Grondroerdersregeling
komt eraan

Innogreen professionele meststoffen voor gazon, border, kwekerij en bodemverbetering.

Dit jaar komt er een nieuwe wet: de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten,

GrasZó® voor gazons

ook wel de grondroerdersregeling genoemd. De grondroerdersregeling is bedoeld om het
BioBasis voor borders

aantal schades aan kabels en leidingen door graafwerk terug te dringen. Daarvoor zijn een
aantal maatregelen genomen. Zo wordt het verplicht om bij elke machinale ‘grondroering’

Graafschade in de praktijk

BioBodem® voor enting
van micro-organismen

U heeft vast wel eens een verhaal gehoord
over (graaf)schades aan kabels en leidingen.
Wellicht bent u wel eens persoonlijk
geconfronteerd met de gevolgen daarvan.
Deze waren waarschijnlijk niet zo complex

Innogreen is een merk van BioNovaPro bv. • www.bionovapro.nl - www.innogreen.nl

Hoveniers krijgen uitleg over Klic

Breng leven op het dak!
ZinCo
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als de storingen in de Bommelerwaard,
begin december 2007! Het oplossen van
zo’n schade gaat echter altijd gepaard met
vele verloren uren en komt bovenal niet
ten goede aan uw bedrijfsimago.
Om ondernemers, maar ook werknemers
bewust te maken van het gehele graaf
proces organiseerde de afdeling Brabant
op 13 februari jl. een Klic doe-dag voor
50 deelnemers. Op de doe-dag werden
workshops gegeven door onder andere
Interpolis, Klic, Essent en het IPC. Aan
de hand van veel praktijkvoorbeelden
gaven de sprekers inzicht in het lezen
van locatiekaarten, detectie in de tuin,
zorgvuldig graven en verzekeringen.
De hoveniers en de sprekers waren zeer
enthousiast en gaven aan dat ze de dag
als zeer waardevol beschouwden. Ruim
90 procent van de deelnemers heeft
aangegeven op een volgende doe-dag
weer aanwezig te willen zijn.

Nieuwe wet

Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap
en breng met ZinCo leven op het dak! De bewezen hoogwaardige
systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als
opdrachtgever, architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.
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Om het aantal graafschades terug te
dringen is de Minister van Economische
Zaken al in 2003 begonnen met de
voorbereiding van een wet. De grond
roerdersregeling is inmiddels goedgekeurd
door de Eerste Kamer en wordt binnen
kort gepubliceerd. Pas dan is bekend op
welke datum de wet precies ingaat.
Het Kadaster is de instantie, die de wet
moet gaan uitvoeren. Klic wordt daarom
ondergebracht bij het Kadaster.

ZinCo Benelux b.v., Postbus 9092, NL 1006 AB Amsterdam
Tel. (020) 667 48 52, Fax (020) 667 38 47, E-mail daktuin@zinco.nl, Internet www.zinco.nl
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een Klic-melding te doen.
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In ieder geval moet u straks voor elke
machinale grondroering een Klic-melding
doen bij het Kadaster. Denk daarbij aan
stobben, frezen, ploegen, egaliseren,
heien, afgraven enzovoorts. Het melden
is niet gratis, het Kadaster zal daarvoor
een bijdrage rekenen. Bovendien moet
u volgens de grondroerdersregeling
‘zorgvuldig’ graven. Dat betekent dat u
altijd proefsleuven moet graven om na
te gaan, of de situatie op de tekening
inderdaad klopt met de werkelijkheid.
(zie kader).
In de nieuwe situatie bent u ook verplicht
om afwijkende ligging te melden bij de
netbeheerder. Afwijkende ligging wil
zeggen dat de werkelijke ligging van een
kabel of leiding niet klopt met de
tekening van de netbeheerder, of meer
precies gezegd dat de ligging meer dan
één meter afwijkt van de tekening. Ten
slotte gaan alle gravers en netbeheerders
in de toekomst gebruik maken van het
digitale systeem Klic-online.

