
Zijn er bij het graven van
proefsleuven netten aan-
getrofÍen in het graafprofiel?
. zie voor het graafprofiel

figuur 1.
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Liggen er netten in het
gebied van 0,00 tot 0,50 m
onder het graafproÍiel?
. dit kan worden vastgesteld

aan de hand van de
gegraven proefsleuven
maar kan ook blijken uit
inÍormatíe van
netbeheerde15,

Boven de kabel of leiding

- ja - ontgraven'metvoorsteken'vanaf
0,25 m boven de gevonden ligging.

OveÍ een strook van 1,00 m ter
weenzijden van de liggingvan

- ja -- hetnetontgÍaven'metvoor-
steken'vanaÍ 0,50 m boven de
ligging.

Liggen eÍ netten in het
gebied van 0,00 tot 0,75 m
naasthet graaÍprofiel? - ia -
. dit kan worden vastgesteld

aan de hand van de
gegraven proefsleuven
maar kan ook blijken uit - nee *
iníormatie van
netbeheerders.

OveÍ een strook van 0.75 m neast
de ligging van het net ontgÍaven
'met voorsteken' vanaf 0,50 m
boven de ligging.

ontgíav€n zonder nádere
voorwaarden.

Watte doen bij:

Het aantreffen van netten met een
aÍwijkende ligging.
. hiervan is sprake als de feitelijke

ligging meer dan Í.00 m afwijkt van
de ligging volgens tekening

. een afwijkende ligging kan worden
aangetroffen zowel bij het graven
van proefsleuven als bij het uitvoeren
van de graaíwerkzaamheden zelÍ

Het aantreffen van onbekende netten.

Het constateÍen van beschadigingen.

H€t vêroorzaken van schade, ook als
het een kleine beschadiging betreft
waardoor levering niet wordt
onderbroken-

lnformeer de direct leidinggevende

- 
(bijvoorbeeld uitvoerder) of de
netbeheerder.

OntgÍaven met vooBteken

- lnformeer de direct leidinggevende.

- lnÍormeer de direct leidinggevende.

Onderneem één of meer ven de

_ volgende acties:
. draag in gevaarli.ike situaties als

eeÍstè zorg voor de eigen
veiligheid en die van anderen

. handel vofgens bedríjfsinterne
instíucties

. informeer de direct leiding-
gevende

r informeer de netbeheerder

Ruimle voor hetvermelden vàn contactgeqevens en teleÍoonnumme6

êffi6

P he;ks,nnis direct toepos-b

Figuur 3: doorsnede

0,50 m

aNet in proefsleuf Íet niet in proefsleuï
gevonden (binnen gevonden maaÍ net ligt

0,25 m onder
bodemsraafproÍier) ;:ï.ï lliï$"ï"il.,ï,

El= ontgraven met voorsteken anderszins vastgesteld)


