
 

 

 

Attentie zeer belangrijke informatie ! 

 
Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde. 

 Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud  

of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging  

van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag  

voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel  

mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net. 

 Eerst afspraken maken, dan graven 

 U mag  pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met  

gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgs- 

maatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon 

valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de  

graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen 

 getroffen gaan worden.  

 Spreek snel af 

 Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met  

hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net. 

De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke  

voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen.  

Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen  

starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge  

waarde aanwezig is. 

 Binnen mijn graafpolygoon? 

 Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de  

papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak 

een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan. 

 Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat 

netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met 

hoge waarde' geven. 

 

Safety first ! 
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