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Handleiding Opladen Kapplan in SFISS 
 

Procesoverzicht 
 

 
 

 

Ga naar SFISS via: www.sfiss.sbb.sr en log in met je ID-nummer en je wachtwoord. Indien u nog 
geen inloggegevens heeft, neemt u contact op met de afdeling customer relations van SBB.  
 
Wie kan een kapplan indienen? 
Degene die het kapplan indient moet de primaire gebruiker zijn van de vergunninghouder of 
toestemming hebben gehad van de primaire gebruiker om kapplannen te kunnen uploaden (zie 
handleiding voor gebruikers/ users). 
 
De vergunninghouder moet een actieve vergunning hebben om kapplannen te kunnen uploaden. In 
SFISS zijn de gegevens van de terreinen behorende bij de vergunning te zien. Hiervoor gaat u naar 
de vergunningen module. 
 

 
 

              
 

Overzicht van kapplannen en kapvakken 

In de module kapplannen ziet u de informatie van de ingediende kapplannen met de bijbehorende 

kapvakken van uw terrein. U kan ook de status van het kapplan hier zien.  

 

Houtkapbe
drijf 2 

Houtkapbe
drijf 1 

http://www.sfiss.sbb.sr/
https://sbbsur.com/wp-content/uploads/2020/07/handleiding-externe-gebruikers-sfiss-.pdf
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Met de knop “Exporteer csv” kunt u een Excel file met alle bestaande kapplannen van uw entiteit 

downloaden.  

 
Middels het veld “filter” kunt u filteren op alle informatie in het overzicht (naam, terrein, datum, status, 

type kapplan, nummers van de kapvakken, volume en status).U kunt ook sorteren middels  

 

Onderaan het scherm ziet u dan het aantal kapplannen, aantal kapvakken en de overeenkomstige 

oppervlakte- overeenkomstig de toegepaste filter.  

 
 

Hoe wordt een nieuw kapplan gemaakt? 

Om een nieuw kapplan aan te maken kunt u klikken op “+Kapplan” 

 
Het indienen van het kapplan heeft 4 stappen, zoals te zien in het onderstaande figuur. Wanneer u 

deze stappen heeft voltooid zal u een overzicht van uw ingediende informatie zien bij de 

samenvatting. 

 

Voor informatie over het uitvoeren van een inventarisatie verwijzen wij u naar de inventarisatie 

handleiding op de SBB website. 

 

 

 

https://sbbsur.com/wp-content/uploads/2019/05/kapplan_handleiding_2019.pdf
https://sbbsur.com/wp-content/uploads/2019/05/kapplan_handleiding_2019.pdf
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Informatie kapplan  
De vergunninghouder is automatisch de vergunninghouder waarvoor u bent ingelogd. De status bij 
het maken van een Nieuw kapplan is automatisch “Nieuw kapplan”. Bij terrein nummer kunt u een 
terrein selecteren waarop er een actieve vergunning is. 
 

 
 

Bij “Verantwoordelijke entiteit kapplan” kan een andere entiteit die een actieve overeenkomst heeft op 

de vergunning van de vergunninghouder worden geselecteerd (deze overeenkomst is in de module 

vergunningen geregistreerd).  Indien u ziet dat uw overeenkomst niet voorkomt bij vergunningen dient 

u contact op te nemen met SBB. Indien de vergunninghouder zelf het kapplan indient dan hoeft 

“verantwoordelijke entiteit kapplan” niet ingevuld te worden. 

 

 

Vervolgens selecteert u het type kapplan. Er zijn slechts drie types:  

1) Standaard kapplan: Indien u standaard kapvakken heeft waarvan de bomen geïnventariseerd 

zijn en de kapvak grenzen zijn uitgezet in het veld. 

2) Conversie Bos: Dit zijn gevallen van geplande mijnbouw of geplande wegen. Dit moet 

onderbouwd worden middels een PDF waarop volgende zaken zijn aangegeven:  

a) Bij mijnbouw: De locatie waar het hout vandaan komt- er moet ook worden aangetoond 

dat het werkelijk om mijnbouw gaat, middels een ontbossingsplan en/of een 

satellietbeeld (afhankelijk van de mijnbouwoperatie)  

b) Bij wegen: De tracé van de weg op een kaart  

3) Houtkap stuwmeer: Dit is enkel op de ICL in het stuwmeer waarbij er bomen onder water 

geveld worden.  

