
Bijlage 4 
Eisen en voorwaarden inmeten 
en as-built tekening 
Dit document beschrijft de eisen die van toepassing zijn op 
as-built tekeningen, bestanden en de metingen die daaraan 
ten grondslag liggen, welke aan de gemeente Rotterdam 
moeten worden opgeleverd in het kader van het bijhouden 
van de LVZK. Deze eisen dienen om de externe inwinning 
van kabel- en leidinginformatie te faciliteren ter vervanging 
van de eigen inwinning door de gemeente. 
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1  Kwaliteitseisen 

1.1 Geometrische eisen 
Coördinaten die worden bepaald voor de locatie van kabels, leidingen, mantelbuizen etc. moeten 
worden bepaald met een minimale absolute precisie van 10 cm in X- en in Y-richting (horizontaal) en 
5 cm in Z-richting. Deze X- en Y- coördinaten moeten worden bepaald in het Rijksdriehoekstelsel en 
de Z-coördinaat in het NAP-stelsel. 
Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D, dus X-, Y- en Z-coördinaten worden vastgelegd. 
Let op, deze kwaliteitseisen zijn significant hoger dan de minimale eisen die gesteld worden in 
WIBON (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-92.html). Daar is sprake van een minimale 
eis van 1 meter en alleen in X- en Y- coördinaten. 
Coördinaten moeten in meters en afgerond op hele millimeters worden aangeleverd. Als getallen met 
minder decimalen worden geleverd, wordt verondersteld dat de overige posities “0” zijn. 

Voorbeeld: 
X = 93148.523 
Y = 435769.097 
Z = 5.432 

Voorbeeld bij gebruik van minder decimalen: 
Z = 5.4 wordt door ons gezien als 5.400. 

Er wordt gekozen voor vastlegging op millimeters omdat dit aansluit bij de praktijk van onder andere 
de BGT. Dit wil niet zeggen dat alle cijfers significant zijn. 

1.2 Onderbouwing meetresultaat 
De vergunninghouder moet naast het opleveren van de digitale as-built tekeningen, gebaseerd op 
metingen die landmeetkundig voldoen aan hiervoor genoemde eisen ook documenten overleggen 
die duidelijk maken dat aan deze eisen wordt voldaan én op welke manier. Naast documenten 
moeten ook digitaal foto’s worden aangeleverd die de situatie inzichtelijk maken. Dit betreffen zowel 
overzichtsfoto’s die aangeven waar leidingen in hun omgeving liggen als detailfoto’s waarop de 
ligging in de sleuf goed zichtbaar is. Tevens moet uit de foto’s blijken hoe er is gemeten door 
bijvoorbeeld opnames waarop de meetapparatuur op de locatie zichtbaar is. 
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Overzichtsfoto’s waarop locatie van werkzaamheden in hun omgeving zichtbaar zijn 

Detailfoto’s waarop soort leidingen, objecten etc. zichtbaar is. 
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Foto’s waaruit uitvoering van landmeetkundige meting in “open sleuf” blijkt. 

Eisen en voorwaarden inmeten en as built tekening Versie Datum Pagina 
2019-13-10 13 december 2019 6 van 28 



1.3 Meetmethode 

1.3.1 Landmeetkundig verantwoord 
De meting dient landmeetkundig verantwoord te worden uitgevoerd met een methode die tenminste 
aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoet. De vergunninghouder moet altijd op verzoek van de 
gemeente bewijsmateriaal (documenten, bestanden) kunnen aanleveren waaruit de kwaliteit van de 
meetresultaten blijkt. De gemeente kan dit tot 12 maanden na oplevering van de revisiebestanden 
opvragen. De leidingexploitant is hiervoor verantwoordelijk. 

1.3.2 Bovenkant van objecten 
In principe worden altijd punten gemeten die als eerste zichtbaar zouden worden, als van bovenaf 
naar het object zou worden gegraven. Dit houdt in dat altijd de bovenkant van leidingen en objecten 
etc. wordt gemeten. 

1.3.3 Alleen Rechtstanden 
Er worden altijd punten gemeten waartussen de ligging van de kabel / leiding als recht verondersteld 
kan worden binnen de gestelde precisie van 10 cm in X, Y en 5 cm in Z. Bij bochten moeten zoveel 
punten gemeten worden dat de verbindende rechtstanden maximaal 10 cm in X, Y-richting en 5 cm 
in Z-richting afwijken van de daadwerkelijke ligging. Er moet in ieder geval elke 50 strekkende meter 
een meting verricht zijn. 
Lijn- of vlakgeometrieën in de revisiebestanden mogen alleen bestaan uit een verzameling van 
rechtstanden. Cirkels, cirkelbogen of andere krommen zijn niet toegestaan. 

1.3.4 Hoogte / diepte verandering 
Ook een verandering in verticale richting is reden om extra punten op een leiding / kabel vast te 
leggen. Er moeten zoveel punten vastgelegd worden dat het verschil tussen de verbinding met 
rechtstanden en de werkelijke ligging niet groter wordt dan de gevraagde precisie van 5 cm in 
verticale richting. 
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Hart bovenkant buis 
meten 

Hart bovenkant buis 
meten 

Hart bovenkant 
buis meten 

Hart bovenkant 
buis meten 

Voorbeeld van benodigde tussenpunten in verband met verandering in hoogte. 

