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Achtergrond
Om graafschades te voorkomen, is de CROW500 opgesteld. Hierin staat wat, wanneer en door wie ge-
daan moet worden om zorgvuldig te graven. Met ingang van 1-1-2022 wordt de CROW500 gebruikt als 
handhavingsinstrument door Agentschap Telecom bij de toetsing of wordt voldaan aan de eisen voor 
zorgvuldig graven. 

Net als bij veiligheid begint het beperken van vermijd-
bare schades al in het voortraject. Hieronder is per fase 
van het graafproces aangegeven wat de aandachts-
punten zijn en wat wij als Van Gelder moeten doen. 

NOTE: afhankelijk van het type contract kunnen taken 
tussen initiatiefnemer en grondroerder schuiven. Ook 
kan een initiatiefnemer taken in het contract/bestek 
doorschuiven naar de opdrachtnemer c.q. grond-
roerder. 

Initiatieffase
■ De initiatiefnemer* stelt voldoende tijd en budget/ 
 middelen beschikbaar om graafschades te beperken. 
■ De initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek.
■ De initiatiefnemer stelt het contract/bestek zodanig  
 op dat het erin voorziet dat conform de 
 CROW500-richtlijn kan worden gewerkt. 
 In het contract moet duidelijk zijn wie waar ver- 
 antwoordelijk voor is:
■ Wat heeft de opdrachtgever al gedaan 
 (doorlopen fasen en resultaten)
■ Wat wordt er van opdrachtnemer verwacht? 

*	De	initiatiefnemer	is	niet	per	definitie	de	opdracht- 
	 gever.	Bijvoorbeeld:	een	gemeente	waar	het	college	 
	 van	Burgemeester	en	Wethouders	de	initiatiefnemer	 
	 is,	kan	een	afdeling	als	opdrachtgever	functioneren.	

ZORGVULDIG GRAVEN 
VOOR CALCULATIE EN VOORBEREIDING
Deze toolbox is voor collega’s die werken in de calculatie/tender en de voorbereiding. 
Hierin geven wij nadere informatie over het proces van graafwerkzaamheden.

TOOLBOX
Januari 2022

Aandachtpunten voor Van Gelder 
in calculatie
■ Stel altijd vragen bij onduidelijkheden 
 of onjuistheden middels de nota van  
 inlichtingen.
■ Inventariseer wat er nog gedaan moet  
 worden conform CROW500 en neem dit  
 op in de aanbieding. Een opdrachtgever  
 mag namelijk taken als het lokaliseren  
 van kabels en leidingen doorzetten naar  
 de opdrachtnemer, maar dan moet dit  
 wel beschreven zijn.
■ Zorg dat duidelijk is hoe wordt omgegaan  
 in geval van een afwijkende situatie  
 (melding, stilstand etc.).
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Ontwerpfase
De ontwerper stelt een maatregelenplan 
op aan de hand van de risico-inventarisatie 
en lokaliseert de kabels en leidingen. 
De tekening met bestaande kabels en 
leidingen en het projectontwerp zijn vaak 
de basis voor het maatregelenplan. 

Aandachtpunten	voor	Van	Gelder	in	
calculatie/voorbereidingsfase
■ Controleer of het ontwerp aanwezig is.
■ Controleer of in het maatregelenplan per  
 grondroeractiviteit de beheersmaatregel  
 is beschreven.
■ Controleer of de gelokaliseerde kabels en  
 leidingen op tekening aanwezig zijn en  
 niet strijdig zijn met het ontwerp.
■ Controleer of een overzicht van afspraken  
 met netbeheerders aanwezig is. 
■ Als het lokaliseren van kabels en leidingen  
 contractueel als taak doorgezet is naar  
 Van Gelder en het blijkt dat de ligging  
 knelpunten oplevert voor de uit te voeren  
 graafwerkzaamheden, dan dient dit ook  
 naar de ontwerppartij en opdrachtgever  
 teruggekoppeld te worden. 

Neem bij onduidelijkheden, onvolledig-
heden, tegenstrijdigheden of andere vragen 
contact op met de ontwerpende partij. 

