Zoals het 'klic'bijonsklikt,klikthetnergens

I. Inleiding
Inde achteronsliggendeperiode tussen 1900
en heden ishet ondergrondse verkeer in
Nederland met kabels en leidingen sterk
toegenomen.
Was deze ontwikkeling in de eerste decennia
na 1900 aanvankelijk beperkt tot stedelijke
voorzieningen, inde laatste 40à50 jaar heeft
ook de landelijke voorziening metgas,water,
electriciteit en telefoon een enorme vlucht
genomen. Van recentere datum komen daar
dan nog bij de industrieleidingen, de
drainageleidingen, de afvalwaterleidingen en
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rioleringen, de kabel-TV netten en de
leidingnetten voor warmwatervoorziening.
En wie zal zeggen of de ondergrondse
vacuümleidingen ons binnen afzienbare tijd
nog te wachten staan?
Is het een wonder dat door de sterk
toegenomen mechanisatie van
graafwerkzaamheden de kansvan storing
door breuk van kabels of leidingen daardoor
ook sterk istoegenomen? Deze storingskans
wordt nog groter indien dejuiste liggingvan
de kabel of leiding onvoldoende bekend is.
Het isduidelijk dat met schade aan kabels en
leidingen, maatschappelijk gezien, hoge
kosten van herstel en ongerief gemoeid zijn
en dat ook hier geldt 'Voorkomen is beter
dan genezen'.
2. Het ontstaan vanhet KLIC
Het kabels- en leidingen informatiecentrum
'het KLIC' werd destijds opgericht op
initiatief van de PTT en de noordelijke
wegenbouwers, omdat men zich ergerde aan
de veelheid van kabels en leidingen die bij
graafwerkzaamheden werden stukgetrokken
en veel ongemak, hoge reparatiekosten en
mogelijke gevaren met zich meebracht.
De klacht van de toenmalige directeur van
het telefoondistrict Groningen over de
weinige consideratie, die de gravende
monsters uit de aannemerswereld toonden
voor de communicatiekabelsen de last en
schade die daardoor werd veroorzaakt, vond
respons bij de toenmalige voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
inGroningen. Zij samen hebben het initiatief
genomen om belanghebbenden bijeen te
roepen, teneinde die schrikbarende situatie
een halt toe te roepen.
De veelheid van inzichten en benaderingen
van de vele belanghebbenden stond in het
begin de vorming van een samenwerkingsverband indeweg.Zelfs gingende gedachten
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in de richting van het formeren van een
kabelwacht —analoog aan de Wegenwacht—
die compleet met lelijke eend, schop en
kaarten door deprovinciezougaan toeren op
zoek naar draglines, graafmachines of
draineermachines.
Het hardnekkig volhouden van een aantal
enthousiaste mensen heeft uiteindelijk
geresulteerd ineen samenwerking van kabels
of leidingen beherende nutsbedrijven en
enkele particuliere instanties.
Uit die samenwerking isde stichting 'het
KLIC' geboren en op 1 januari 1968van
start gegaan met het inrichten van een
centraal meid-adres voor uitvoerders van
grondwerken.

3. De organisatie vanhet KLIC
De stichting met de naam 'Stichting ter
voorkoming van beschadigingen aan kabels
en leidingen' werd opgericht bij notariële
acte d.d. 15 september 1967en weldoor de
directeuren van het telefoondistrict
Groningen, het EGD, de Waprog, het
Gemeentelijk Gasbedrijf Groningen en de
NAM.
Een statutenwijziging van
25 november 1975bracht ook het overgrote
deel van de provincie Drenthe - met
uitzondering van het uiterste zuiden van
Drenthe en vandegemeenten Hoogeveen en
Coevorden —binnen de werkingssfeer van
het KLIC. In 1981 kwam ook het uiterste
zuiden van Drenthe onder de werkingssfeer
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OVERZICHT DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Bedrijven:

Gevestigd te:

Elektriciteitsbedrijven
i Elektriciteitsbedrijf voor G r o n i n g e n en Drenthe
? Gemeenteli|k Elektriciteitsbedrijf
i Elektnciteits Maatschappij IJsselcentrale