1.3.5 Alleen objecten die onderdeel zijn van het vergunde tracé meten 
Alle objecten die onderdeel zijn van het vergunde tracé en voorkomen op de objectenlijst (zie 
paragraaf 2.1 Objecten) moeten worden gemeten en opgeleverd. Van hergebruikte bestaande 
elementen zoals mantelbuizen, handholes, kasten etc. dienen alleen de zichtbare delen ingemeten 
te worden, bijvoorbeeld alleen de uiteinden van een gebruikte mantelbuis. 
Andere objecten, waaronder overige leidingen die tijdens de werkzaamheden zichtbaar zijn of 
worden, zijn geen onderdeel van de aan te leveren revisiebestanden en hoeven voor het aanleveren 
aan de gemeente niet gemeten te worden. 
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1.4 Moment van meten 
De ligging van de leidingen moet bepaald worden door metingen die plaatsvinden wanneer de 
leidingen nog zichtbaar zijn, ook wel “meting in open sleuf” genoemd. Bij de meting moet de 
daadwerkelijke ligging van de nieuw gelegde kabel / leiding worden vastgelegd. 
De vergunninghouder moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk metingen hebben plaats 
gevonden in de “open sleuf” situatie. Dit moet ook blijken uit de aan te leveren foto’s. 
De vergunninghouder mag de sleuf pas aanvullen na toestemming van de toezichthouder. De 
toezichthouder zal hiervoor pas toestemming kunnen geven, nadat de vergunninghouder heeft 
aangegeven dat de relevante leidingen etc. ingemeten zijn. 

1.4.1 Gedeeltelijk aanvullen vóór meting 
In het algemeen geldt dat de locatie van de leiding in een open sleuf moet worden ingemeten. Dit 
moet plaatsvinden tijdens het leggen én vóór het aanvullen van de sleuf. In overleg met de 
toezichthouder van het Gebied mag eventueel de sleuf gedeeltelijk worden gedicht. Ten behoeve 
van een goede inspectiemeting mag minimaal om de 50 m -of zo veel minder als noodzakelijk is bij 
bochten in het tracé-, de sleuf niet worden gedicht. ” 

1.5 Oplevertermijn 
De licentiehouder moet de as-built tekeningen samen met aanvullende documentatie waaruit de 
kwaliteit van de metingen blijkt, binnen 4 weken na uitvoering van de eerste meting opleveren aan de 
gemeente. 
Bij werkzaamheden met een langere doorlooptijd worden vooraf afspraken tussen de gemeente en 
de vergunninghouder gemaakt over een eventuele fasering in de aanlevering van gegevens door de 
vergunninghouder. Ook in die gevallen is het uitgangspunt dat revisie-bestanden maximaal 4 weken 
na het uitvoeren van de metingen worden opgeleverd. 
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2 Inwinning 

Dit hoofdstuk beschrijft welke objecten gemeten moeten worden en welke punten op deze objecten 
hierbij gemeten moeten worden. 

2.1 Objecten 
Alle vergunde objecten moeten worden vastgelegd in de revisiebestanden. Dit betreft in ieder geval: 
- Kabelgeulen; 
- Kabelbedden; 
- Mantelbuizen; 
- Buizen; 
- Ondergrondse en bovengrondse objecten uit onderstaande lijst. 

Objecttype Omschrijving Soort 
Specificatie Product Code Lvzk Vervaldatum 

Ondergronds Aardpen Onbekend Electriciteit APobject 
Ondergronds Accuboxen Ziggo Telecom Accuboxenobject 

Ondergronds Water/ drinkwaterAfsluiter onbekend AFSLobject [H2O] 

Ondergronds Water/ drinkwaterBrandkraan onbekend BRKRobject [H2O] 

Ondergronds Brandput Brandput Brandbluswaterleiding Brandputobject 
Ondergronds Bronput onbekend Bronverwarming Bronputobject 
Ondergronds Compensatorput Stadsverwarming Stadsverwarming Compensatorput object 
Ondergronds Controleput Controle Overige CPUTobject 
Ondergronds Cross Hoogspanning Electriciteit Cross Bonding object Bondingput 
Ondergronds Handhole onbekend Telecom HHobject 
Ondergronds Infiltratie Infiltratie Drain Infiltratieobject 
Ondergronds Infiltratieput Riool Riool infiltratieputobject 
Ondergronds Inspectieput onbekend Riool Inspectieputobject 
Bovengronds Kast (Electra) Kast (Electra) Electriciteit Kast-Eobject 
Bovengronds Kast (Gas) Kast (Gas) Gas Kast-Gobject 
Bovengronds Kast (Telecom) Kast (Telecom) Telecom Kast-Tobject 
Ondergronds Koudebronput Wko Bronverwarming Koudebronputobject 
Ondergronds Lasput onbekend Telecom LPobject 
Ondergronds Mini-gemaal Mini-gemaal Riool Mini-gemaalobject 
Ondergronds Olieafscheider onbekend Riool Olieafscheiderobject 
Ondergronds Oliedrukvat Hoogspanning Hoogspanning Oliedrukvatobject 
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Ondergronds 
object 

Ondergrondse 
(vuil)containers onbekend Overige Ondgr_cont 

Bovengronds 
object Pomphuis Pomphuis Overige Pomp 

Ondergronds 
object Ramputkast onbekend Telecom Ramputkast 

Ondergronds 
object Rioolput Vrijvervalriool Riool Rioolput 

Ondergronds 
object Trekput Onbekend Bronverwarming Trekput 

Ondergronds 
object 

Urilift 
(verzinkbare 
pisbak) 

onbekend Overige Urilift 

Ondergronds 
object Vastpuntput Stadsverwarming Stadsverwarming Vastpuntput 

Ondergronds 
object Vetvangput Riool Riool Vetvangput 

Ondergronds 
object Vloerkast/pot Vloerkast/pot Overige VLPOT 

Bovengronds 
object 

Warmte 
Overdracht 
Station 

Stadsverwarming Stadsverwarming WOS 

Ondergronds 
object Warmtebronput Wko Bronverwarming Warmtebronput 

Ondergronds 
object Watermeterput Watermeterput Water/ drinkwater 

[H2O] Watermeterput 

Voor deze zogenoemde ondergrondse en bovengrondse objecten geldt dat objecten: 
- kleiner dan 4 m2 als punt-object worden gemeten op het hart van het bovenaanzicht van het 

object; 
- groter dan 4 m2 als gesloten polygoon worden gemeten op de buitenhoeken van het object. 

