
Risico’s
Indien een kunstwerk onder onze kabels of leidingen wordt aan-
gebracht zullen in de meeste gevallen de bestaande kabels en 
leidingen omhoog gedrukt worden. Bij het omhoog drukken kunnen 
de leidingen uit hun verbinding getrokken worden waardoor een 
schade ontstaat. Een extra risico ontstaat na enkele jaren als de 
leidingen door grondzakking dieper komen te liggen en ter plaatse 
van het kunstwerk spanning komt te staan op de verbinding.  
Ook hierdoor kunnen kabels en leidingen uit hun verbinding getrok-
ken worden of op de hoekpunten van het kunstwerk beschadigd 
raken (doorschuren, knikken, vervormen enz.)
Door het aanbrengen van objecten boven onze kabels en leidingen 
kunnen deze beschadigd raken, zijn niet bereikbaar voor beheer/
onderhoud of kunnen niet vrij worden ontgraven.

Algemeen:
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met een 
medewerker van de KLIC-desk een kunstwerk aan te brengen boven 
of onder bestaande leidingen van Evides.
Denk hierbij aan:
• Duikers;
• Tunnelelementen;
• Brugdelen;
• Poeren;
• Reclamezuilen;
• Wegbebording, lichtmasten;
• Masten (t.b.v. bovenleidingen tram, metro, trein, hoogspannings-

masten, enz.), bekijk voor meer informatie de brochure  
‘Elektrische en thermische beïnvloeding’;

• Zonneparken, bekijk voor meer informatie de brochure  
‘Elektrische en thermische beïnvloeding”.

Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet
Plaatsen van kunstwerken of objecten boven of onder  
bestaande kabels en leidingen

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



Voorzorgsmaatregelen
Indien er bestaande leidingen van Evides boven een te plaatsen 
kunstwerk komen te liggen of objecten boven onze kabels en 
leidingen worden gesitueerd, dan dient u altijd contact op te nemen 
met de KLIC-desk om afspraken te maken over de werkwijze en de 
impact van deze werkwijze op deze kabels en leidingen of plaatsing 
op de juiste locatie. Evides zal samen met u de veiligheidsmaat-
regelen bepalen. De te nemen maatregelen worden altijd schrif telijk 
per mail bevestigd.
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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.
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https://www.instagram.com/evideswaterbedrijf/
https://twitter.com/EvidesWaterbedr
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