
Engineering elektriciteitsnetten Kabel infra 
Volledigheid, bruikbaarheid 
en toepasbaarheid

CLAFIS heeft veel expertise op het gebied van Engineering elektriciteitsnetten Ka-
bel infra. Onze kennis beperkt zich niet alleen tot kabels in de grond, maar beslaat 
ook het gehele Geo-domein. Aangevuld met onze civiele kennis zijn wij in staat 
complete kabel projecten te ontwerpen. Onze kennis van omgevingsmanagement 
stelt ons in staat in onze projecten rekening te houden met alle betrokkenen en 
hun belangen goed in te passen.

Door de groei van de economie en de 
versnellende energietransitie is er bij onze 
klanten veel vraag naar uitbreiding en 
aanpassing van het elektriciteitsnet.  De 
komende jaren blijven de E-netten zich verder 
ontwikkelen. Het werkpakket neemt door de 
economische groei en de energie transitie flink 
toe. De netbeheerders gaan steeds meer werk 
via UAV-gc in de markt zetten. 

Dit vraagt een andere benadering bij zowel 
de opdrachtgevers als de opdrachtnemers. 
De netbeheerders komen steeds meer in de 
regie rol en de aannemers zullen een deel van 
het werk van de netbeheerders overnemen. 
CLAFIS is werkzaam op dit speerpunt tussen 
netbeheerders en aannemers en is de 
geschikte partner voor de aannemerij om 
samen de kabelprojecten op te pakken.

Het gehele traject van opdracht intake tot aan 
het opleveren van een volledig uitvoerings-
dossier is bij ons in vertrouwde handen. Wij 
verzorgen tevens de oplevering van as built 
tekeningen en documenten aan de opdracht-
gever. 

Projectstart 
De samenwerking met onze opdrachtgever 
en partners is bepalend voor onze aanpak. 
In een gezamenlijke kick-off bespreken we 
de opdracht én de aanpak en maken we 
afspraken voor het vervolg.

Tracé studie 
Middels het omgevingsonderzoek 
worden relevante gegevens opgehaald 
met betrekking tot obstakels en 
belanghebbende. De mogelijke routes 
worden in kaart gebracht waarna de beste 
optie gekozen wordt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met risico’s en kosten.

Engineering
Op basis van het definitieve ontwerp 
worden de benodigde vergunningen 
aangevraagd. Aangevuld met 
werktekeningen, -documenten en natuurlijk 
een V&G plan, leveren wij een complete 
uitvoeringsmap op.

Realisatie
In deze fase ondersteunen we de 
uitvoerende werkzaamheden onder andere 
met de modernste technologieën op het 
gebied van omgevingsmanagement.

Oplevering
Wij verzorgen tevens de oplevering van as 
built tekeningen en documenten aan de 
opdrachtgever.

Interesse
Onze specialisten denken graag met u mee 
en zijn uw sparringpartner op gebied van 
engineering … kabel netten. We gaan graag in 
gesprek en begeleiden u graag van projectstart 
tot oplevering. 
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