Als oppervlakte wordt hierbij de oppervlakte bedoeld binnen de buitenste contour van het object 
zoals van boven gezien, oftewel het ruimtebeslag. 
Van ondergrondse objecten wordt als Z-waarde de bovenkant van het object vastgelegd. 
Van bovengrondse objecten wordt de Z-waarde gelijk aan het maaiveld gesteld. 
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Figuur 1 Bovengronds object, ruimtebeslag groter dan 4 m2: Contour vastleggen met de 
Z-waarde gelijkgesteld aan het maaiveld. 
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2.2 Vastlegging 

2.2.1 Kabelgeul 
Van kabelgeulen wordt altijd het hart van de kabel of kabelbundel gemeten, op de hoogte van de 
bovenkant van de bundel. 
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2.2.2 Kabelbed 
Indien er meerdere kabel(bundels) naast elkaar liggen in één sleuf, van één vergunninghouder en 
met hetzelfde product, met een onderlinge afstand van minder dan 50 cm en de totale breedte van 
deze verzameling groter is dan 50 cm, dan wordt één kabelbed vastgelegd. In dit geval wordt één 
lijngeometrie vastgelegd in het midden van het totale kabelbed. Deze heeft als hoogte het midden 
van een virtuele lijn tussen bovenkant van de buitenste twee kabelbundels. 
Daarnaast wordt de linker- en rechterzijkant van het kabelbed vastgelegd door lijnen die over de 
bovenkant van het buitenste kabelbed lopen. 
Of er sprake is van alleen kabel(geulen) of dat er ook een kabelbed gemeten moet worden, hangt af 
van de feitelijke situatie die buiten gerealiseerd wordt en niet van het in de vergunning aangevraagde 
tracé. 
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Kabelgeul, vastgelegd 
in het midden tussen 
de zijkanten van de 
kabelbedzijden 
X, Y= midden tussen 
de zijkanten van 
kabelbed 
Z= hoogste bovenkant 
binnen het kabelbed 

Zijkant kabelbed 

X, Y= midden 
buitenste kabel (in 
bundel) 
Z= hoogste bovenkant 
binnen het kabelbed 

Eisen en voorwaarden inmeten en as built tekening Versie Datum Pagina 
2019-13-10 13 december 2019 15 van 28 

Zijkant kabelbed 

X, Y= midden 
buitenste kabel (in 
bundel) 
Z= hoogste 
bovenkant binnen 
het kabelbed 



2.3 Keuzehulp kabelgeul(en) of kabelbed 
Of er sprake is van alleen kabel(geulen) of dat er ook een kabelbed gemeten moet worden, hangt af 
van de feitelijke situatie die buiten gerealiseerd wordt en niet van het in de vergunning aangevraagde 
tracé. 

Te meten 
kabelbed(zijde)

100 cm 

Breedte van de sleuf is niet relevant; 
Alleen de kabelgeul wordt gemeten; 
Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 

Kabel/Leiding 
Rand gegraven 

Sleuf 

Te meten 
Kabelgeul 

100 cm 20 cm 

Onderlinge afstand tussen 2 kabelgeulen is groter dan 50 cm. De individuele geulen worden 
gemeten. Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 
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120 cm 
20 cm 

Onderlinge afstand tussen de kabelgeulen is kleiner dan 50 cm en de kabelgeulen zijn voor hetzelfde 
product en van dezelfde vergunninghouder. De totale breedte is groter dan 50 cm. Er is dus sprake 
van een kabelgeul met kabelbed. Kabelgeul wordt geplaatst in het midden tussen de zijden van het 
kabelbed. Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 
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Op de overgang
van mantelbuis ,
naar vrijliggende

kabelgeul loopt de
kabelgeul wél door
maar er moet óók
een tussenpunt

vastgelegd worden.

2.4 Mantelbuizen 
Mantelbuizen met een (gezamenlijk) ruimtebeslag kleiner dan 50 cm breed worden vastgelegd als 
één lijnobject over het hart, bovenkant van de (verzameling) mantelbuis. 
Bij mantelbuizen met een (gezamenlijk) ruimtebeslag groter dan 50 cm breed wordt het 
daadwerkelijke ruimtebeslag vastgelegd door gesloten lijnen (real shape) met als hoogte de 
bovenkant van de bovenste mantelbuis. 
Leidingen die door de (verzameling) mantelbuizen lopen, worden vastgelegd als (standaard) 
kabelgeul door het hart van deze mantelbuis. De kabelgeul wordt niet opgeknipt aan het begin en 
einde van de mantelbuis, maar krijgt hier wel een tussenpunt. Indien er verschillende leidingen met 
verschillende producten door één mantelbuis gaan, moet er per product een kabelgeul worden 
vastgelegd. Deze hebben wel dezelfde geometrie. 

