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De Beheerrichtlijnen en Aanbevelingen voor werken in de 

nabijheid van de ondergrondse infrastructuur Waterbedrijf 

Groningen (verder: Beheerrichtlijnen) geven een op

somming van technische voorschriften/richtlijnen voor  

de situatie als er nabij de leidingen van Waterbedrijf  

Groningen en/of haar deelnemingen zoals North Water 

(graaf)werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

Deze Beheerrichtlijnen zijn voor een groot deel gebaseerd 

op de WION en de CROW Richtlijn zorgvuldig graaf

proces. De WION geeft aan wat onder zorgvuldig graven 

wordt verstaan.De CROW Richtlijn geeft een nadere  

uitwerking van het begrip zorgvuldig graven.

De Beheerrichtlijnen bieden niet alleen voor betrokken 

medewerkers van Waterbedrijf Groningen, maar ook voor 

degene die opdracht geeft tot uitvoering van deze werk

zaamheden of degene die de werkzaamheden uitvoert 

een handleiding/handvat om deze werkzaamheden  met 

het oog op het voorkomen van schade aan de leidingen 

van Waterbedrijf Groningen  zorgvuldig uit te (laten)  

voeren. Dit is niet alleen in het belang van Waterbedrijf 

Groningen (beperken risico op beschadiging leiding,  

onderbreking van de openbare drinkwatervoorziening  

en mogelijke gevolgschade en claims) maar ook in belang 

van opdrachtgever/uitvoerder/grondroerder (voorkomen 

schadeclaims, maatschappelijke kosten, voorkomen  

vertraging werk) en in het belang van burgers (beperking  

van maatschappe lijke kosten, overlast en klachten  

bewoners). In dit verband is het raadzaam dat deze  

Beheerrichtlijnen in een zo vroeg mogelijk stadium van 

een voorgenomen werk (ontwerpfase) door betrokken 

partijen worden besproken en meegenomen bij de  

voorbereiding en de uitvoering van het werk. 

Deze Beheerrichtlijnen moeten niet beschouwd worden 

als een dictaat, maar zijn bedoeld om  in voorliggende 

situatie  tot een voor alle bij een werk betrokken  

belanghebbenden gewenste werkwijze te komen,  

rekening houdend met elkaars belangen en (wettelijke) 

verantwoordelijkheden.

In geval van twijfel over de te nemen (voorzorgs)maat 

regelen, neemt u dan contact op met de Toezichthouder  

van Waterbedrijf Groningen: (050) 368 86 88.

VOORWOORD
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HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

ARTIKEL 1.1

DOEL 

Het doel van het opstellen van beheerrichtlijnen voor  

werken in de nabijheid van de ondergrondse infrastruc

tuur in beheer en eigendom van Waterbedrijf Groningen  

is het vastleggen en eenduidig interpreteren van techni

sche voorschriften/aanbevelingen van Waterbedrijf  

Groningen en van toepassing op werken van Opdracht

gevers. Dit met het oogmerk om het risico op schade aan 

de infrastructuur van Waterbedrijf Groningen en onder

breking van de open bare drinkwatervoorziening tot  

een minimum te beperken.

ARTIKEL 1.2

(WETTELIJK) KADER/VOORWAARDEN 

De Beheerrichtlijnen zijn gebaseerd op geldende wet

geving (Drinkwaterwet, WION) en hieruit voortvloeiende 

afspraken in het werkveld (CROW Richtlijn zorgvuldig 

graafproces). Waterbedrijf Groningen is op grond van de 

Drinkwaterwet verplicht zorg te dragen, dat de openbare 

drinkwatervoorziening duurzaam veilig wordt gesteld.

Het verrichten van werkzaamheden in de nabijheid van 

(drink)waterleidingen, kabels en bebouwing kan gevaren 

met zich mee brengen. Om de risico’s zoveel mogelijk  

te beperken en om te voldoen aan genoemde wettelijke 

zorgplicht, geeft Waterbedrijf Groningen in deze Beheer

richtlijnen aan onder welke voorwaarden de realisatie  

van werken verantwoord kan plaatsvinden.

