
Regel het vooraf, voorkom hierdoor vertraging en kosten

VEILIGHEID BIJ GRAVEN 
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
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GEEN GESLOTEN VERHARDING 
 
 
 

GEEN GASDICHT OPPERVLAK  

 
 

VERDICHTINGSGRAAD 

BELASTBAARHEID VAN DE 
BESTRATING

GEEN BLIJVENDE OBJECTEN  
OP BESTRATING

BESTRATINGSWERK/ HERSTRATEN/WEGENBOUW

Gas, Elektriciteit, Datatransport

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren en de levering van gas en elektriciteit zeker  
te stellen, moeten onze kabels en leidingen direct bereikbaar zijn. Bij storingen en 
noodsituaties moeten we er snel bij kunnen om herstelwerkzaamheden uit te voeren. 
In dit adviesblad leest u wat u bij het werken aan de straat wel en niet moet doen om 
onze kabels en leidingen veilig en bereikbaar te houden. 

Er mag geen gesloten verharding aangebracht worden boven onze leidingen.  
Hierop zijn twee uitzonderingen:
• verbindingen in de leidingen zijn gelast en appendages zijn buiten de verharding 

aangebracht;
• als de gesloten verharding tot aan een gevel komt of boven gasleidingen, dan moet er 

een gasdoorlatende voorziening van minimaal 50 cm breed komen zoals een rooster.

Er mag geen gasdicht wegdek aangebracht worden boven gasleidingen. Dit geeft extra 
moeilijkheden bij storingen en calamiteiten en geeft risico van het ophopen van gas en 
ontploffingsgevaar. Bij een bestaande situatie moet de grondeigenaar voorzieningen 
aan (laten) brengen om de aanwezigheid van gas te kunnen meten, zogenaamde 
snuffelaars. 

De verdichtingsgraad van het wegdek moet hetzelfde zijn als die van voor de start van 
de werkzaamheden. Als dat niet zo is, dan neemt de belastbaarheid van de weg af. 
Hierdoor kan er schade door verzakkingen ontstaan. Zie ook het WIBON adviesblad 
Werkzaamheden Brosse gasleidingen op onze website.

De totale opbouw van de verdichtingslaag, de fundering en het wegdek en de diepte 
van het kabeltracé bepaalt hoeveel belasting de weg kan hebben. Als de belasting 
toeneemt, mag dat geen invloed hebben op onze kabels en leidingen. Ontstaat er 
schade aan kabels en leidingen door een te hoge belasting van de weg? Dan stellen wij  
de partijen die de schade hebben veroorzaakt of de opdrachtgever aansprakelijk.

Het is niet toegestaan blijvende objecten te plaatsen boven kabels en leidingen van 
Stedin.
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BEREIKBAARHEID KASTEN  
EN AFSLUITERS BIJ OPHOGEN  
EN HERSTRATEN

VOORKOM TE VEEL TRILLINGEN

VOORZORGSMAATREGELEN

Contactgegevens:
Vooroverleg

KLIC-desk

Bouwaansluiting

INFORMATIE
Stedin
Netbeheer Nederland

Zorg dat u de volgende zaken regelt als u gaat ophogen of herstraten:
• Terugplaatsen van straatpot met omrandingstegel om de gasafsluiter altijd te 

kunnen bedienen voor het afsluiten van de gasleiding bij noodsituaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Kasten van Stedin, zoals laagspanning verdeelkasten, moeten wij altijd kunnen 

openen om te kunnen schakelen bij noodsituaties. Maak hierover afspraken met ons 
voordat u met de werkzaamheden start.

Werkzaamheden die veel of zware trillingen veroorzaken, zoals verdichten van de 
grond en belasting door zwaar materieel, kunnen schade veroorzaken aan de kabels en 
leidingen van Stedin.

• Als er brosse leidingen in de grond liggen, moet u rekening houden met de belast-
baarheid van de bovengrond. Bij het gebruik van zware machines of een andere 
zware belasting moet u de bodem afschermen met rijplaten of draglineschotten.

