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VEILIGHEID BIJ GRAVEN 
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
 

REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN
WAT  BOUWWERKEN AANBRENGEN BOVEN NETTEWERKEN VAN STEDIN

THEMA Gas, Elektriciteit en Datatransport

ALGEMEEN -  Het is niet toegestaan een bouwwerken aan te brengen boven of nabij kabels en / of leidingen van 

      Stedin

  -  De bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke mogen niet belemmerd worden

WAAR MOET U REKENING  Is het onvermijdelijk dat ter plaatse van de bestaande kabels of leidingen een bouwwerk geplaatst

MEE HOUDEN  moet worden, dan zullen de bestaande kabels en leidingen omgelegd moeten worden. Eén en ander 

moet ruim voor aanvang van de werkzaamheden besproken te worden met Stedin (vooroverleg).

 

 − deze werkzaamheden vergen minimaal 10 weken voorbereidingstijd

 − de kosten voor deze werkzaamheden worden in rekening gebracht

 − tijdens het stookseizoen kunnen gasleidingen meestal niet buiten gebruik genomen worden 

 Door het aanbrengen van een bouwwerk op onze netten worden deze onbereikbaar voor het 

verhelpen van storingen en eventueel onderhoud. Daarnaast is er een reële  kans dat tijdens de bouw 

deze netten beschadigd worden.

 Zie ook WIBON-adviesblad “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen”.

 Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z. 



PROJECTFASES VOLGENS DE CROW 500

INITIATIEFFASE  Bij grote projecten: vooroverleg (zie contactgegevens)

ONDERZOEKSFASE -  Oriëntatiemelding doen

 -  Gebiedsinformatie beoordelen

 -  Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten. 

 

ONTWERPFASE   -  K&L lokaliseren en markeren

 -  Afwijkingen melden

 -  Eventuele afspraken herzien

 -  Maatregelen opstellen

WERKVOORBEREIDINGSFASE -  Graafmelding doen

UITVOERINGSFASE - Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken

 - Werk volgens de CROW richtlijn 500 “Grondroeren nabij kabels en leidingen”, de Netbeheer   

 Nederland richtlijn “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen” 1 en gemaakte   

 werkafspraken.

 

 - Zorg dat het WIBON-adviesblad “Schade gemaakt” op de put aanwezig en besproken is.

CONTACTGEGEVENS
 

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

KLIC--desk Tel: 088 895 62 22

 E-mail: klicdesk@stedin.net

Bouwaansluiting Website: www.mijnaansluiting.nl

Ten slotte
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.


