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De engineers en consultants 
van SGS Roos+Bijl en de 
juridisch specialisten van SGS 
Roos+Bijl Legal ontzorgen 
samen op alle vlakken binnen het 
omgevingsrecht en de kabel- en 
leidingbranche. Onze medewerkers 
beschikken over technische know 
how en juridische kennis van zowel 
grote als kleine infrastructurele 
projecten. Door jarenlange ervaring 
op het gebied van kabels en 
leidingen zijn wij in staat met u 
mee te denken om tot de beste 
oplossingen te komen. Of het 
nu gaat om het ontwerpen van 
een tracé, het beheren van een 
netwerk, projectmanagement, een 
omgevingsscan, contractvorming 
of ondersteuning bij complexe 
bestuurlijke belangenafwegingen, 
wij regelen het allemaal voor u!

ENGINEERING EN ADVIES

SGS Roos+Bijl is gespecialiseerd 
in de ondergrondse infrastructuur 
voor Olie & Gas, Energie, Water en 
Telecommunicatie. Wij ontwerpen 
technische kabel- en leiding netwerken 
voor distributie en transport en verzorgen 
de begeleiding bij het aanleggen, 
verleggen of verwijderen van kabels 
en leidingen. Voor vraagstukken met 
betrekking tot engineering, advies 
en assetmanagement kunt u contact   
opnemen met de specialisten van SGS 
Roos+Bijl. 

JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN

SGS Roos+Bijl Legal is een juridisch 
adviesbureau op het gebied van 
omgevingsrecht, gespecialiseerd in 
kabels en leidingen. Wij nemen de 
juridische zorg volledig voor u uit handen. 
Onze medewerkers vertalen complexe 
vraagstukken in voor uw project 
bruikbare oplossingen en denken met u 
mee. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Om ook volgende generaties de kans 
te geven op te groeien in een wereld 
waarin het qua leefomgeving, milieu 
en klimaat prettig leven is, moet 
welvaartsgroei een duurzame basis 
hebben. Duurzaam ondernemen behoort 
tot onze kernwaarden. Het is een vast 
onderdeel van onze bedrijfsvoering en bij 
de uitvoering van projecten. 

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid 
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken 
graag met u mee op zoek naar de 
beste oplossing voor uw vraagstuk. 
SGS Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.
 
Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 
waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 

projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op. 
Wij denken graag met u mee.

SGS ROOS+BIJL B.V. 
Hoofdkantoor 
Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl 
www.sgs.com 
 

Vestiging Noordoost 
 

de Hanekampen 18
9411 XM Beilen 
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KABELINFRASTRUCTUUR
VAN GLASVEZEL TOT HOOGSPANNING

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.nfo@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com



Onze kabel specialisten zijn in 
staat u te begeleiden en te
adviseren bij complexe 
ondergrondse infrastructurele
kabel projecten. Het specialisme 
spitst zich toe op het transport van 
elektrische energie, transporteren 
van data door middel van glasvezel 
en railinfrastructuur.

KABELSPECIALISTEN

SGS Roos+Bijl biedt een totaalpakket 
aan diensten, waaronder tracé studies, 
engineering, bouwmanagement, 
vergunningen, beïnvloedings-
berekeningen, magneetveldzone 
berekeningen, directievoering en 
toezicht. Gedurende uw project verzorgt 
SGS Roos+Bijl tevens de contacten met 
derden. 

Onze medewerkers beschikken over 
theoretische kennis en praktische 
ervaring op het gebied van hoog-, 
midden- en laagspanning. Omdat veel 
kabels worden aangelegd bij het spoor, 
is er een team van medewerkers dat zich 
volledig richt op railinfrastructuur. 

Bovendien is er een team glasvezel-
specialisten. Zij maken ontwerpen voor 
glasvezelnetten en verzorgen alles wat 
er nodig is om een glasvezelverbinding 
aan te leggen en in bedrijf te krijgen. 
Voor ieder kabel vraagstuk kunt u bij ons 

terecht.

ONZE EXPERTISE 
Onze expertise op een rij:

 • Energiekabels tot 380 kV 
 • Glasvezel
 • Spoorgebonden kabels
 • Beïnvloedingsberekeningen
 • Magneetveldzone berekeningen
 • Primaire engineer

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid 
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken 
graag met u mee op zoek naar de beste 
oplossing voor uw vraagstuk. SGS 
Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.
 
Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 

waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 
projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op. Wij 
denken graag met u mee. 
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LEIDINGINFRASTRUCTUUR
DE SPECIALIST IN BUISLEIDINGEN

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com



Onze leidingspecialisten 
beschikken over een brede 
theoretische vakkennis. Het 
zijn ervaren vakmensen uit de 
praktijk die gespecialiseerd zijn in 
transport- en distributieleidingen. 