 
 

Bij de volgende stap ‘Inventarisatie lijst’ worden de boomsoorten en minimum diameters die zijn 

meegenomen bij de inventarisatie aangegeven.  

 
Optie 1 

U kunt deze boomsoorten en minimum diameters per boomsoort aangeven: 
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Optie 2 

U kunt een CSV uploaden met de volgende informatie: Species en Minimum diameter (cm). U kunt 

het formaat van de csv ook vinden wanneer u op het (?) klikt naast inventarisatielijst. Klik vervolgens 

op de blauwe tekst.  

  

 
 

U kunt bij een bestaande lijst ook de diameter veranderen door de boomsoort te selecteren en 

“bewerk” te selecteren: 

 
 

Indien in de lijst beschermde soorten zitten of minimum DBH kleiner is dan 35cm, worden deze rood 

gekleurd (zie boven).  

Mocht u deze willen selecteren voor velling kunt u dit doen via “Vraag om vrijstellingen” waar u de 

soorten en minimum diameters selecteert waarvoor u de vrijstelling aanvraagt. Let wel, het is niet 

vanzelfsprekend dat de aanvraag zal worden ingewilligd.  

 

 



6 

 

Bij opmerking kunt u bijvoorbeeld noteren dat het gaat om een “roadside” of “mijnbouw” gebied, om 

een herbetreding, of elke andere relevante opmerking.  

 

Onderaan de pagina kunnen andere bestanden met betrekking tot het kapplan worden opgeladen. Dit 

kunnen shapefiles zijn en/of kaarten maar ook uw GPX data kunt u hier uploaden. Dit kan het proces 

van goedkeuring versnellen in sommige gevallen, waarbij er iets onduidelijk is m.b.t uw kapvak 

grenzen. 

 

 
 

Terwijl u bezig bent kunt u regelmatig de gegevens van het kapplan opslaan middels “Concept 

opslaan”. Dit om te voorkomen dat uw werk verloren gaat als de internet connectie komt weg te vallen 

of als zich andere onvoorziene zaken zich voordoen.  Als alles is ingevuld kunt u naar de volgende 

stap middels “Doorgaan”:  

 

 

Afbakening kapvakken 

 

Waar kunnen kapvakken toegevoegd worden? 
Wanneer u op “Doorgaan” heeft gedrukt komt u in een andere tab: “Informatie kapvak” 
 

 
 
Toevoegen van kapvakken middels “+ Kapvak” 
Hierbij kunnen bestaande kapvakken geselecteerd worden, maar enkel van gesloten kapplannen OF 
er kunnen nieuwe kapvakken toegevoegd worden in het systeem.  
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Voeg kapvakken toe aan het kapplan met + Kapvak. Indien het om een nieuw kapvak gaat, kiest u 
“Maak een nieuw kapvak” 
 

 
 
Vervolgens worden onderstaande gegevens aangegeven.  

● Coordinaten hoekpunt. Dit zijn de coördinaten van de zuidwestelijke hoek (ZW) van het 
kapvak. Dit wordt als referentiepunt gebruikt. Er wordt hier gewerkt met UTM 21 WGS 84 
coördinaten (deze instelling moet u ook hebben op uw GPS) 

 

 
 

● Terrein informatie: Hier geeft u een indicatie van de terreingesteldheid binnen het kapvak. 
Selecteer die klasse welke het meest overeenkomt met uw situatie 

● Booker informatie: Wie de inventarisatie heeft gedaan en wanneer 
 
 
 
Kapvak grenzen (vorm kapvak) 

