
Wion 

at the next level



Stijging absolute aantal/relatief blijft gelijk.
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Graafmeldingen en graafschades per jaargang

Graafmeldingen

Graafschades



Ontwikkeling graafschade in 2016 negatief.

• Aantal graafschades is gestegen.

• Doelstelling van Kabel en Leidingoverleg (KLO) voor 2018 van
< 25.000 graafschades komt hiermee onder druk te staan.

• Code oranje vindt Agentschap Telecom.



Stijging vraagt om heroverweging aanpak en 
met dezelfde missie.

Agentschap Telecom zet met haar Wion-toezicht in op substantiële 
vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van 
levering van essentiële diensten en de veiligheid van de omgeving, 
mens en milieu beter is gewaarborgd. 

Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam 
Nederland.



AT visie voor oplossing vraagstuk.

• De graafketen moet het maatschappelijk vraagstuk samen 
oplossen.

• AT zorgt vooral voor beweging in de richting van de voorgestelde 
oplossing en intervenieert voor correctie  onvolkomenheden in 
zorgvuldig graafproces.



Aanpak tot nu toe.

Gedragsbeïnvloeding via controles en sancties (bestuursrechtelijk):

• Onderzoeken incidenten en uitvoeren reguliere controles Wion 
grondroerders en netbeheerders.

• Toezicht informatie  gestuurd en risico gericht.

Gedragsbeïnvloeding d.m.v. overige activiteiten:

• Samenwerkingsverbanden Kabel en leidingoverleg ( KLO-
Programma “Doen”).

• Voorlichtingsbijeenkomsten/ beurzen .

• Bestuurlijk overleg met de directies grote bedrijven.

• Verspreiden keetkaart en toolbox-presentatie.



Informatie gestuurd 

Grondroerders

Betrokken netbeheerders

Trend up > 

>500000

Analyse 2016

Werkzaamheden



Kabels & Leidingen leggen 

Risico gericht

Analyse 2016

Activiteiten 



Steun grondroerder nieuwe CROW richtlijn.

Belangrijkste uitgangspunten:

• Schade aan kabels en leidingen door grondroeren moet worden 
voorkomen.

• Alle partijen binnen de keten zijn hiervoor verantwoordelijk.

• Nadruk op rol en verantwoordelijkheid.

• Zorgvuldige voorbereiding is een must.

Veranderingen in de Wion-wereld



Accent toezicht AT op opdrachtgever.

Zorgvuldige opdracht:

• Voldoende tijd en middelen.

• Vinger aan de pols.

• Ingrijpen waar afspraken niet nagekomen worden.

Veranderingen in de Wion-wereld



Accent AT toezicht netbeheerder.

Informatie en bijstand netbeheerder:

• Zorgvuldige informatieverstrekking netten.

• Proactieve houding bij hulpvragen grondroerder/opdrachtgever.

• Betrokkenheid graafproces.

Veranderingen in de Wion-wereld



Accent graafteam bij grondroerders.

Zorgvuldig grondroeren:

• Zorgvuldig grondroeren, naast de gesloten normen die de Wion
noemt.

Veranderingen in de Wion-wereld



De graafketen heeft uw hulp nodig.

• Zorg dat u bewust bekwaam wordt t.a.v. de CROW 500.

• Zorg voor correcte invulling CROW 500 rol en verantwoordelijkheid 
binnen de eigen organisatie .

• Zoek naar kansen en stimuleer deze. Wat kunt u doen om uw 
opdrachtnemers en opdrachtgevers te stimuleren voortvarend de 
gewenste rol op te pakken? 



De grondroerders verdienen alle steun bij de 
uitvoering van hun graafwerkzaamheden.

Dank voor uw aandacht en hulp!


