17 juli 2019

Wat te doen bij schade aan kabels en leidingen
Tips en vuistregel voor de toolboxmeeting
Zorg dat je zorgvuldig en veilig in de grond werkt, maar weet ook wat te doen in geval van schade en
met wie je dan contact opneemt. Laat je dus goed instrueren.
Graafschade: Veiligheid eerst!
•
•
•

Leg direct de werkzaamheden stil en beoordeel de situatie. Waarborg de veiligheid van jezelf
en anderen
Meld de schade bij de netbeheerder of laat dit doen door de uitvoerder Volg de aanwijzingen
van de netbeheerder op
Informeer je werkgever en overleg welke acties nodig zijn om veilig door te werken.

Bij uitstromend gas
•
•
•

•

Wees alert op ontstekingsbronnen
Bel 0800-9009 (gratis) voor melding bij de
netbeheerder en eventueel 112
In de buurt van bebouwing is er kans op
gasophoping: waarschuw altijd de brandweer! Zet
de schadelocatie af en houd mensen op veilige
afstand
Dek een gaslek nooit af, want je weet niet welke
weg het gas dan weet te vinden.

Wat leg je vast?
•

•
•

Leg vast wat er is gebeurd. Gebruik hiervoor een
graafincidenten formulier (zie kader) Maak ter
plaatse foto’s om de situatie en de aard van de
schade vast te leggen
Leg op de Klic-tekening vast waar de schade is
ontstaan, het liefst met GPS-positionering
Houd bij wie het herstel uitvoert, hoe lang het duurt
en hoe het wordt gedaan. Maak foto’s Leg alle
gesprekken, telefoontjes etc. vast: wie heb je
gesproken, wanneer en op welke tijd?

Kleine beschadigingen melden,
reparatie vaak kosteloos
Meld ook kleine beschadigingen bij
de opdrachtgever of de
netbeheerder. Bij beschadiging van
de mantel zullen netbeheerders de
schade overigens vaak kosteloos
repareren. Laat bij schade de
sleuven of putten open. Je kunt niet
altijd goed beoordelen of er schade
is en wat de gevolgen van de schade
zijn. Laat de netbeheerder hierover
besluiten. Ook na langere tijd kan de
kabel door inwateren stuk gaan of
alsnog bezwijken doordat de
mantelbuis uit vorm is gedrukt.
Schadeclaims lopen onnodig hoog
op door opsporingswerkzaamheden.
De netbeheerder weet wie er aan het
werk is geweest.

Wat leer je ervan?
Vertel eerlijk het volledige verhaal aan jouw baas. Geef jouw mening over de oorzaak van de schade
en wat er beter had gekund. Probeer er van te leren en de lessen ook met je collega’s te delen,
bijvoorbeeld in een overleg/toolbox. Dan help je mee schades en vertraging in de toekomst te
voorkomen.
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Meer informatie? Bel de Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl

Toolbox: schade aan kabels en leidingen

Een gasleiding werd uit de mof getrokken, waardoor ongemerkt gas uitstroomde in de berging. Bij
het openen van de deur volgde een ontploffing. De machinist stond achter de persoon die de deur
opende en beiden verloren het leven.
Het graafincidentenformulier
Bij een graafschade komt nogal wat administratie kijken. Met het graafincidenten formulier kunnen
veel gegevens al aan de sleuf worden ingevuld. Aankruisen volstaat en er hoeft weinig te worden
geschreven. Op kantoor kan het formulier verder aangevuld worden en is het klaar voor gebruik.
Je kunt het formulier hier downloaden.
Tekst en foto’s: Corina van Zoest-Meester, adviseur arbo
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Meer informatie? Bel de infolijn: (033) 247 49 99 of mail naar infolijn@cumela.nl