Groningen
Groningen
Zwolle

Gasbedrijven
1 Aardgasdistnbuhebednjf Delfzijl
2 Gasbedrijf A G D
3 Gasbedrijf Fivelingo
4 Gasbedri|f H u n s m g o
5. Gasbedri|f Oost Groningen
6 Gasbedri|f Zuid-Oost Drenthe N V
7 Gasvoorzieningsbednjf Vekogas
8 Gasvoorzieningsbedri|f Westerkwartier B V
9 Gemeentelijk Gasbedrijl Groningen
10. Gemeentelijk Gasbedri|f Haren
11 Regionaal Gasbedri|f Assen en Omstreken
12 Intercomm Gasbedrijf Meppel en Omstreken N V

Delfzijl
Hoogezand
Appingedam
Bedum
Winschoten
Emmer
Veendam
Groningen
Groningen
Haren
Assen
Meppel

Telecommunicatiebedrijven
1 Telefoondistnkt G r o n i n g e n
2 Telefoondistnkt Zwolle

Groningen
Zwolle

Waterleidingbedrijven
1 Gemeentelijk Waterbedrijf
2 Waterleidingmaatschappij
3 Waterleidingmaatschappij
Groningen N V
4 Waterleidingmaatschappij
Particuliere bedrijven

Groningen
Drenthe N V
voor de provincie
Overijssel N V

Groningen
Assen
Groningen
Zwolle
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1 AKZO-Zout Chemie Nederland B V
2 Nederlandse Aardolie Maatschappij B V
3 N V Nederlandse Gasunie

Delfzijl
Assen
Groningen

Zuiveringsbedrijven
1 Provinciale Waterstaat Groningen
2 Zuiveringsschap Drenthe
s sinds kort
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Afb. 2 - Overzicht deelnemende bedrijven.

van het KLIC te vallen, door toetreding van
een 4-tal aldaar opererende nutsbedrijven
waarondereen 3-tal uit het Overijsselse.
De huidige organisatie wordtgeleid door een
stichtingsbestuur, bestaande uit zes leden,
bijgestaan door een werkcommissie van
eveneens zes leden. Bestuur en werkcommissie komen gecombineerd twee keer
perjaar in vergadering bijeen, terwijl de
werkcommissie ongeveer 10 keer perjaar
vergadert.
Het KLIC-bureau, gevestigd in het
Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum
te Groningen, wordt geleid door een uit één
van de nutsbedrijven afkomstige beheerder,
bijgestaan door een 3-tal parttime
medewerksters die, na het draaien van het
telefoonnummer 050-135000 de aanvrager
verwijzen naar de te raadplegen nutsbedrijven die in het gebied, waar gegraven
moet worden, kabels of leidingen hebben
liggen.

werkzaamheden dan wel bij het uitvoeren
van bijzondere landbouwwerkzaamheden,
zoals draineren en mengwoelen.
Dat geldt dus voor opdrachtgevers,
wegenbouwers, landbouwers, bouwbedrijven en diverse instanties; zowel in de
voorbereidende als in de uitvoerende fase.
Voor allen geldt: Eerst bellen, dan graven.
6. Hoe werkt het KLIC?
Iemand die graafwerkzaamheden wil
verrichten heeft vanzelfsprekend in het
ontwerpstadium alcontact opgenomen met
beheerders van kabels of leidingen.
Het KLICkan daartoe denamen en adressen
verstrekken middels de bedrijvengidsen.
Het bureau iseventueel schriftelijk maar
vooral overdag telefonisch bereikbaar.
Wanneer het tijdstip van graven is
aangebroken wordt dit het KLIC gemeld.
Het KLIC geeft deze melding dan door aan
de betrokken instanties en daarna kan er
rechtstreeks een afspraak voor nader overleg
worden gemaakt over dejuiste liggingvan
kabels en/of leidingen. Voor een nadere
uiteenzetting over de procedure wordt
verwezen naar afb. 1.
7. Deelnemende bedrijven en instellingen
De deelnemers aan het KLIC-werk staan
weergegeven op het overzicht van atb. 2.
Sinds de oprichting in 1967zijn 5 sectoren
vertegenwoordigd in de deelnemende
bedrijven of instellingen en wel:
electriciteitsbedrijven. gasbedrijven,
telecommunicatiebedrijven, waterleidingbedrijven en particuliere bedrijven.
Later zijn deze sectoren aangevuld met de
sector zuiveringsbedrijven.
8. Effect van het KLIC-werk
Vanaf het beginjaar 1968vanhet KLIC heeft
het totale aantal meldingen eengestage groei
vertoond, zoals te zien isin afb. 3.Het blijkt
een groeipercentage van circa 10% per jaar
te zijn.
Afb. .?- Overzicht vanhetaantal meldingen.