Het gemeten punt wordt 
hier zowel gebruikt voor 

het vlak van de 
mantelbuizen als het vlak 

van het kabelbed 

Op de overgang 
van mantelbuis 

naar vrijliggende 
kabelgeul loopt de 
kabelgeul wél door 
maar er moet óók 
een tussenpunt 

vastgelegd worden. 

Doorlopende hartlijn kabels 
/ mantelbuizen meten, want 

ruimtebeslag < 50 cm 
breed. 

Begin en eind van 
mantelbuis meten en 

markeren. Ruimtebeslag 
mantelbuizen wordt achteraf 

gesteld op 20 cm links en 
rechts van de gemeten 

hartlijn. Eventuele overlap 
die hierdoor ontstaat, is 

toegestaan. 
Hier 2 aparte mantelbuizen 

omdat de producten 
verschillen. 

Doorlopende 
kabelgeulen 

Kabelbed omdat 
ruimtebeslag totaal 
meer dan 50 cm is 

en hier geen sprake 
meer is van 

mantelbuizen. 

Real shape 
mantelbuizen, 
want samen 

breder dan 50 cm 
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Kabelbed omdat
ruimtebeslag totaal
meer dan 50cm is

en hier geen sprake
meer is van

mantelbuizen.

Knikpunten meten
i.v.m.

hoogteverschil

Knikpunten meten 
i.v.m. 

hoogteverschil 
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2.5 Buizen 
Elke buis wordt apart vastgelegd. Hierbij moet hart bovenkant buis worden gemeten, onafhankelijk 
van de diameter van de buis en / of de onderlinge afstand tussen de buizen. 
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2.5.1 Verwijderde en/of buitendienst gestelde leidingen en/of objecten 
Voor situaties waarbij bestaande leidingen (of andere objecten) worden verwijderd, buitendienst 
gesteld, gerezen of andere wijzigingen ondergaan waarvoor een vergunning vereist is, moeten 
revisiebestanden aan de gemeente worden aangeleverd. Hierop moeten de leidingen / objecten zijn 
aangegeven met een toelichtende tekst op de mutatie. 
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3 Administratieve gegevens 

Ten behoeve van de registratie van de gegevens moet ieder lijnstuk naast de geometrische 
eigenschappen voorzien zijn van attributen. In ieder geval moeten de volgende attributen voor ons te 
herleiden zijn voor ieder lijnstuk. Deze gegevens moeten d.m.v. teksten op de tekening aanwezig zijn 
met een duidelijke verwijzing naar de bijbehorende objecten. 

Per tekening: 
- Aanvraagnummer; 
- Datum van inmeting; 
- Vergunninghouder; 
- Vergunningsnummer (identificatie). 

Opmerking: 
Mocht er een nieuw object niet in de vergunning genoemd zijn, dan moet hier een aanvullende 
aanvraag voor worden ingediend. Mocht er een object wel vergund zijn maar buiten niet gelegd 
zijn, dan moet de vergunning hiervoor worden ingetrokken. In beide gevallen zal contact met 
LBBO opgenomen moeten worden. 

Mantelbuizen: 
Per lijn 
- Product; 
- Materiaal; 
- Diameter; 
- Status (nieuw, bestaand, verwijderd). 

Buizen: 
Per lijn 
- Product; 
- Materiaal; 
- Diameter; 
- Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd); 
- Overgangen (van bijvoorbeeld diameter). 

Kabels / Leidingen: 
Per lijn 
- Aantal; 
- Soort (Duct, COAX, Laagspanning, Hoogspanning, etc.); 
- Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd); 
- Overgangen etc. 

Objecten 
- Soort object (conform lijst); 
- Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd). 
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4 Bestandsformaat 

Als uitwisselingsformaat voor revisiebestanden wordt DXF versie 12 (ASCII) gehanteerd. Hiervoor is 
gekozen in verband met de brede ondersteuning in software. 
Geometrieën moeten hierin vastgelegd zijn in 3D in RD-NAP coördinaten. Z-coördinaten moeten 
integraal onderdeel zijn van de geometrie en niet (alleen) apart als tekst in de tekening worden 
getoond. 
De gemeente heeft alleen behoefte aan de hiervoor genoemde objecten (kabels, leidingen, buizen, 
mantelbuizen, relevante boven- en ondergrondse objecten). Achtergrondkaarten en dergelijke dienen 
niet in de tekening aanwezig te zijn. Indien deze toch aanwezig zijn, moeten deze in aparte lagen 
zitten, die zonder verlies van relevante informatie verwijderd kunnen worden. 
Ter referentie stelt de gemeente DXF-bestanden beschikbaar die de vereiste structuur weergeven. 
Ook zullen enkele voorbeeldbestanden beschikbaar gemaakt worden die naast structuur ook 
daadwerkelijke LVZK inhoud bevatten. 

4.1 Vlakobjecten als gesloten polyline 
In dit document wordt op verschillende plaatsen de termen “vlak” of “vlakobjecten” gehanteerd. In de 
.DXF bestanden moeten deze soort objecten als “gesloten polyline” worden vastgelegd. 

4.2 Voorbeeld tekeningen 
De volgende tekeningen geven een beeld van de inhoud van de op te leveren bestanden. 

Figuur 2: Bestand met elektriciteitsnetwerk 
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Figuur 3: Bestand met gasnetwerk 

Figuur 4: Bestand met telecomnetwerk 
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5 Voorbeelden 

5.1 Handhole 
Handhole wordt gemeten alsof deze in de doorlopende kabelgeul ligt. De lijn van de kabelgeul wordt 
niet gesplitst ter hoogte van de handhole, maar krijgt hier wel een tussenpunt op de locatie van de 
handhole. 
De handhole zelf wordt apart op deze locatie als puntobject vastgelegd. 

