdens dit overleg worden de

vergunningverlenende instanties op de hoogte

gebracht van de geplande werkzaamheden en de

uitvoeringsmethodiek.

Hierbij worden de eisen en randvoorwaarden in

beeld gebracht.

De gegevens in dit overleg worden verwerkt in een

programma van eisen.
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Hierbij valt te denken aan:

• Benodigde grondonderzoeken.

• Bemalingsrapportage.

• “Keur” vergunningen.

• Sterkteberekeningen HDD boringen of 
avigaarboringen.

• Damwandberekeningen.

• Plan m.b.t. Flora en Fauna.

• Milieukundig onderzoek.

• Kraterberekeningen.

• Verkeersplan.
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Verkeersplan
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Werktekening incl. zones waterschap
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Job 8 Basis engineering

Na het verkrijgen van de gegevens, zoals genoemd

onder Job 1 t/m Job 7 zal worden gestart met de

basis engineering.

Deze engineering zal bestaan uit:

• Bepalen ligging geplande kabels en/of leidingen.

• Dimensioneren kabels en/of leidingen.

• Capaciteitsberekening distributienetten gas en 
water.

• Bepalen locaties HDD boringen, persingen, 
zinkers enz.

• Bepalen locaties stations, kasten enz.
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Job 8 Basis engineering - vervolg

Tijdens de engineeringfase zal rekening worden

gehouden met de eisen en voorwaarden van de

opdrachtgever.
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Job 9 Digitaal inmeten Lengte-Hoogte

profiel

Nadat het tracé definitief is vastgesteld kan worden

gestart met het inmeten van het geplande tracé.

Deze gegevens worden gebruikt voor het opzetten

van Lengte-Hoogte profielen.

Het opzetten van Lengte-Hoogte profiel wordt

alleen uitgevoerd indien noodzakelijk. Bij de

engineering van standaard nutsvoorzieningen is

een Lengte-Hoogte profiel niet noodzakelijk.
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Job 10 Digitaal inmeten watergangen,

spoorlijn of wegen.

Het inmeten van watergangen, spoorlijnen en

wegen. 

De verkregen gegevens worden gebruikt om

eventueel een dwarsprofiel te vervaardigen ten

behoeve van de engineering van HDD boringen / 

persingen.
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Job 11 Detailleren

engineeringtekeningen

Tijdens deze Job worden de eerder verkregen

gegevens gebruikt om de “basis engineering” 

te detailleren tot een uitvoeringstekening.
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Werktekening middenspanningkabels
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Werktekening Gas
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Werktekening Gas - sanering
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Werktekening CAI
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Werktekening Water
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Werktekening Middenspanning
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Werktekening Middenspanning
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Werktekening Kabeltrekken
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Werktekening kwelscherm
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Job 12 Opzetten

configuratieschema

Het configuratie schema geeft een schematische

ligging weer van het tracé.

Het behoort tevens tot de mogelijkheden dit

schema topgrafisch weer te geven.
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Job 13 Toetsen op uitvoerbaarheid

Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt het tracé,

met de daarbij behorende werktekeningen,

getoetst op de uitvoerbaarheid.

Deze controle dient tevens om eventuele

aanwezige knelpunten tijdig te onderkennen.
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Job 14 Onderhandeling Rechten van

Opstal

Het onderhandelen met grondeigenaren m.b.t. het

afsluiten van recht van Opstal, incl. het bepalen

van de vergoedingstructuur (bijvoorbeeld

gewassenschade).

De onderhandelingen worden uitgevoerd uit naam

van de opdrachtgever. De officiële afwikkeling

wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.
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Job 15 Opstellen benodigde plannen

Het opstellen van plannen t.b.v. de

vergunningsaanvraag en de uitvoering van de

werkzaamheden. 

Enkele voorbeelden zijn:

• Bemalingsplan.

• Verkeersplan.

• Boorplan.

• Flora en Fauna.

• V&G plan
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Job 16 Vergunningsaanvragen

De vergunningen worden aangevraagd uit naam

van de opdrachtgever.

De volgende werkzaamheden kunnen worden

uitgevoerd:

• Opstellen vergunningsbrief.

• Invullen van de benodigde formulieren (eis 
vergunningverlener).

• De benodigde reprowerkzaamheden t.b.v. de 
vergunningsaanvraag.

• Verzenden vergunningsaanvraag.
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Job 17 Uittrekken materialen

Het uittrekken van de benodigde materialen.

De benodigde materialen worden verwerkt in een

digitaal bestand.

In deze lijst zijn verwerkt de soort materialen en de

hoeveelheden.
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Job 18 Bepalen aannemersactiviteiten

De aannemersactiviteiten worden verwerkt in een

digitaal bestand.

Indien nodig kunnen deze gegevens in een bestek

worden vertaald.

Als bestek kan een standaard bestek van de

opdrachtgever worden opgesteld of indien gewenst

een bestek volgens RAW. 
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Job 19 Opzetten gedetailleerde

kostenbegroting

Het opzetten van een gedetailleerde

kostenbegroting kan volgens de eisen van de

opdrachtgever.

Indien gewenst kan de kostenbegroting worden

opgezet volgens de NKL

(Nadeelkompensatieregeling).
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Wat is de NKL:
Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en
leidingen in, en buiten, rijkswaterstaatswerken en
spoorwegwerken.

