
Iedere ruimtelijke ontwikkeling heeft invloed op zijn omgeving 

en de ondergrond. De aanwezigheid van ondergrondse 

objecten zoals damwanden, damwandankers, kabels en 

leidingen, dempingen, boomwortels, holle ruimten en fysieke 

bodemverontreinigingen maakt gericht onderzoek naar de 

ondergrond zinvol en noodzakelijk. 

Infrafocus kan kwalitatief hoogwaardige informatie verzamelen en 

daardoor onzekerheden minimaliseren en risico’s kwantificeren. 

De gebruikte technieken kunnen non-destructief en vlakdekkend 

worden ingezet. Infrafocus scant op de aanwezigheid van risico’s, 

en is in staat een compleet 3D-beeld te scheppen van de (water)

bodem en daarin aanwezige objecten.

Maak het onzichtbare zichtbaar!

>   Laser

>   Radar

>   HD-beelden



Boomwortels

Infrafocus kan door middel van radarmetingen de 

positie van boomwortels in beeld brengen. Deze 

gegevens zijn zeer bruikbaar bij bijvoorbeeld een 

rioolrenovatie maar ook bij groeiplaatsonderzoek van 

bijvoorbeeld monumentale en/of beeldbepalende 

bomen.

Holle ruimten

Met behulp van radarmetingen is het mogelijk om 

vroegtijdig het ontstaan van holle ruimten vast te 

stellen. Door jaarlijks metingen uit te voeren kun-

nen eventuele veranderingen worden vastgesteld, 

waaruit risico’s kunnen worden ingeschat zodat tijdig 

gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.

Infrafocus voor u 

Infrafocus kan u snel en volledig op de hoogte bren-

gen van de (ondergrondse) toestand van uw terrein, 

kunstwerk en/of weg. Uiteraard kan Infrafocus de 

gegevens aanleveren voor uw assetmanagement- of 

bodeminformatiesysteem. Wilt u meer informatie,

neem dan gerust con-

tact met ons op. 

Kabels en leidingen 

Infrafocus kan in projecten de ligging van kabels 

en leidingen in de ondergrond bepalen binnen de 

marges van de WION (Wet Informatie-uitwisseling 

Ondergrondse Netten). Daarbij is het essentieel dat 

de ligging op basis van de radarmetingen wordt 

geverifieerd. Controle van de ligging zoals aangege-

ven op de KLIC is ook mogelijk. Infrafocus hanteert 

voor een onderzoek naar de positie van kabels en 

leidingen de uitgangspunten zoals beschreven in de 

Engelse norm PAS:128. 

Archeologie

Afhankelijk van de archeologische verwachting in 

een gebied kan het verplicht zijn om een archeolo-

gisch onderzoek uit te voeren. Infrafocus kan archeo-

logische adviesbureaus ondersteunen bij het in beeld 

brengen van de ondergrond en mogelijk archeologi-

sche resten. 

Bodemonderzoek

Op terreinen waar een ontwikkeling is gepland kun-

nen ondergrondse resten van voormalige bebou-

wing, dempingen en kabels en leidingen voor ver-

rassingen zorgen. Door middel van het vlakdekkend 

uitvoeren van radarmetingen kan dit risico in beeld 

worden gebracht. Op basis van de metingen worden 

overzichtelijke tekeningen vervaardigd waarop on-

dergrondse projecten duidelijk worden aangegeven.

Kom in contact

Landjuweel 14 

3905 PG Veenendaal

T:  +31 6 531 25 063

E:   info@infrafocus.nl

Het inwinnen van data met Infrafocus gebeurt:

Veilig        -        Snel        -        Objectief        -        Geautomatiseerd        -        In één werkgang