● Indien uw kapvak rechthoekig is kan u de lengte en breedte van uw kapvak aangeven. Een 
standaard rechthoekig kapvak is 1250 x 800 meter of 1000 x 1000 meter (100 ha).  
Deze methode wordt AFGERADEN indien u niet zeker bent dat dit de afmetingen zijn van uw 
kapvak. 
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● Indien u  de exacte grenzen van uw kapvak heeft opgeslagen in een GIS programma kan u 

deze ook indienen in SFISS als een shapefile. Dit dient u alleen te doen indien u ervaren bent 
in het gebruik van een GIS programma. U moet dan de de SHP, SHX en DBF file toe te 
voegen. Deze dienen in WGS 84 UTM 21N te zijn weergegeven.  Wanneer u hulp nodig heeft 
om uw GPS-data in dit formaat om te zetten kunt u het mailen naar: 
gisafdeling.sbb@gmail.com. In bijlage van dit document vindt u meer informatie over het 
aanmaken van deze shapefile.  
Tav deze methode wordt u aangeraden eerst contact op te nemen met de GIS afdeling voor 
begeleiding. 

 

 
 

● Indien u onzeker bent over de afmetingen of vorm van het kapvak, dan kan u aangeven dat u 
geen GIS gegevens/ data heeft. In dit geval moet u uw GPX files kopiëren uit uw GPS  en 
deze gegevens mailen naar gisafdeling.sbb@gmail.com OF uploaden conform de stappen 
aangegeven bij de sectie informatie kapplan van dit document.  

 

 
Boomlocatie methode 

● Wanneer u de bomen heeft vastgelegd (geprikt) met een GPS kunt u bij 
“Boomlocatiemethode” de UTM-coordinaten aangegeven.  Dit is de eenvoudigste manier 
van inventariseren en wordt daarom ook aangeraden.  

● In het geval dat u heeft gewerkt met offsets, kiest u voor “Offsetmethode” en moet u ook de 
breedte van de strips aangeven. Deze is meestal 50 of 100m. 

 

 

mailto:gisafdelingsbb@gmail.com
mailto:gisafdelingsbb@gmail.com
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Bij het opslaan checkt SFISS of uw kapvakken zich binnen of buiten het terrein bevinden. Als u “Nee” 
klikt, kunt u dit direct corrigeren. Anders kunt u dit later alsnog corrigeren.  

 
 
Verder checkt SFISS ook of uw kapvak overlapt met bestaande kapvakken. Indien kapvakken naast 
elkaar liggen en de grenzen elkaar minimaal overlappen, zal u “Ja” moeten selecteren. Indien u zeker 
weet dat het met geen enkel kapvak overlapt, kunt u “Nee” selecteren en uw shapefile of GPX file 
mailen naar gisafdeling.sbb@gmail.com zodat wij dit voor u kunnen natrekken. U kunt het ook zelf 
natrekken door “Ja” te selecteren en bij de allerlaatste stap waarbij u een samenvatting krijgt met een 
overzichtskaart, uw data te verifiëren. Indien u ziet dat uw data inderdaad niet klopt, moet u de nodige 
correcties plegen of mailen naar gisafdeling.sbb@gmail.com en het kapvak dus NIET indienen. 
 
Toevoegen van kapvakken met een csv 
Wanneer u meerdere kapvakken tegelijkertijd toevoegt, kan dit soms veel tijd nemen. Vandaar dat het 
mogelijk is om alle kapvakken in in een keer middels een excel csv op te laden.  

 
Via de (?) knop kunt u de csv template downloaden en invullen.  
 

 
 
In het geval de afbakening van het kapvak is vastgelegd middels een shapefile, kan deze na het 
opladen van de csv worden toegevoegd. Dit kan middels het selecteren van het kapvak en klikken op 
“Bewerk”.   
 
Bij het updaten van de shapefile wordt de oppervlakte geupdate.  
Het is goed om ook in deze module regelmatig op “Concept opslaan” te klikken. Dit om te 
voorkomen dat uw werk verloren gaat als de internet connectie komt weg te vallen of als zich andere 
onvoorziene zaken zich voordoen. Bij afronden wordt middels “Doorgaan” naar de volgende  module 
gegaan.   

