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Van Gelder wil bijdragen aan een veilige uitvoering van graafwerkzaamheden, zodat schades en onveilige 
situaties tijdens werkzaamheden worden beperkt. In deze toolbox lees je meer over de CROW500.

CROW500
Sinds 1 januari 2017 is de richtlijn CROW500 van 
kracht. Hierin zijn de richtlijnen rondom ‘zorgvuldig 
grondroeren’ opgenomen. Met ingang van 1 januari 
2022 gaat het Agentschap Telecom of we ons aan de 
regels van de WIBON en CROW500 houden. Doen we 
dat niet, dan kunnen we een hoge boete ontvangen. 

Hele graafketen is verantwoordelijk
Bij graafschade wordt er al snel gekeken naar degene 
die in de grond aan het werk is. Maar dat hoeft niet 
de veroorzaker van de schade te zijn. Zo kan het ook 
een oude schade zijn, die onvoldoende gerepareerd 
is. Daarbij hebben ook opdrachtgevers en netbeheerders 
verantwoordelijkheden en verplichtingen om graaf-
schades te voorkomen. Zie de Check & Go-kaart op 
www.kabelenleidingoverleg.nl/toolbox-grondroerders 
voor wat er geregeld moet zijn voordat je aan de  
slag gaat. 

 

VEILIG EN SCHADEVRIJ WERKEN BIJ 
KABELS EN LEIDINGEN 
VOLGENS DE CROW500
Nederland ligt vol met kabels en leidingen. En dat aantal groeit met de dag. Bij werkzaamheden 
in de buurt van of met kabels en leidingen wordt wel eens schade veroorzaakt. Dit is gevaarlijk 
en veroorzaakt ook veel hinder. Bewoners zitten bijvoorbeeld zonder gas of internet.
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Hieronder leggen we de verplichtingen 
uit die voor Van Gelder van toepassing 
zijn in de voorbereiding en uitvoering 
van het werk

Voorbereiding
■ Doen van een graafmelding 
 (KLIC-melding) >3 en <20 werkdagen  
 voor start van het grondroeren.
■ Afspraken vastleggen voortkomend uit  
 Eis-voorzorgsmaatregel met netbeheerder  
 en grondeigenaar.
■ Maatregelenplan omzetten naar werk-
 instructie voor graafploeg.

Uitvoering
■ Werkinstructie geven aan graafploeg   
 (onder andere actuele gebiedsinformatie,  
 KLIC-gegevens, afspraken met netbeheer- 
 der (Eis-voorzorgsmaatregelen), wijze  
 van grondroeren).
■ Zorgvuldig graven in de praktijk.
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Belangrijke punten voor de graafploeg: 
■ Volg de werkinstructie van de uitvoerder  
 en stel vragen bij onduidelijkheden.
■ Zorg dat de KLIC-informatie digitaal  
 beschikbaar is bij de medewerkers van  
 de graafploeg.
■ Kijk verder dan alleen de verkregen  
 informatie, let op afsluiters, lichtmasten,  
 attentiepaaltjes die mogelijk niet op 
 tekening staan.
■ Zorg dat de exacte locatie van kabels en  
 leidingen bekend is door bijvoorbeeld  
 graven van proefsleuven. Zie “zoekgebied  
 waarin kabels en leidingen gelokaliseerd  
 moeten worden”
■ Markeer eventueel de ligging van kabels  
 en leidingen op de bestrating/wegdek/ 
 berm met een spuitbus of plaats een  
 piketpaaltje.
■ Werk nooit buiten het aangevraagde  
 graafgebied (polygoon).

Heb je een kabel of leiding gevonden? 
Controleer het type, materiaal en diameter. 
Leg dit herleidbaar vast met coördinaten, 
foto’s en een markering. 

Belangrijke punten voor de uitvoerder 
■ Zorg voor een geldige KLIC. Er moet gestart  
 worden binnen twintig werkdagen na aanvraag.
■ Je moet een graafmelding hebben, het meldings- 
 nummer begint met een G.
■ Bekijk de EV’s of deze zijn afgehandeld. 
 (Zie ook kader “wat is een Eis Voorzorgsmaat-
 regel”). Ga er niet zomaar vanuit dat in de 
 voorbereiding alle Eis-voorzorgsmaatregelen 
 zijn afgerond en klik deze niet zomaar weg op 
 je telefoon. 
■ Zorg voor een goede werkinstructie aan de graaf- 
 ploeg: KLIC, gebiedsinformatie, wijze van grond- 
 roeren en bijzonderheden en controleer of de  
 informatie begrepen wordt. 

Zoekgebied waarin kabels en leidingen gelokaliseerd worden
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Wat te doen bij afwijkende situatie of ligging?
Ontbrekende kabels of leidingen of wanneer deze 
onverwachts worden aangetroffen en niet op  
tekening staan, moet je melden bij de netbeheerder 
en/of het Kadaster. Dit geldt ook voor een afwijkende 
ligging op meer dan 1,00 meter afstand (horizon-
taal) ten opzichte van theoretische ligging volgens 
de gebiedsinformatie. 

Wat te doen bij schade
■ Let altijd op je eigen veiligheid;
■ Zet je werkplek af en stel de omgeving veilig;
■ Meld de schade bij de netbeheerder; 
■ Meld de schade bij de afdeling schade van 
 Van Gelder via ClaimControl.

Machinaal graven met voorsteken

TOOLBOX

Wat is een EV
Een Eis-voorzorgsmaatregel is een extra 
melding/waarschuwing vanuit een net-
beheerder. Deze melding gaat over een 
belangrijke kabel of leiding, bijvoorbeeld 
met gevaarlijke inhoud. De netbeheerder 
geeft hiermee aan welke voorzorgsmaat-
regelen genomen moeten worden bij het 
grondroeren. EV’s moeten altijd worden 
afgehandeld voorafgaand aan de werk-
zaamheden. 
De melding verschijnt ook bij het openen 
van de KLIC-gegevens in je KLIC-viewer. 


