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Algemeen:
Onderstaande uniforme aanwijzingen zijn een aanvulling op de CROW 500 "Schade voorkomen aan kabels en
leidingen - Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase".
Heipalen, damwanden, boringen, sonderingen, tanks/putten/containers in- of uitgraven en dergelijke
Grondtrillingen en verzakkingen kunnen schade aan leidingen en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in
de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, moet de aannemer vooraf contact
opnemen met de medewerker schadepreventie van Westland Infra te bereiken op 06-51228723
De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van proefsleuven de feitelijke
ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alie afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de
[netbeheerder] kabels en/of leidingen:
•
Bij het slaan- trekken van (hei)palen en damwanden
minimaal 2 meter
• Bij het maken van boringen en sonderingen
minimaal 2 meter
(ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt)
• Bij het in- of uitgraven van tanks/putten/containers
minimaal 2 meter
• Het slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond
niet boven kabels en/of leidingen
uitvoeren
en minimaal 0,2 meter
•
Bij het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van
minimaal 10 meter en binnen
10meter vooraf contact
brosse leidingen (grijs gietijzer,
asbestcement) neem contact op
met de medewerker
schadepreventie van Westland
Infra te bereiken op 0651228723.
lndien er afgeweken maet warden van de bavenstaande afstanden dient dit altijd gedaan te warden in aver/eg
met Westland Infra en schrifte/ijk vastge/egd te warden.
Graven

•

•

•
•

•

Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met Westland Infra kunt u
afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken. De netbeheerder zal alsdan
beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. technisch mogelijk is. Kosten voor deze
werkzaamheden kunnen in rekening gebracht warden. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 10
werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.
Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met Westland Infra) voorzieningen ter
afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd
achtergelaten worden, tenzij anders is overeengekomen.
Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht
dat geen verzakkingen van de Westland Infra eigendommen kan plaatsvinden.
Kruisingen met Westland Infra kabels en/of leidingen dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen
door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of
beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.