Meetpunt op 
hart bovenkant 
van handhole 
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5.2 Kabelgeul op bestaand kabelbed 
In dit geval is alleen de rode kabel onderdeel van de vergunning. Ondanks dat er een sleuf breder 
dan 50 cm is gegraven wordt hier alleen de ligging van de nieuwe kabel vastgelegd, door metingen 
op het hart van de bovenkant van de bundel. 
De rode afdekplaten zijn geen onderdeel van de nieuwe vergunning en worden daarom niet 
ingemeten. 
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5.3 Voorbeeld overgang kabelgeul en kabelbed 
Zodra twee kabelgeulen minder dan 50 cm uit elkaar liggen, worden deze verondersteld in één 
kabelbed te liggen en geldt vastlegging volgens de regels voor een kabelbed. 
Liggen ze verder uit elkaar, dan is er sprake van 2 losse kabelgeulen. 

Als bundels meer dan 50 
cm uit elkaar liggen, dan 
moeten het als aparte 
kabelgeulen worden 
vastgelegd 

Ruimtebeslag van 
deze kabelbundel is 
minder 50 cm, dus 
wordt hier in plaats 
van een kabelbed, 
een kabelgeul 
vastgelegd 
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Te meten punten

5.4 Voorbeeld Mantelbuis met meerdere mantelbuizen 

1000 Staal Mantelbuis 
Elektra 

6 x 125 PE Elektra 
2 x 110 PE Elektra 

Te meten punten 

Hart bovenkant mantelbuis meten en 
een vlak aanleveren. 

Is de diameter groter dan 50 cm, dan 
wordt de breedte van het aan te 
leveren vlak, de daadwerkelijke 

breedte van de buis. 
Is de diameter kleiner dan 50 cm, dan 

wordt het aan te leveren vlak 
standaard 40 cm breed. 

In dit voorbeeld is de diameter van de 
buis groter dan 50 cm, dus worden de 

daadwerkelijke afmetingen gebruikt 
voor het vlak. 

Kabelgeul in hart bovenkant mantelbuis. 
Hierbij tekst plaatsen met de daadwerkelijke 

inhoud van de mantelbuizen. 

6 Laagspanning 

Ø 1000 

40 cm 
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	 Kwaliteitseisen 
	 Kwaliteitseisen 
	1.1 Geometrische eisen 
	1.1 Geometrische eisen 
	Codinaten die worden bepaald voor de locatie van kabels, leidingen, mantelbuizen etc. moeten worden bepaald met een minimale absolute precisie van 10 cm in X- en in Y-richting (horizontaal) en 5 cm in Z-richting. Deze X- en Y- codinaten moeten worden bepaald in het Rijksdriehoekstelsel en de Z-codinaat in het NAP-stelsel. Alle leidingen en overige objecten moeten in 3D, dus X-, Y- en Z-codinaten worden vastgelegd. Let op, deze kwaliteitseisen zijn significant hoger dan de minimale eisen die gesteld worden i
	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-92.html
	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-92.html


	Voorbeeld: X = 93148.523 Y = 435769.097 Z = 5.432 
	Voorbeeld bij gebruik van minder decimalen: Z = 5.4 wordt door ons gezien als 5.400. 
	Er wordt gekozen voor vastlegging op millimeters omdat dit aansluit bij de praktijk van onder andere de BGT. Dit wil niet zeggen dat alle cijfers significant zijn. 

	1.2 Onderbouwing meetresultaat 
	1.2 Onderbouwing meetresultaat 
	De vergunninghouder moet naast het opleveren van de digitale as-built tekeningen, gebaseerd op metingen die landmeetkundig voldoen aan hiervoor genoemde eisen ook documenten overleggen die duidelijk maken dat aan deze eisen wordt voldaan én op welke manier. Naast documenten moeten ook digitaal foto’s worden aangeleverd die de situatie inzichtelijk maken. Dit betreffen zowel overzichtsfoto’s die aangeven waar leidingen in hun omgeving liggen als detailfoto’s waarop de ligging in de sleuf goed zichtbaar is. T
	Figure
	Figure
	Overzichtsfoto’s waarop locatie van werkzaamheden in hun omgeving zichtbaar zijn 
	Figure
	Detailfoto’s waarop soort leidingen, objecten etc. zichtbaar is. 
	Detailfoto’s waarop soort leidingen, objecten etc. zichtbaar is. 
	Foto’s waaruit uitvoering van landmeetkundige meting in “open sleuf” blijkt. 