• In sommige gevallen moeten wij de kabel en/of leiding spannings- of drukloos maken 
voordat u aan het werk kan. Houd u er rekening mee dat dit in de wintermaanden vaak 
niet mogelijk is. Daarnaast kan het zo’n 10 werkdagen duren voordat wij de kabel en/of 
leidingen spannings- of drukloos kunnen maken. Neem dus op tijd contact met ons op.

Link:   https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/ 
intakegesprek-vto-formulier

Tel:   088 895 62 22
E-mail:  klicdesk@stedin.net

Website: www.mijnaansluiting.nl

Link:  http://www.stedin.net/klicinfo
Link:   https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12/

documenten

STRAATPOT

OMRANDINGSTEGEL

ONDERTEGEL ALLEEN 
BIJ ZAKKEND

AANSLUITLEIDING, PE
AANSLUITLEIDING, PE

MOF ELEKTROLAS

AFSLUITER

MOF ELEKTROLAS

ZO DUS NIET!



PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

Advies welke taken u per fase van de CROW 500 uitvoert.

INITIATIEFFASE 
• Tijd en budget beschikbaar voor zorgvuldig graven?
• Zorgvuldig graven opgenomen in eisen en wensen?
• Contract/bestek voldoet aan richtlijn zorgvuldig graven?

ONDERZOEKSFASE 
• Oriëntatieverzoek gedaan?
• Haalbaarheidsstudie, variantenstudie en bodemonderzoek
• Project specifieke eigenschappen in beeld
•   Projectdefinitie en programma van eisen met rand- 

voorwaarden, functionele eisen, operationele eisen,  
referentieontwerp met ontwerpinrichting en beperkingen

• Oriëntatieverzoek gedaan?
• Gebiedsinformatie beoordeeld?
•  Risico-inventarisatie met beheersmaatregelen opgesteld 

incl. onderdeel grondroeringen?
•  Eis-voorzorgsmaatregelen en afspraken netbeheerders/ 

grondeigenaren vastgelegd? 

ONTWERPFASE
•  Programma van eisen beschikbaar
•  Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, 

uitvoeringsontwerp
•   Overeenstemming en vastgelegde afspraken  

netbeheerder/grondeigenaar
•  Risico inventarisatie uitgewerkt in MAATREGELENPLAN 

(beschermende maatregelen per grondroeringsactiviteit 
zijn duidelijk beschreven)

•  Kabels en leidingen zijn fysiek GELOKALISEERD
•  Afwijkende ligging kabels en leidingen gemeld bij Kadaster
•  Tekening aanwezige en gelokaliseerde in en uit gebruik 

zijnde kabels en leidingen

WERKVOORBEREIDINGSFASE 
•  Uitvoeringsontwerp beschikbaar
•  GRAAFMELDING gedaan >3 en <20 werkdagen voor start 

grondroeren
•  Gebiedsinformatie beoordeeld, incl. revisie uitgevoerde 

werkzaamheden beschikbaar
•  Maatregelenplan ontwerpfase uitgewerkt tot WERK-

INSTRUCTIE per grondroeringsactiviteit (wat, hoe, wie, 
wanneer)

•  Contact netbeheerder en grondeigenaar
•  Afspraken en contactpersonen netbeheerder/ 

grondeigenaar check & aangevuld
•  Overleg opdrachtgever/initiatiefnemer bij afwijkingen 

t.o.v. ontwerpfase 
•  Locatiebezoek
•  Vergunningen aangevraagd

UITVOERINGSFASE 
•  Afspraken bespreken in de startwerkbespreking
•  Werk volgens de CROW richtlijn 500 “Grondroeren nabij 

kabels en leidingen”, Netbeheer Nederland richtlijn 
 “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen”   
en gemaakte werkafspraken.

•  Zorg dat het veiligheidsblad “Schade gemaakt” op de  put 
aanwezig en besproken is.

ZIE OOK VEILIGHEIDSBLAD
“UNIFORME AANWIJZING WERKEN 
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN”.

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad 
verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook  
geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.
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