LEIDINGSPECIALISTEN

Veel werkzaamheden die aan bod 
komen bij het aanleggen, verleggen 
of verwijderen van ondergrondse 
leidingen worden door SGS 
Roos+Bijl verzorgd. Hierbij kunt u 
denken aan sterkteberekeningen, 
haalbaarheidsstudies, basis- en 
detail ontwerpen, bestekken, 
waterslaganalyses, ontwerpen voor 
waterproductielocaties en 
beïnvloedingsberekeningen. 
Tevens begeleiden wij (Europese) 
aanbestedingsprocedures, houden 
toezicht en voeren directie.

Onze medewerkers hebben een 
uitgebreide kennis van olie- en gas-
transportleidingen, als ook overige 
industriële leidingen, stadsverwarming 
en watertransportleidingen. 

Voor zowel ontwerp als advies bent u 
bij ons aan het juiste adres. Kwaliteit 
en een tevreden eindresultaat voor de 
opdrachtgever hebben bij ons de hoogste 
prioriteit. Wij doen er alles aan om dit te 
bereiken.

ONZE EXPERTISE

Onze expertise op een rij:
• Olie & gasleidingen
• CO2 & brandstofleidingen
• Waterleidingen
• Primaire en secundaire  

stadsverwarming
• Persriolering
• Industriële vloeistoffen en gassen
• Horizontaal gestuurde boringen 

(HDD) en persingen

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid 
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken 
graag met u mee op zoek naar de 
beste oplossing voor uw vraagstuk. 
SGS Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.
 
Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 
waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 
projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op. Wij 
denken graag met u mee.
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PROJECTMANAGEMENT
GRIP OP UW PROJECTEN

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t  +31 (0)10 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com



De afdeling projectmanagement  
is gespecialiseerd in alle aspecten 
van kabels en leidingen en kan 
voor u de activiteiten op het gebied 
van coördinatie, planontwikkeling, 
projectbegeleiding, 
nadeelcompensatieregelingen en 
omgevingsvergunningen compleet 
verzorgen.

Wanneer er graafwerkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden voor de 
aanleg van een nieuwe weg, of het 
bouwen van een pand, is de kans zeer 
groot dat er kabels en leidingen liggen 
binnen het werkgebied. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden is de aannemer 
verplicht een graafmelding door te geven 
aan het Kadaster, zodat deze tekeningen 
van alle kabels en leidingen binnen het 
werkgebied kan verstrekken aan de 
aannemer. 
Indien de raakvlakken pas in beeld 
komen bij de graafwerkzaamheden 
ontstaat er een groot probleem 
in planning en financiën. De 
graafwerkzaamheden kunnen niet 
doorgaan vanwege de kabels en 
leidingen, maar de kosten van personeel 
en materieel blijven wel doorlopen.

COÖRDINATIE KABELS EN LEIDINGEN

Wanneer kabels en leidingen verlegd 
moeten worden ontzorgen wij u door 
het inzetten van ervaren kabel en 
leidingspecialisten die uw coördinerende 
taak op zich nemen. In nauw overleg met 
de kabel- en leidingbeheerders worden 
verleggingsplannen met bijbehorende 
kostenramingen opgesteld, en worden 
benodigde doorlooptijden vastgesteld.

PLAN- EN GEBIEDSONTWIKKELING

Bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied 
wordt de ondergrondse infrastructuur 
over het algemeen pas in een laat 
stadium betrokken bij planvorming of het 
uitwerken van concepten. Dit ondanks 
het feit dat juist de reeds in het gebied 
aanwezige infrastructuur tijdens het 
verdere verloop van het project van grote 
invloed kan zijn op de doorlooptijd en de 
kosten. De inventarisatie van aanwezige 
kabels en leidingen is een belangrijke 
stap in het proces. Wij inventariseren de 
aanwezigheid van kabels en leidingen 
binnen het projectgebied, en brengen 
aansluitend de raakvlakken tussen deze 
kabels en leidingen en het ontwerp 
duidelijk in beeld.

ONZE EXPERTISE

Onze expertise op een rij:
• Coördinatie kabels en leidingen
• Plan- & gebiedsontwikkeling
• Projectbegeleiding
• Nadeelcompensatieregeling
• Omgevingsvergunningen

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid 
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken
graag met u mee op zoek naar de beste 
oplossing voor uw vraagstuk. SGS 
Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.
 
Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 
waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 
projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op. 
Wij denken graag met u mee. 
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ASSETMANAGEMENT
GRIP OP UW ASSETS

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com



De afdeling assetmanagement 
verzorgt alle taken omtrent het 
beheer van uw netwerk. Door 
nieuwe wetten, liberalisering en 
scheiding van de infrastructuren 
binnen Nederland zijn er 
tegenwoordig nieuwe manieren 
vereist van beheer. Kabel- en 
leidingbeheer moet duidelijk en 
overzichtelijk zijn voor iedereen. 
De komst van de WION 
(Wet Informatie uitwisseling 
Ondergrondse Netten) heeft 
hieraan bijgedragen. Om 
graafschade aan kabels en 
leidingen in Nederlandse bodem 
te voorkomen is er de WION in het 
leven geroepen.