	Figure
	Figure
	Figure

	1.3 Meetmethode 
	1.3 Meetmethode 
	1.3.1 Landmeetkundig verantwoord De meting dient landmeetkundig verantwoord te worden uitgevoerd met een methode die tenminste aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoet. De vergunninghouder moet altijd op verzoek van de gemeente bewijsmateriaal (documenten, bestanden) kunnen aanleveren waaruit de kwaliteit van de meetresultaten blijkt. De gemeente kan dit tot 12 maanden na oplevering van de revisiebestanden opvragen. De leidingexploitant is hiervoor verantwoordelijk. 
	1.3.2 Bovenkant van objecten In principe worden altijd punten gemeten die als eerste zichtbaar zouden worden, als van bovenaf naar het object zou worden gegraven. Dit houdt in dat altijd de bovenkant van leidingen en objecten etc. wordt gemeten. 
	1.3.3 Alleen Rechtstanden Er worden altijd punten gemeten waartussen de ligging van de kabel / leiding als recht verondersteld kan worden binnen de gestelde precisie van 10 cm in X, Y en 5 cm in Z. Bij bochten moeten zoveel punten gemeten worden dat de verbindende rechtstanden maximaal 10 cm in X, Y-richting en 5 cm in Z-richting afwijken van de daadwerkelijke ligging. Er moet in ieder geval elke 50 strekkende meter een meting verricht zijn. Lijn- of vlakgeometrieën in de revisiebestanden mogen alleen besta
	1.3.4 Hoogte / diepte verandering Ook een verandering in verticale richting is reden om extra punten op een leiding / kabel vast te leggen. Er moeten zoveel punten vastgelegd worden dat het verschil tussen de verbinding met rechtstanden en de werkelijke ligging niet groter wordt dan de gevraagde precisie van 5 cm in verticale richting. 
	Figure
	Hart bovenkant buis meten Hart bovenkant buis meten Hart bovenkant buis meten Hart bovenkant buis meten 
	Voorbeeld van benodigde tussenpunten in verband met verandering in hoogte. 
	1.3.5 Alleen objecten die onderdeel zijn van het vergunde tracé meten Alle objecten die onderdeel zijn van het vergunde tracé en voorkomen op de objectenlijst (zie paragraaf 2.1 Objecten) moeten worden gemeten en opgeleverd. Van hergebruikte bestaande elementen zoals mantelbuizen, handholes, kasten etc. dienen alleen de zichtbare delen ingemeten te worden, bijvoorbeeld alleen de uiteinden van een gebruikte mantelbuis. Andere objecten, waaronder overige leidingen die tijdens de werkzaamheden zichtbaar zijn o
	Figure
	1.4 Moment van meten De ligging van de leidingen moet bepaald worden door metingen die plaatsvinden wanneer de leidingen nog zichtbaar zijn, ook wel “meting in open sleuf” genoemd. Bij de meting moet de daadwerkelijke ligging van de nieuw gelegde kabel / leiding worden vastgelegd. De vergunninghouder moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk metingen hebben plaats gevonden in de “open sleuf” situatie. Dit moet ook blijken uit de aan te leveren foto’s. De vergunninghouder mag de sleuf pas aanvullen na toeste
	1.4.1 Gedeeltelijk aanvullen vr meting In het algemeen geldt dat de locatie van de leiding in een open sleuf moet worden ingemeten. Dit moet plaatsvinden tijdens het leggen én vr het aanvullen van de sleuf. In overleg met de toezichthouder van het Gebied mag eventueel de sleuf gedeeltelijk worden gedicht. Ten behoeve van een goede inspectiemeting mag minimaal om de 50 m -of zo veel minder als noodzakelijk is bij bochten in het tracé-, de sleuf niet worden gedicht. ” 
	1.5 Oplevertermijn De licentiehouder moet de as-built tekeningen samen met aanvullende documentatie waaruit de kwaliteit van de metingen blijkt, binnen 4 weken na uitvoering van de eerste meting opleveren aan de gemeente. Bij werkzaamheden met een langere doorlooptijd worden vooraf afspraken tussen de gemeente en de vergunninghouder gemaakt over een eventuele fasering in de aanlevering van gegevens door de vergunninghouder. Ook in die gevallen is het uitgangspunt dat revisie-bestanden maximaal 4 weken na he
	Figure


	2 Inwinning 
	2 Inwinning 
	Dit hoofdstuk beschrijft welke objecten gemeten moeten worden en welke punten op deze objecten hierbij gemeten moeten worden. 
	2.1 Objecten 
	2.1 Objecten 
	Alle vergunde objecten moeten worden vastgelegd in de revisiebestanden. Dit betreft in ieder geval: -Kabelgeulen; -Kabelbedden; -Mantelbuizen; -Buizen; -Ondergrondse en bovengrondse objecten uit onderstaande lijst. 
	Objecttype 
	Omschrijving 
	Soort Specificatie 
	Product 
	Code Lvzk 
	Vervaldatum 
	Ondergronds 
	Aardpen Onbekend Electriciteit AP
	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	Accuboxen Ziggo Telecom Accuboxen

	object 

	Ondergronds 
	Ondergronds 
	Ondergronds 
	Ondergronds 
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	Water/ drinkwater
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	Compensatorput Stadsverwarming Stadsverwarming Compensatorput 

	object Ondergronds 

	Controleput Controle Overige CPUT
	object Ondergronds Cross 
	object Ondergronds Cross 
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	Hoogspanning Electriciteit Cross Bonding 

	object Bondingput Ondergronds 

	Handhole onbekend Telecom HH
	object Ondergronds 
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	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	object Ondergronds 
	Infiltratie Infiltratie Drain Infiltratie
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	Inspectieput onbekend Riool Inspectieput

	object Bovengronds 

	Kast (Electra) Kast (Electra) Electriciteit Kast-E
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	Kast (Gas) Kast (Gas) Gas Kast-G
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	Kast (Telecom) Kast (Telecom) Telecom Kast-T
	object Ondergronds 
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	Mini-gemaal Mini-gemaal Riool Mini-gemaal

	object Ondergronds 

	Olieafscheider onbekend Riool Olieafscheider

	object Ondergronds 

	Oliedrukvat Hoogspanning Hoogspanning Oliedrukvat

	object 
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	Ondergronds object 
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	Ondergronds object 
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	Ondergronds object 
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	Ondergronds object 
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	Figure
	Figure
	Voor deze zogenoemde ondergrondse en bovengrondse objecten geldt dat objecten: -kleiner dan 4 m als punt-object worden gemeten op het hart van het bovenaanzicht van het object; -groter dan 4 m als gesloten polygoon worden gemeten op de buitenhoeken van het object. 
	2
	2