4. Werkgebied vanhet KLIC
Momenteel omvat het werkgebied van het
KLIC de provincies Groningen en Drenthe,
met uitzondering van de gemeenten
Hoogeveen en Coevorden die buiten het
samenwerkingsverband wensten te blijven.
Via de deelnemende Overijsselse
nutsbedrijven worden thans pogingen
ondernomen om de werkingssfeer van het
KLIC uit te breiden over de provincie
Overijssel. Of dat zal gelukken zalde tijd
moeten leren.
5 Voor wie ishet KLIC?
In principe ishet KLIC er voor iedereen die
direct of indirect betrokken isbij het
uitvoeren van bouw- of graaf-
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Natuurlijk kan de vraag worden gesteld: en
wat isnu het effect van het KLIC-werk?
Uiteraard isdit een moeilijk te meten effect
en zal men zijn toevlucht moeten nemen tot
een vergelijkend onderzoek.
Een dergelijk onderzoek werd in de periode
1969 t/m 1972 uitgevoerd door het
aannemersbedrijf Hanab. Dat onderzoek
was mogelijk doordat het bedrijf zowel in het
westen als in het noorden van Nederland
tijdens de uitvoering van werken te maken
had met schade aan kabels en leidingen.
Uit de grafiek van afb. 4 ishet procentuele
verschil in schade duidelijk zichtbaar.
Een ander onderzoek naar het effect van het
KLIC-werk isuitgevoerd door het EGD; het
Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en
Drenthe.
Zoalsdegrafieken vanafb. 5latenzien, heeft
inde periode 1973 t/m 1980een sterke
toename van de bij het KLIC binnengekomen meldingen geresulteerd in een
aanzienlijke afname van het aantal
stukgetrokken kabels in het 10/20 kV-net.
Dit mag alseen interessante ontwikkeling
worden gekwalificeerd. Uit het
EGD-onderzoek istevensgebleken, dat het
merendeel van de schadegevallen is
veroorzaakt door 'kleine zelfstandige
gravers'.
9. KI l( -atlas
Naar aanleiding van verzoeken van de
deelnemende bedrijven, om bij het doorgeven van meldingen van werkzaamheden
een nauwkeuriger plaatsaanduiding aan te
geven, zijn in samenwerking met de Topografische Dienst kaarten gemaakt van de
provincies Groningen en Drenthe en in een
kaartenboek gebundeld. Met behulp van
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deze kaarten en de daarop aangebrachte
coördinaten isde plaats van de
werkzaamheden nauwkeurig aan te geven.
Alle bij het KLIC bekende opdrachtgevers
en aannemers beschikken thans over enkele
exemplaren van de KLIC-atlas.

