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VEILIGHEID BIJ GRAVEN 
NABIJ KABELS EN LEIDINGEN
 

REGEL HET VOORAF, VOORKOM HIERDOOR VERTRAGING EN KOSTEN
WAT  SLOOPWERKZAAMHEDEN 

THEMA Gas, Elektriciteit

ALGEMEEN Bijna alle gebouwen hebben een elektriciteits- en/of gasaansluiting. Soms hebben woningen in 

plaats van een gasaansluiting een warmtenet aansluiting.

  Zorg, ruim voor de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met 

“Mijnaansluiting.nl” om de meters en/of de aansluitingen te verwijderen. 

VOORZORGSMAATREGELEN Bij de sloop van deze gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:

 − Meters zijn verwijderd

 − Er geen spanning meer op de aansluitkabel staat

 − Er geen gasdruk op de aansluitleiding staat

RISICO’S Indien de kabels en/of leidingen nog onder spanning, onder druk staan ontstaan o.a. de volgende 

risico’s:

 − Ontploffingsgevaar

 − Brand

 − Elektrocutie

 − Verstikking

 Bestaande kabels en/of leidingen kunnen beschadigd raken door vallend puin of zware machines.

 SLOOPPROTOCOL Het “Sloop- en verwijderingsprotocol voor gas- en elektriciteitsaansluitingen (kleinverbruik)” staat op 

de  Stedin site onder www.stedin.net/voorschriften

WANNEER MOET U  − De meters moeten verwijderd worden

CONTACT OPNEMEN MET − De aansluiting moet verwijderd worden

MIJN AANSLUITING.NL − De meters zijn niet verwijderd
 − U bent er niet voor 100% zeker van dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten  

 het te slopen pand.

WANNEER MOET U  − U niet voor 100% zeker bent dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te 

CONTACT OPNEMEN MET   slopen pand.

DE KLANTENSERVICE VAN 
STEDIN? (NIET DE KLIC-DESK!)   

 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 sloopwerken: vooroverleg (zie contactgegevens)

ONDERZOEKSFASE -  Oriëntatiemelding doen

 -  Gebiedsinformatie beoordelen

 -  Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten. (Ook over het beschermen van kabels en  

 leiding tegen vallend puin, zware machines enz.)

 -  Houd rekening met het feit dat schade aan het  elektriciteit- gasnet ook persoonlijke, 

   maatschappelijke schade en imagoschade kan veroorzaken

ONTWERPFASE   -  K&L lokaliseren en markeren

 -  Afwijkingen melden

 -  Eventuele afspraken herzien

 -  Maatregelen opstellen

WERKVOORBEREIDINGSFASE -  Contact opnemen met mijn aansluitingen.nl en vragen de bestaande E en G aansluitingen te   

 verwijderen (meters en aansluitkabels en leidingen)

   Zie “Sloopprotocol” onder landelijke richtlijnen op www.stedin.net/richtlijnen. 

 -  Graafmelding doen (indien nodig)

 -  Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken

UITVOERINGSFASE - Afspraken bespreken in de startwerkbespreking

 - 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

Sloop 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.