Onderzoeksfase
De initiatiefnemer zorgt in de onderzoeksfase dat de 
benodigde informatie beschikbaar komt. Voorbeelden 
van onderzoeken/informatie zijn:
■ Haalbaarheids- en variantenstudies.
■ Bodemonderzoeken 
 (zowel geotechnisch als verontreinigde grond).
■ Project specifieke eigenschappen zoals of het 
 projectgebied een water of waterkering bevat.
■ Eisen en voorwaarden uit de Eis-voorzorgsmaat-
 regel vanuit netbeheerder.

In de onderzoeksfase wordt een risico-inventarisatie 
opgesteld. De risico-inventarisatie bevat mogelijke 
conflicten tussen kabels en leidingen en de grondroe-
ringen per project. Denk bijvoorbeeld aan de invloed 
van grondsoorten op de kabels en leidingen of kruisen-
de kabels en leidingen. Tevens zijn per risico de moge-
lijke beheersmaatregelen benoemd. 

De onderzoeksfase resulteert in een beschrijving van 
het project, programma van eisen (met randvoor-
waarden, functionele en operationele eisen en een 
referentieontwerp). 

Aandachtpunten	voor	Van	Gelder	in	calculatie/
voorbereidingsfase
■ Controleer of de geleverde informatie volledig en  
 compleet is (het Kadaster vermeldt bij het ver- 
 strekken van gebiedsinformatie of het een deel of  
 complete levering is. 
■ Controleer of detailinformatie van gestuurde 
 boringen, zinkers, enzovoorts meegestuurd is.
■ Vraag je af of de informatie duidelijk/begrijpelijk is.
■ Controleer of er een Eis-voorzorgsmaatregel 
 gesteld is.

Neem bij onduidelijkheden, onvolledigheden, tegen-
strijdigheden of andere vragen contact op met de 
netbeheerder. 
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Zorg voor een goede overdracht naar de 
uitvoering, waarbij je de instructie en 
bijzonderheden doorspreekt. 
Betrek bij voorkeur de uitvoerder al bij het 
opstellen van instructies en spreek de uit-
voeringswijze door. 

Kijk voor meer informatie over het 
proces graafwerkzaamheden het BMS
https://www.kabelenleidingoverleg.nl/
toolbox-grondroerders/

Zie ook toolbox “veilig en schadevrij werken 
bij Kabels en Leidingen volgens CROW 500 
voor aandachtspunten in de uitvoerings-
fase” hoe zorgvuldig kan worden gegraven.

Werkvoorbereidingsfase
De grondroerder vertaalt het uitvoeringsontwerp, 
de risico-inventarisatie en maatregelplan naar 
werk instructies wat, hoe, door wie en wanneer er 
gegraven wordt. 

Aandachtspunten voor Van Gelder in de voor-
bereidingsfase
■ Doe een graafmelding (>3 en <20 werkdagen voor  
 start van het grondroeren).
■ Beoordeel de verkregen gebiedsinformatie en be- 
 spreek eventuele verschillen met eerder ontvangen  
 gegevens met de netbeheerder.
■ Neem bij een net waarop een Eis-voorzorgsmaat- 
 regel van toepassing is altijd contact op met de net- 
 beheerder.
■ Volg de aanwijzingen van de netbeheerder op die  
 benoemd zijn in de Leveringsbrief.
■ Leg gemaakte afspraken vast.
■ Voer bij voorkeur een locatiebezoek uit ter ver-
 duidelijking van de gebiedsinformatie. Let bijvoor- 
 beeld op afsluiters, lichtmasten of andere zaken die  
 erop duiden dat de informatie niet correct is. 

De werkinstructies bevatten:
■ Overzicht van actuele gebiedsinformatie en 
 relevante risico’s.
■ Eventuele revisiegegevens van uitgevoerde werk- 
 zaamheden door (andere) netbeheerders zoals een  
 omgelegde of tijdelijk buiten bedrijf gestelde kabel  
 of leiding.
■ Werkafspraken tussen initiatiefnemer, ontwerper,  
 grondroerder en netbeheerder.
■ Wijze waarop de grond geroerd wordt.
■ Met wie contact opgenomen moet worden als er  
 een Eis-voorzorgsmaatregel aangegeven is.
■ Waar en wanneer kabels en leidingen gelokaliseerd  
 moeten worden tijdens de uitvoering en welke 
 methode wordt gehanteerd.
■ Hoe zorgvuldig grond geroerd kan worden nabij 
 kabels en leidingen.


