


• Opdrachtgever

o Nieuwe kabel- en leidingtracés

o Reconstructies en saneringen

o Aansluitingen

• Netbeheerder

o Verstrekken informatie

o Relatiebeheer opdrachtgevers, aannemers en toezichthouders

o Beschermen eigendommen



• 656.912 KLIC-meldingen (2016), waarvan 539.342 graafmeldingen

• EV’s en risicobeoordeling KLIC-meldingen verschillen onderling (nog)

• Preventiemedewerkers bezoeken dagelijks 4-6 werken 

• Wekelijkse analyse van storings- en schaderapportage

• Partijen met veel schades worden actief benaderd

• Gesprek met bedrijfsleiding

• Interactieve toolboxen gevaren en preventie

• Elke netbeheerder heeft een informatiepunt voor KLIC/WION

► Blijft een “end of pipe”-aanpak



• Totaal aantal graafschades Liander, Enexis en Stedin in 2016: 6004

 Totale directe schade: € 6 miljoen

• Totaal aantal G- en C-meldingen 3 netbeheerders in 2016: 575.165 

• Graafschadepercentage: 1,04%





Middenspanning Laagspanning





“Naar voren” in de graafketen

• Budget voor (extra) maatregelen

• Opvangen tegenvallers

• Andere graafmethoden

• Verbeteren interne preventie

• Oriëntatieverzoek verplicht bij grotere werken (werkvoorbereiding)

• Verantwoordelijkheid schadepreventie wordt toegevoegd aan alle 

rollen in de projectketen

• Actief overleggen met andere partijen met belangen



“Naar voren” in de graafketen

• Beoordelen oriëntatiemeldingen/koppelen aan latere graafmelding

• Verdiepende analyse op schadesituaties

• Verbeteren vastleggen gemaakte uitvoeringsafspraken en toegankelijkheid

• Meer/tijdig vooroverleg met initiatiefnemers en uitvoerenden

• Ontwikkelen/verdiepen relatie met opdrachtgevers en aannemers

• Ontwikkelen praktijkboek/risicobladen

• Uitbreiden liggingsinformatie in beheerkaarten (minder losse schetsen)

• Niet veilig = niet doen

► Behoud en verbeteren “end of pipe”-aanpak



• Via gestandaardiseerd verander/verbeterproces:

• Projectteam

• Toolboxen

• E-learning

• Aanpassen instructies en rolbeschrijvingen

• Via Contractbeheer:

• Pilotprojecten met (contract)aannemers









• Formeren projectteams: november 2016

• Impactbepaling: december 2016

• Rol opdrachtgever:

• Uitrol toolboxen, e-learning en pilotprojecten: zomer 2017

• Aanpassen rollen en werkinstructies: zomer 2017

• Rol netbeheerder:

• Uitwerken en akkoord op visie: maart 2017

• Aanpassen rollen en werkinstructies, pilotprojecten: zomer 2017

• Detaillering en nazorg: augustus-november 2017






