
Voorzorgsmaatregelen 
Bij de sloop van gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:
• watermeters zijn verwijderd;
• er geen waterdruk meer op de aansluitleiding is.

Wanneer moet u contact opnemen  
met ‘mijnaansluiting.nl’?
• De watermeter(s) moet(en) verwijderd worden;
• De aansluiting(en) moet(en) verwijderd worden;
• De watermeter(s) is/zijn niet verwijderd;
• U bent er niet 100% zeker van dat de wateraansluiting is  

afgesloten buiten het te slopen pand.

Wanneer moet u contact opnemen met de klantenservice 
van Evides? (Niet de KLIC-desk) 
Wanneer u niet voor 100% zeker bent dat de wateraansluiting is 
afgesloten buiten het te slopen pand. Bel hiervoor naar onze  
klantenservice op telefoonnummer 0900 0787.

Inpandig
Bijna alle woningen hebben één of meerdere wateraansluitingen.
Zorg, ruim voordat de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd,  
dat er contact is geweest met “mijnaansluiting.nl” om de water
meter(s) en/of aansluiting(en) te verwijderen. Aan het verwijderen 
van deze watermeter(s)/aansluiting(en) zijn geen kosten verbonden.

Risico’s
Indien er nog waterdruk op de aansluitleiding staat, ontstaan de 
volgende risico’s:
• Instortingsgevaar;
• Onderspoeling/Uitspoeling;
• Overstroming.

Veiligheid bij graven nabij het (drink)waternet  
Sloopwerkzaamheden

Zie ook de ‘Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van schade  
aan het (drink)waternet van Evides’.

Contactgegevens KLIC-desk
E-mail: klicdesk-infra@evides.nl
Tel: 088 111 5105
  (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)
Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

mailto:klicdesk-infra@evides.nl
https://www.mijnaansluiting.nl


Buitenruimte
In bijna elke straat ligt wel een hoofdleiding. Deze staan altijd onder 
druk. Bij het slopen wordt er vaak gewerkt met zwaar materieel of 
kunnen er delen van muren omvallen. 

Daar waar leidingen worden gekruist, belast door bouwverkeer of er 
kans is op vallend puin moeten ter bescherming, draglineschotten of, 
afhankelijk van de optredende bovenbelasting, daarmee vergelijkbare 
bescherming worden aangebracht. Over eventuele raakvlakken met de 
leidingen dient altijd contact te worden opgenomen met Evides. 
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www.evides.nl

Contactgegevens KLIC-desk
E-mail: klicdesk-infra@evides.nl
Tel: 088 111 5105
  (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)
Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

1. Initiatiefase
•  Bij projecten met raakvlakken 

K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase
•  Oriëntatiemelding doen
•  Gebiedsinformatie beoordelen
•  Conflicten identificeren / 

afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpsfase
• K&L lokaliseren en markeren
•  Afwijkingen melden
•  Eventuele afspraken herzien
•  Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase
• Graafmelding doen
•  Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase
• Controle op nakomen gemaakte afspraken
• Nogmaals ‘liggingsgegevens’ controleren
• Afwijkingen melden

Veilig Graafproces

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij 
niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist 
is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook 
geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.

https://www.evides.nl
https://www.facebook.com/evideswaterbedrijf
https://www.instagram.com/evideswaterbedrijf/
https://twitter.com/EvidesWaterbedr
https://www.linkedin.com/company/evides-waterbedrijf/
mailto:klicdesk-infra@evides.nl
https://www.mijnaansluiting.nl

