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In de railinfra gebeuren veel van dit soort incidenten. 
Als het materieel kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur 
bekneld raken of in het water terechtkomen. Hoe we 
deze incidenten en gevolgen kunnen beperken, lees je 
in deze toolbox. 

Kantelgevaar beperken
■ Bepreek tijdens de startwerkinstructie of dagstart 
 hoe er veilig met materieel op een helling of talud  
 gewerkt kan worden.
■ Probeer zoveel mogelijk op het vlakke deel boven 
 of onderaan de helling te werken. 
■ Kan dat niet? Houd dan rekening met:
■ De hellingshoek
 Zorg dat de machine zo vlak mogelijk staat.
■ De bodemgesteldheid
 Gebruik bij een slappe ondergrond schotten 
 of rijplaten.
■ De draagkracht van de bodem
 Til niet meer dan is toegestaan.
■ Het weer
 Door regen wordt de bodem vochtig en ontstaat 
 het risico op uitglijden.
■ De situatie onder de helling
 Denk aan verkeer of (on)diep water.
■ De gewichtsverdeling van de machine.
■ Kuilen en gaten (ook die veroorzaakt worden door   
 bijvoorbeeld mollen of muizen).

De zes graafcoderegels
■ Graaf alleen als er een KLIC-melding 
 is gedaan.
■ Ga pas graven wanneer gecontroleerd is  
 waar de kabels en leidingen liggen.
■ Zorg dat je een goede instructie hebt  
 gehad voordat je gaat graven.
■ Is iets niet helder? Vraag dan om meer  
 informatie bij de netbeheerder.
■ Meld afwijkingen en beschadigingen aan  
 de netbeheerder.
■ Ken de risico’s en gevolgen van graaf- 
 schade.

Veilig oprijden op een aanhanger
■ Koppel de aanhangwagen en controleer  
 of deze goed vastzit.
■ Gebruik de juiste en veilige oprijplaten bij  
 op- en afrijden van machines op een  
 aanhangwagen.
■ Rij in een lage 
 versnelling en 
 ontkoppel de 
 aandrijving niet, 
 de machine kan 
 dan onbeheersbaar 
 worden.

VEILIG WERKEN OP TALUDS EN HELLINGEN
Werk je met een minigraver of minishovel? Dan moet je goed opletten. Want de spoorbreedte 
van dit materieel is klein. Hierdoor kan het materieel snel kantelen of wegglijden wanneer we 
op taluds of hellingen werken. 
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