
Voorzorgsmaatregelen
Voorafgaand aan de werkzaamheden (CROW 500-ontwerpfase) de 
feitelijke ligging van de aanwezige waterleiding lokaliseren nabij de 
te plaatsen ORAC. 
Waterleidingen: 
• mogen nooit door de grondroerder verlegd worden; 
• kunnen (tijdelijk) omgelegd worden. Het omleggen wordt altijd in 

rekening gebracht bij de aanvrager. 
Neem bij brosse leidingen (AC, Grijs Gietijzer en wit PVC) extra veilig-
heidsmaatregelen. Houd bij de inzet van zware machines rekening 
met de belasting van de bovengrond als daar waterleidingen lopen. 
Scherm de bodem af met rijplaten of draglineschotten.

Algemeen
Bij het plaatsen en verwijderen van de mal voor de vuilcontainer 
ontstaan grote neerwaartse en opwaartse krachten op de onder-
grond en de omliggende infrastructuur. De waterleidingen kunnen 
daarbij ernstig beschadigd raken.

Richtlijn
Let bij het plaatsen van Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC) 
op onderstaande criteria: 
• De minimale afstand tussen de container en de waterleiding is 

een halve meter wanneer gebruik wordt gemaakt een mal die 
van binnenuit wordt ontgraven; 

• Bij een kortere afstand dan een halve meter (vanuit de mal 
gemeten) moet er altijd overleg zijn tussen de grondroerder en/of  
opdrachtgever en de KLIC-desk. De te nemen maatregelen  
worden altijd schrif telijk per mail bevestigd;

• Na akkoord van Evides moet bij de werkvoorbereiding de mal 
(dus niet de te plaatsen container) minimaal 50 cm uit de  
bestaande waterleiding worden geplaatst.

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

Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet
Plaatsen ondergrondse vuilcontainers
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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.

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

www.evides.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
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