	Als oppervlakte wordt hierbij de oppervlakte bedoeld binnen de buitenste contour van het object zoals van boven gezien, oftewel het ruimtebeslag. Van ondergrondse objecten wordt als Z-waarde de bovenkant van het object vastgelegd. Van bovengrondse objecten wordt de Z-waarde gelijk aan het maaiveld gesteld. 
	Figure
	Figuur 1 Bovengronds object, ruimtebeslag groter dan 4 m: Contour vastleggen met de Z-waarde gelijkgesteld aan het maaiveld. 
	2

	Figure

	2.2 Vastlegging 
	2.2 Vastlegging 
	2.2.1 Kabelgeul Van kabelgeulen wordt altijd het hart van de kabel of kabelbundel gemeten, op de hoogte van de bovenkant van de bundel. 
	Figure
	Figure
	2.2.2 Kabelbed 
	2.2.2 Kabelbed 
	Indien er meerdere kabel(bundels) naast elkaar liggen in één sleuf, van één vergunninghouder en met hetzelfde product, met een onderlinge afstand van minder dan 50 cm en de totale breedte van deze verzameling groter is dan 50 cm, dan wordt één kabelbed vastgelegd. In dit geval wordt één lijngeometrie vastgelegd in het midden van het totale kabelbed. Deze heeft als hoogte het midden van een virtuele lijn tussen bovenkant van de buitenste twee kabelbundels. Daarnaast wordt de linker- en rechterzijkant van het
	Zijkant kabelbed X, Y= midden buitenste kabel (in bundel) Z= hoogste bovenkant binnen het kabelbed Kabelgeul, vastgelegd in het midden tussen de zijkanten van de kabelbedzijden X, Y= midden tussen de zijkanten van kabelbed Z= hoogste bovenkant binnen het kabelbed Zijkant kabelbed X, Y= midden buitenste kabel (in bundel) Z= hoogste bovenkant binnen het kabelbed 
	Figure
	2.3 Keuzehulp kabelgeul(en) of kabelbed Of er sprake is van alleen kabel(geulen) of dat er ook een kabelbed gemeten moet worden, hangt af van de feitelijke situatie die buiten gerealiseerd wordt en niet van het in de vergunning aangevraagde tracé. 
	Te meten kabelbed(zijde)100 cm 
	Figure

	Figure
	Breedte van de sleuf is niet relevant; Alleen de kabelgeul wordt gemeten; Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 
	Kabel/Leiding Rand gegraven Sleuf 
	Te meten Kabelgeul 
	Figure
	100 cm 20 cm 
	Onderlinge afstand tussen 2 kabelgeulen is groter dan 50 cm. De individuele geulen worden gemeten. Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 
	Figure
	120 cm 20 cm 
	Onderlinge afstand tussen de kabelgeulen is kleiner dan 50 cm en de kabelgeulen zijn voor hetzelfde product en van dezelfde vergunninghouder. De totale breedte is groter dan 50 cm. Er is dus sprake van een kabelgeul met kabelbed. Kabelgeul wordt geplaatst in het midden tussen de zijden van het kabelbed. Locatie van de rand van de sleuf is niet relevant. 
	Figure


	2.4 Mantelbuizen 
	2.4 Mantelbuizen 
	Mantelbuizen met een (gezamenlijk) ruimtebeslag kleiner dan 50 cm breed worden vastgelegd als één lijnobject over het hart, bovenkant van de (verzameling) mantelbuis. Bij mantelbuizen met een (gezamenlijk) ruimtebeslag groter dan 50 cm breed wordt het daadwerkelijke ruimtebeslag vastgelegd door gesloten lijnen (real shape) met als hoogte de bovenkant van de bovenste mantelbuis. Leidingen die door de (verzameling) mantelbuizen lopen, worden vastgelegd als (standaard) kabelgeul door het hart van deze mantelbu
	Het gemeten punt wordt hier zowel gebruikt voor het vlak van de mantelbuizen als het vlak van het kabelbed Op de overgang van mantelbuis naar vrijliggende kabelgeul loopt de kabelgeul wél door maar er moet k een tussenpunt vastgelegd worden. Doorlopende hartlijn kabels / mantelbuizen meten, want ruimtebeslag < 50 cm breed. Begin en eind van mantelbuis meten en markeren. Ruimtebeslag mantelbuizen wordt achteraf gesteld op 20 cm links en rechts van de gemeten hartlijn. Eventuele overlap die hierdoor ontstaat,
	Knikpunten meten i.v.m. hoogteverschil 
	Figure
	2.5 Buizen Elke buis wordt apart vastgelegd. Hierbij moet hart bovenkant buis worden gemeten, onafhankelijk van de diameter van de buis en / of de onderlinge afstand tussen de buizen. 
	Figure
	Figure
	2.5.1 Verwijderde en/of buitendienst gestelde leidingen en/of objecten Voor situaties waarbij bestaande leidingen (of andere objecten) worden verwijderd, buitendienst gesteld, gerezen of andere wijzigingen ondergaan waarvoor een vergunning vereist is, moeten revisiebestanden aan de gemeente worden aangeleverd. Hierop moeten de leidingen / objecten zijn aangegeven met een toelichtende tekst op de mutatie. 
	Figure