 

 

mailto:gisafdelingsbb@gmail.com
mailto:gisafdelingsbb@gmail.com
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Indienen boom gegevens 

 
 
Boom gegevens kunnen ingediend worden middels een excel file (.csv formaat) of door de boom 
gegevens individueel per boom in te voeren. Wanneer u uw bomen heeft opgeladen, zal u deze zien 
in de lijst.  
 

 
 
Bomen individueel toevoegen 
In dit geval moet u alle gegevens per boom invoeren, waaronder de afmetingen, coördinaten en 
kapvak nummer. 
 

 

 
 
 
Indienen boom gegevens via een excel (.csv formaat)  
De inventarisatiegegevens worden als eerste ingevoerd in een Excel sheet. Hierbij wordt het kapvak 
aangegeven als een combinatie tussen het Terreinnummer_Kapvaknummer. Het kapvak en het 
terrein nummer worden van elkaar gescheiden middels een underscore (vb. Terrein 555z Kapvak 2 
wordt: 555z_2)  
 
Indien u heeft geïnventariseerd met een GPS hoeft u de informatie over Stripno, lijnno, xoffset en 
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yoffset NIET in te vullen (zie voorbeeld). Deze velden moet u echter wel laten staan. Indien u naar de 
strip methode heeft geïnventariseerd zal u deze gegevens wel moeten invoeren.  
 

 
 
De excel sheet wordt opgeslagen als een .csv en toegevoegd via de “+CSV” knop  

 
Bij de (?) knop wordt ook een template van de csv file weergegeven die u kan downloaden. Op de 
SBB website vind u een voorbeeld van een ingevulde template.  
 
Wanneer er fouten zitten in de databank worden die onderaan als een alert weergegeven.  
Bij welke alerten kan je niet opladen? 

- Dubbele boomnummers binnen 1 kapvak  
Elk kapvak behoort genummerd te worden waarbij elke boom in het kapvak  een uniek 
boomnummer krijgt.  

- Boomsoort bestaat niet 
Maak gebruik van de officiele boom afkortingen voorgeschreven door SBB. 
De dropdown lijst in de .csv template bezit een lijst van alle afkortingen.  

- DBH, HC, Hst zijn onrealistische waarden.  
De template geeft de range van toegestane waarden aan.  

- Boomsoort/DBH afmeting komt niet overeen met de lijst van boomsoorten die was toegevoegd 
bij algemene informatie kapvak 

Naast de buffers die zijn aangegeven, zal er ook een alert komen als de boom buiten het kapvak valt.  
 
 
 
 
 
 
Indienen of bewerken  boom gegevens via “+ Boom”  
Boom informatie kan alsnog verandert worden door de boom te selecteren en de bewerking knop/ 
edit knop te gebruiken: 
 

 
 
Verwijderen van alle bomen 
Zolang u het kapplan nog niet officieel heeft ingediend, kunnen in 1 keer alle bomen die zijn 
toegevoegd verwijderd worden. Dit kan middels de knop:  

 
 

https://sbbsur.com/sfiss/
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Exporteren van een CSV 
Met deze functie kunnen de  gegevens van de bomen binnen het kapplan gedownload worden.  

 
 
Overzicht gevelde bomen 
Tevens is er een kolom toegevoegd “geoogst”. Als het boomnummer is geregistreerd op het 
kapregister wordt middels een “Ja” aangegeven dat deze boom reeds is geveld.  
 
Wanneer alle boom informatie geupdate is, kan middels “Doorgaan” naar het overzichtsrapport 
worden gegaan. 

Checken overzichtsrapport 

In het overzichtsrapport kan direct een beeld gecreëerd worden van het kapplan.  U krijgt statistieken 
van uw informatie en uw boom locaties zijn te zien op een kaart.  
 

 
 
 
De statistieken houden onder andere in de informatie per kapvak, per houtsoort etc. 
 

 
 
Op de inventarisatiekaart kan u de locaties van u ingediende kapvakken en de bomen zien. Deze kan 
u ook downloaden als pdf met de “export pdf” knop (rechtsonder). . 
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Wanneer u het eens bent met de informatie kunt u klikken op “indienen kapplan”. U heeft dan 
officieel uw kapplan ingediend en SBB zal dan contact met u opnemen voor een veldcontrole. 
 

  

 