Klic meldingen
stukgetrokken

3000

10. Toekomstige ontwikkelingen
Zoals onder punt 4 alisgenoemd, doen de
thans deelnemende Overijsselse nutsbedrijven pogingen om de werkingssfeer van
het KLIC uit te breiden over de provincie
Overijssel. Het iseen ontwikkeling die met
belangstelling wordt gevolgd.
Hoewel iedereen in den lande overtuigd en
doordrongen isvan de noodzaak tot
samenwerking, om beschadiging van kabels
en leidingen bij uitvoering van grondwerken
te voorkomen, istoch de oorspronkelijke
gedachte om een netwerk van
KLIC-kantoren landelijk te realiseren helaas
niet in vervulling gegaan. Wel heeft de
centrale overheid zich gerealiseerd, dat een
groot en kostbaar bezit aan kabels en
leidingen vrij onoverzichtelijk onder de
grond isgewerkt. Maatregelen zijn in voorbereiding om hierin verandering te brengen
door invoering van de wet op de leidingen
beheerdersregistratie en door een daaraan
gekoppeld toenemende belangstelling voor
de invoering van de grootschalige basiskaarten Nederland (GBKN), waarvan
aanmaak en bijhouding bij KB is opgedragen
aan het Kador (Kadaster en openbare
register. De eerste fase van de wet iseen
registratie van beheerders, bedoeld om te
worden gehanteerd in de voorbereidingsfase
van werken. Het KLIC heeft deze registratie
alverricht, middels bedrijvengidsen van de
provincies Groningen en Drenthe. Een
duidelijke samenwerking ook in de uitvoeringsfase isechter niet voorgeschreven.
Het zou echtereenzaakvan nationaal belang
zijn, wanneer de wet op de leidingen
beheerdersregistratie een goed vervolg kreeg
door het in een landelijk kader plaatsen van
een samenwerkingsverband, tot het zoveel
mogelijk voorkomen van beschadiging van
kabels en leidingen bij de uitvoering van
werken; een samenwerkingsverband, zoals
het KLIC dat nu al bijna 15jaar kent.
Het zou een goed initiatief zijn van VEEN
(Vereniging van Exploitanten van
Elektriciteitsbedrijven in Nederland),
VEGIN (Vereniging van Exploitanten van
Gasbedrijven in Nederland), VEWIN
(Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland), VELIN
(Vereniging van Eigenaren van Industriële
Leidingen met een landelijk karakter) en
VESTIN (Vereniging van Exploitanten van
stadsverwarmings-bedrijven in Nederland),
om in gezamenlijk overleg te komen tot een
dergelijk samenwerkingsverband voorgeheel
Nederland. De goede ervaringen van het
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periode van hoogwater. Gebleken isdat in
twee hoogwaterperioden, met een totale
tijdsduur van twee weken, circa 50% van het
halfjaarlijkse P-transport plaatsvond.
Gedurende dehoogwaterperioden 31januari
- 8februari en 21juli- 25juli 1980 werden
meerdere bemonsteringen uitgevoerd om het
verloop van het P-gehalte, het debiet en het
P-transport nauwkeuriger te volgen.
Aan de hand van deze gegevens werden de
dagelijks afgevoerde hoeveelheden fosfaat
berekend (tabel VI).
De afgevoerde hoeveelheid Pin de periode
31januari - 8februari werd berekend op
3.100 kgen in de periode 21—25juli op
1.050 kg. Dit isrespectievelijk circa 50% en
circa 40% van de P-afvoer berekend voor
respectievelijk de gehele periode januari maart (5.900 kg) enjuni - augustus (2.580
kg). Dit betekent, dat ineen relatief korte
tijdsduur —2weken —circa 50% van de
halfjaarlijkse P-afvoer ter grootte van circa
8.500 kg P plaatsvond. Volgens het routineprogramma bedroeg het P-transport
gedurende deze 6 maanden circa 3.000kgP.
Dit is'slechts' 35% van de hoeveelheid
berekend volgens het intensieve programma.
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Literatuur
Aß. 5 - EGD-onderzoek naarhet KLIC-effect.

KLIC zouden daarbij van dienst kunnen zijn
en daarna zou het KLIC zijn taak als
regionaal bureau in dat landelijk verband
kunnen voortzetten.
Zover is het helaas nog niet en daarom gaat
het KLIC nogeven door met zijn nuttige
werk. Gaat het KLIC door met zijn
samenwerking in vrijwilligheid en kân het
daarmee doorgaan, omdat de beherende
bedrijven bereid zijn bijtedragen tot dit
voortbestaan en deaannemers bereidzijn het
KLIC in te schakelen alvorens te gaan
graven.
De KLIC-formule luidt dan ook:
Het 'KLICT' tussen aannemers en
beheerders.
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