	3 Administratieve gegevens 
	3 Administratieve gegevens 
	Ten behoeve van de registratie van de gegevens moet ieder lijnstuk naast de geometrische eigenschappen voorzien zijn van attributen. In ieder geval moeten de volgende attributen voor ons te herleiden zijn voor ieder lijnstuk. Deze gegevens moeten d.m.v. teksten op de tekening aanwezig zijn met een duidelijke verwijzing naar de bijbehorende objecten. 
	Per tekening: -Aanvraagnummer; -Datum van inmeting; -Vergunninghouder; -Vergunningsnummer (identificatie). 
	Opmerking: Mocht er een nieuw object niet in de vergunning genoemd zijn, dan moet hier een aanvullende aanvraag voor worden ingediend. Mocht er een object wel vergund zijn maar buiten niet gelegd zijn, dan moet de vergunning hiervoor worden ingetrokken. In beide gevallen zal contact met LBBO opgenomen moeten worden. 
	Mantelbuizen: Per lijn -Product; -Materiaal; -Diameter; -Status (nieuw, bestaand, verwijderd). 
	Buizen: Per lijn -Product; -Materiaal; -Diameter; -Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd); -Overgangen (van bijvoorbeeld diameter). 
	Kabels / Leidingen: Per lijn -Aantal; -Soort (Duct, COAX, Laagspanning, Hoogspanning, etc.); -Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd); -Overgangen etc. 
	Objecten -Soort object (conform lijst); -Status (in gebruik, buiten dienst, verwijderd). 

	4 Bestandsformaat 
	4 Bestandsformaat 
	Figure
	Als uitwisselingsformaat voor revisiebestanden wordt DXF versie 12 (ASCII) gehanteerd. Hiervoor is gekozen in verband met de brede ondersteuning in software. Geometrieën moeten hierin vastgelegd zijn in 3D in RD-NAP codinaten. Z-codinaten moeten integraal onderdeel zijn van de geometrie en niet (alleen) apart als tekst in de tekening worden getoond. De gemeente heeft alleen behoefte aan de hiervoor genoemde objecten (kabels, leidingen, buizen, mantelbuizen, relevante boven- en ondergrondse objecten). Achter
	4.1 Vlakobjecten als gesloten polyline 
	4.1 Vlakobjecten als gesloten polyline 
	In dit document wordt op verschillende plaatsen de termen “vlak” of “vlakobjecten” gehanteerd. In de .DXF bestanden moeten deze soort objecten als “gesloten polyline” worden vastgelegd. 

	4.2 Voorbeeld tekeningen 
	4.2 Voorbeeld tekeningen 
	De volgende tekeningen geven een beeld van de inhoud van de op te leveren bestanden. 
	Figure
	Figuur 2: Bestand met elektriciteitsnetwerk 
	Figuur 2: Bestand met elektriciteitsnetwerk 
	Figuur 3: Bestand met gasnetwerk 
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	Figure
	Figure
	Figuur 4: Bestand met telecomnetwerk 
	Figure


	5 Voorbeelden 
	5 Voorbeelden 
	5.1 Handhole 
	5.1 Handhole 
	Handhole wordt gemeten alsof deze in de doorlopende kabelgeul ligt. De lijn van de kabelgeul wordt niet gesplitst ter hoogte van de handhole, maar krijgt hier wel een tussenpunt op de locatie van de handhole. De handhole zelf wordt apart op deze locatie als puntobject vastgelegd. 
	Meetpunt op hart bovenkant van handhole 
	Figure

	5.2 Kabelgeul op bestaand kabelbed 
	5.2 Kabelgeul op bestaand kabelbed 
	In dit geval is alleen de rode kabel onderdeel van de vergunning. Ondanks dat er een sleuf breder dan 50 cm is gegraven wordt hier alleen de ligging van de nieuwe kabel vastgelegd, door metingen op het hart van de bovenkant van de bundel. De rode afdekplaten zijn geen onderdeel van de nieuwe vergunning en worden daarom niet ingemeten. 
	Figure
	Figure

	5.3 Voorbeeld overgang kabelgeul en kabelbed 
	5.3 Voorbeeld overgang kabelgeul en kabelbed 
	Zodra twee kabelgeulen minder dan 50 cm uit elkaar liggen, worden deze verondersteld in één kabelbed te liggen en geldt vastlegging volgens de regels voor een kabelbed. Liggen ze verder uit elkaar, dan is er sprake van 2 losse kabelgeulen. 
	Als bundels meer dan 50 cm uit elkaar liggen, dan moeten het als aparte kabelgeulen worden vastgelegd Ruimtebeslag van deze kabelbundel is minder 50 cm, dus wordt hier in plaats van een kabelbed, een kabelgeul vastgelegd 
	5.4 Voorbeeld Mantelbuis met meerdere mantelbuizen 
	Figure
	1000 Staal Mantelbuis Elektra 6 x 125 PE Elektra 2 x 110 PE Elektra Te meten punten Hart bovenkant mantelbuis meten en een vlak aanleveren. Is de diameter groter dan 50 cm, dan wordt de breedte van het aan te leveren vlak, de daadwerkelijke breedte van de buis. Is de diameter kleiner dan 50 cm, dan wordt het aan te leveren vlak standaard 40 cm breed. In dit voorbeeld is de diameter van de buis groter dan 50 cm, dus worden de daadwerkelijke afmetingen gebruikt voor het vlak. Kabelgeul in hart bovenkant mante