Drie fasen

De grondroerdersregeling gaat in drie
fasen in. Een korte toelichting.
Fase 1: registratie
Alle netbeheerders moeten hun belang

registreren bij het Kadaster. Zij moeten
dus aan het Kadaster vertellen waar zij
kabels en leidingen hebben liggen. Alle
grondroerders moeten zich registreren bij
het Kadaster. Alleen als zij geregistreerd
zijn, kunnen ze straks een Klic-melding
doen. Het Kadaster informeert hier te
zijner tijd nader over.
Fase 2: Klic-melding verplicht,
Klic naar Kadaster
Vanaf fase 2 is het verplicht om bij alle
machinale graafwerkzaamheden een Klicmelding te doen. De Klic-melding moet
worden gedaan bij Kadaster-Klic. U kunt
daarvoor nog steeds hetzelfde telefoon
nummer gebruiken, 0800 0080. Of nog
sneller: gebruik maken van de Klic-atlas
(www.klic.nl). Met Klic-atlas tekent u zelf
uw graaflocatie in en stuurt deze met alle
gegevens naar Kadaster-Klic. Op die
manier krijgt u de tekeningen zo snel
mogelijk.
In deze fase is het ook verplicht, om
afwijkende ligging te melden aan de
betreffende netbeheerder. Fase 2 gaat
op zijn vroegst in op 1 juli 2008.
Fase 3: Klic-online
Uiteindelijk moet het hele Klic-proces via
internet gaan verlopen. Het Kadaster is al
druk bezig met de bouw van het systeem
Klic-online. Met Klic-online tekent u uw

werklocatie in en krijgt u de tekeningen
digitaal aangeleverd. Alle tekeningen
hebben dan hetzelfde formaat en zijn
gemaakt volgens 1 standaard: IMKL
(Informatie Model Kabels en Leidingen).
Daarmee wordt het bekijken van de
tekeningen een stuk gemakkelijker.
U kunt de tekeningen over elkaar
bekijken maar ook apart.

www.klic.nl

Blijf op de hoogte van de veranderingen!
Er verandert momenteel dus veel voor
iedereen die regelmatig graafwerkzaamhe
den uitvoert. Het is daarom belangrijk
om goed op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen. Schrijf u daarom in op
de gratis digitale Nieuwsbrieven van
KLIC en het Kabels en Leidingenoverleg
(KLO) (zie kader). Dan blijft u voort
durend op de hoogte: www.klic.nl of
www.graafschade-voorkomen.nl.
U kunt ook kijken op een speciale
webpagina van het Kadaster over dit
onderwerp: www.kadaster.nl/klic.

Meer informatie kunt u opvragen bij
Yvonne Schouten of Gonny van der Vlis
van de VHG via telefoon 030 659 56 50.

De grondroerdersregeling op hoofdpunten
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KLIC-melding verplicht bij alle machinale grondroeringen.
De grondroerder moet  ‘zorgvuldig’ graven.
Alle netbeheerders moeten hun belang registreren bij
Kadaster-KLIC.
Tekeningen van netbeheerders moeten kloppen.
Afwijkende ligging moet worden gemeld, de netbeheerder
moet vervolgens binnen 30 dagen zijn tekeningen
aanpassen.
Weesleidingen (waarvan de eigenaar niet is te achterhalen)
moeten worden gemeld bij het Kadaster. Als de eigenaar
niet gevonden wordt, moet de gemeente de leiding op
tekening opnemen.
Netbeheerders moeten hun tekeningen’ vectoriseren’
(digitaal opslaan ten behoeve van Klic-online) en de
standaard IMKL gebruiken.
Op termijn moet iedereen met Klic-online gaan werken.
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van
de wet.
Het Kadaster is de uitvoerende instantie.
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Wat betekent de regeling voor
hoveniers?



Kabels en Leidingenoverleg (KLO)
Het Kabels en Leidingenoverleg (KLO) is begin 2006 opgericht.
Het KLO is een samenwerkingsverband van netbeheerders,
grondroerders en overheidsopdrachtgevers (de beheerders
van de ondergrond) en heeft als doel het voorkomen van
graafschade.
Het KLO richt zich allereerst op de maatregelen in de sector die
de invoering van de Grondroerdersregeling moeten versoepelen.
Bijvoorbeeld het uitwerken van de begrippen ‘zorgvuldig
graven’. Daarnaast richt het KLO zich op aanvullende acties
die tot verbeteringen in de graafketen moeten leiden,
bijvoorbeeld een standaardformulier incidentenregistraties.
Op www.graafschade-voorkomen.nl leest u alles over de
projecten van het KLO

‘Zorgvuldig graven’
Het begrip ‘Zorgvuldig graven’ is in opdracht van het KLO
uitgewerkt in de ‘Richtlijn Zorgvuldig Graafproces’ van het
CROW.  In dit boekje staat precies wie welke verantwoordelijkheid heeft en waar u aan moet voldoen om zorgvuldig te
graven. Het boekje is voor € 29,00 te bestellen via www.crow.nl.
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