ASSETMANAGEMENT

Onze specialisten zorgen ervoor dat 
uw kabel- en leidingbeheer duidelijk 
en overzichtelijk is voor alle betrokken 
partijen. Zij verzorgen onder andere Klic 
meldingen, afhandeling van graafschade, 
WION advies, kwaliteitsbewaking, 
eigendomsregistratie en opmaak van 
SLA’s.

Assetmanagement is het uitgangspunt 
bij uitbreiding of realisatie van nieuwe 
kabel- en leidingnetwerken om hoge 
kosten achteraf te voorkomen. Onze 
consultants kunnen u adviseren in 
beheer, onderhoudstaken en processen. 

Om continuïteit van uw netwerk te 
waarborgen, staat ons team van 
professionals 24/7 klaar voor de 
afhandeling van storingen of schade 
aan uw infrastructuur.

ONZE EXPERTISE

Onze expertise op een rij:
• Beheer
• WION
• Juridische en financiële afhandeling  

graafschade
• Klic meldingen
• 24/7 storingsdienst
• Service Level Agreement (SLA)

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid 
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken 
graag met u mee op zoek naar de 
beste oplossing voor uw vraagstuk. 
SGS Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.

 

Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 
waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 
projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op.   
Wij denken graag met u mee.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DUURZAAM BELEID

SGS ROOS+BIJL

Nijverheidsweg 35
3161 GJ Rhoon
t +31 (0)88 - 214 56 00
e nl.roosenbijl.info@sgs.com
www.roosenbijl.nl - www.sgs.com



Om ook volgende generaties de 
kans te geven op te groeien in een 
wereld waarin het qua 
leefomgeving, milieu en 
klimaat prettig leven is, moet 
welvaartsgroei een duurzame 
basis hebben. Hierbij dient 
zorgvuldig te worden omgegaan 
met grondstoffen en afval. 
Bedrijven hebben daarin 
een zeer belangrijke rol; 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is een speerpunt. 
SGS Roos+Bijl is zich hiervan 
bewust en heeft daarom een 
beleidsplan voor haar 
bedrijfsvoering op het gebied van 
energieverbruik, papiergebruik, 
mobiliteit en maatschappelijke 
betrokkenheid.

ENERGIEVERBRUIK

Het energieverbruik wordt tot een 
minimum beperkt door huisvesting, 
gebruik van ICT middelen en (brief)papier 
van de organisatie af te stemmen op 
duurzaamheid.

PAPIERGEBRUIK

Er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van digitale 
communicatiemiddelen (intranet, 
e-mailen van correspondentie en 
adviesproducten) om papiergebruik te 
minimaliseren. Er wordt kantoor papier 
met het PEFC-label gebruikt en papier en 
karton worden gescheiden ingezameld.

MOBILITEIT

Milieuwinst valt bij SGS Roos+Bijl 
voornamelijk te behalen op het gebied 
van vervoersbewegingen; woon-werk en 
werk-werk verkeer. SGS Roos+Bijl stelt 
zich ten doel CO2 uitstoot als gevolg van 
vervoersbewegingen zoveel als mogelijk 
te beperken.

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

De aard van de werkzaamheden en 
diensten van SGS Roos+Bijl is dusdanig 
dat zij invloed kan uitoefenen op het 
gebruik van duurzame materialen 
of methodieken bij infrastructurele 
werkzaamheden. Afhankelijk van de 
wensen van opdrachtgevers wordt hierop 
een bijdrage geleverd in maatschappelijk 
verantwoorde aanleg. 

SGS Roos+Bijl is niet alleen betrokken 
bij haar projecten maar ook bij de 
ontwikkelingen binnen de branche, 
goede doelen, jong talent en haar 
personeel.

KORT OVER SGS ROOS+BIJL

Uw project is bij ons in goede handen. 
Prettig samenwerken en betrokkenheid
zijn voor ons belangrijk tijdens de 
uitvoering van een project. Wij denken 
graag met u mee op zoek naar de beste 
oplossing voor uw vraagstuk. 
SGS Roos+Bijl is ISO9001:2015 en 
ISO14001:2015 gecertificeerd.

Onze klantenkring bestaat uit 
netbeheerders, gastransport bedrijven, 
gasproducenten, energiebedrijven, 
waterleidingbedrijven, overheid, 
semioverheid, openbaar vervoer, 
projectontwikkelaars en aannemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Heeft u een vraag of wenst u meer 
informatie? Neem gerust contact op. Wij 
denken graag met u mee. 
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