Waarvoor is de NKL regeling:

De NKL is opgezet om de vergoedingen richting de
kabel- en leidingeigenaren te bepalen, indien kabels
en leidingen moeten worden omgelegd bij
werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht
van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of ProRail.
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Job 20 Verwerken wijzigingen 

overschrijdend inzicht

Indien er door de opdrachtgever, civiele aannemer

of projectontwikkelaar wijzigingen worden

aangedragen zullen deze worden verwerkt. Indien

nodig worden de vergunningsaanvragen aangevuld

of aangepast.
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Job 21 Uitwerken faseringen 

De engineeringwerkzaamheden kunnen worden

opgezet volgens een in het project benodigde

fasering.

Indien nodig kan ook het project prijstechnisch

gefaseerd worden.

54



Job 22 Uitvoeren coördinatie

werkzaamheden

Gedurende de loop van het engineeringproject /

civiele project het uitvoeren van coördinerende

werkzaamheden.

Hierbij valt te denken aan de coördinatie

verleggingen kabels en leidingen bij omleggingen

t.b.v. dijkverzwaringen, aanleg c.q. verbredingen

van snelwegen en Provinciale wegen en civiele

werkzaamheden op gemeentelijk niveau.
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Job 23 Deelnamen aan

overlegsituaties

Indien nodig kan uit naam van de opdrachtgever

worden deelgenomen aan vergaderingen,

overleggen en voortgangsbesprekingen.

Door de ruime kennis en ervaring, die aanwezig is

op het gebied van kabels en leidingen (en

randvoorwaarden), zijn wij de geschikte

gesprekspartner voor de opdrachtgever. 
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Job 24 Voeren van

projectadministratie

Uit naam van de opdrachtgever kan een

projectadministratie worden opgezet. 

Deze projectadministratie zal gedurende de loop

van de werkzaamheden actueel worden gehouden.
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Job 25 Tracé verkenning m.b.t. HDD

boring / persingen en schildboringen

Gezien de complexe voorbereiding van boringen is

de verkenning van groot belang. Tijdens deze

fase worden de eventuele knelpunten in beeld

gebracht.

Hiermee wordt voorkomen dat het project

vertraagd door het niet aanwezig zijn van de juist

gegevens.
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Job 26 Boring / persingen toetsen op

uitvoerbaarheid

Na de tracé verkenning, en het verwerken van deze

gegevens op een situatietekening, zal de boring

worden getoetst op de uitvoerbaarheid.

Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande

bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur en

de eisen van de vergunningverlenende instanties
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Job 27 Vooroverleg vergunning-

verlenende instanties

Tijdens dit overleg wordt de vergunningverlener op

de hoogte gebracht van de geplande boringen /

persingen en de daarbij behorende

uitvoeringsmethodiek.

In het overleg worden tevens de eisen en

randvoorwaarden van de vergunningverlener in

beeld gebracht.

De verkregen gegevens worden verwerkt in een

programma van eisen,
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Voorbeelden van eisen zijn:

• Uitvoeren grondonderzoeken.

• Plaatsen peilbuis.

• Engineering gestuurde boring.

• Sterkteberekeningen.

• Boorspoeldrukberekening.

• Kwelwegberekening.

• Kraterberekening.

• Damwandberekening
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Een aantal vergunningverleners heeft richtlijnen

uitgebracht waarin is weergegeven aan welke

voorwaarden de werkzaamheden, en de

vergunningsaanvraag, aan moet voldoen.

Enkele voorbeelden zijn:

• Richtlijnen boortechniek – Rijkswaterstaat.

• Het “witte” boekje – ProRail.

• NEN 3650.

• Richtlijnen RET.

• Beleidsnota waterschappen.
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Job 28 Onderzoek m.b.t. HDD

boringen / persingen

Voor een groot aantal vergunningverleners dienen

er een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd

t.b.v. het indienen een vergunningsaanvraag

boringen persingen:

Enkele voorbeelden zijn:

• Sonderingen.

• Grondmechanisch onderzoek.

• 0-meting.

• Bepalen grondwaterstand.
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Job 29 Engineering HDD boring /

persingen

De engineering van boringen / persingen omvat de

volgende werkzaamheden:

• Schouwen locatie.

• Meten dwarsprofiel.

• Verwerken bestaande ondergrondse 
infrastructuur.

• Uitvoeren benodigde grondonderzoeken.

• Engineering gestuurde boring.

• Vervaardigen boortekening.
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• Vervaardigen opstel- en uitlegtekening.

• Eventueel overleg vergunning verlenende 
instanties.

• Vervaardigen sterkteberekening, 
boorspoeldrukberekening (eis Rijkswaterstaat).

• Verwerken gegevens vergunningverlener (voor 
ProRail moet bijvoorbeeld de spoortekening in 
het profiel verwerkt worden.

• Vervaardigen boorplan.

• Het uitvoeren van een 0-meting (eis 
Rijkswaterstaat).

• Invullen formulieren vergunningverlenende 
instantie.
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Boorplan Gestuurde boring
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Boortekening Gestuurde boring
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Opstel/Uitlegtekening HDD boring
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Werktekening persing
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• Doen wat we beloven – kwaliteit, tijd en kosten

• Vakmanschap

• Innovatie

• Sterke relatie met klant

• Middelgroot en flexibel

• Landelijke dekking
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T 076 – 5 718 825

M 06 – 57 945 439

E rberger@klinfra.nl

I www.klinfra.nl

KL Infra Engineering B.V.

Hazepad 15-1
4825 AV  Breda

Niets van deze presentatie mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd

aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.
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