ARTIKEL 1.3

ZORGVULDIGHEID

De opdrachtgever/grondroerder dient zich te houden aan 

de regels volgens de Wet Informatieuitwisseling Onder

grondse Netten (WION). Doelstelling van de WION is het 

voorkomen van schade aan ondergrondse infrastructuur. 

In dit verband schrijft de WION voor dat:

  de Opdrachtgever er zorg voor draagt dat de graaf

werkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorg

vuldige wijze kunnen worden verricht

  de grondroerder graafwerkzaamheden nabij onder

grondse infrastructuur zorgvuldig moet uitvoeren,  

om schade aan deze infrastructuur te voorkomen 

De grondroerder zal vaak een (hoofd)aannemer van een 

werk zijn. Hij moet er in alle gevallen voor zorgen dat er 

zorgvuldig wordt gegraven door degene die hij aanstelt 

om het werk feitelijk uit te voeren.

Zorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden houdt  

volgens de WION tenminste in: het voorafgaand melding 

doen van deze werkzaamheden, onderzoek verrichten 

naar de precieze ligging van de infrastructuur en te zor

gen dat op de graaflocatie de ontvangen informatie  

aanwezig is.

De CROW Richtlijn zorgvuldig graafproces geeft een uit

werking van het begrip zorgvuldig graven als bedoeld in 

de WION. Deze Richtlijn is opgesteld op initiatief van de 

KLO (Kabels en Leidingen Overleg) waarin zitting hebben 

o.a. VNG, IPO, UvW, netbeheerders. Doel van de Richtlijn 
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is dat het graafproces (waaronder ook valt het slaan van 

damwanden, heien van palen etc.) zorgvuldig wordt uit

gevoerd, in die zin dat de kans op graafschade tot een 

minimum wordt beperkt. 

In de werkwijze/voorbereiding van het Handelings

protocol van de CROW Richtlijn is o.a. bepaald: 

   inventariseer de eventueel door de netbeheerder 

gestelde voorwaarden voor het uitvoeren van graaf

werkzaamheden nabij de door hem beheerde netten

  stem met de netbeheerder de te treffen voorzorgs

maatregelen af

 tref de afgesproken voorzorgsmaatregelen

  leg de getroffen voorzorgsmaatregelen schriftelijk vast 

en breng deze voor aanvang van de werkzaamheden 

ter kennis van betrokken netbeheerder 

   voer zo nodig aanvullend onderzoek uit met detectie 

apparatuur 

Uit de CROW Richtlijn volgt dat Waterbedrijf Groningen 

als netbeheerder aanvullende voorwaarden kan stellen 

om schade aan leidingen te beperken.
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HOOFDSTUK 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 2.1

IN DEZE RICHTLIJNEN WORDT VERSTAAN ONDER :

A) Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen,

Postbus 24, 9700 AA Groningen

Bezoekadres: Griffeweg 99, 9723 DV Groningen

Telefoon: 0503688688

www.waterbedrijfgroningen.nl

B) Eigendom

Alle bij Waterbedrijf Groningen in eigendom/beheer zijnde  

(drink)waterleidingen en de daarbij behorende onderdelen 

inclusief eventuele bebouwing.

C) Belaste strook

Een in aktes zakelijk recht, overeenkomsten en/of ver

gunningen genoemde of omschreven strook grond of  

water. Binnen deze strook kunnen  ten behoeve van in 

deze strook aanwezige drinkwaterleidingen  beperkingen 

worden opgelegd aan het gebruik van deze strook.  

Bij ontbreken van genoemde aktes of overeenkomsten, 

wordt als belaste strook aangemerkt: 4 meter aan  

weerszijde van de leiding.

D) Werken

  Alle opstallen, die door Opdrachtgever binnen de 

belaste strook zijn of worden aangebracht, onder

houden of verwijderd, zoals bouwwerken, beplantingen 

(o.a. bomen), leidingen en kabels (o.a. boringen, pers

ingen), afrasteringen, straatmeubilair, terreinverlichting 

enoverige terreininrichtingselementen 

  Alle infrastructurele werkzaamheden, die door 

Opdrachtgever binnen de belaste strook verricht zijn  

of worden, zoals het leggen van rioleringen, het aan

leggen of reconstrueren van wegen en het wijzigen van 

het maaiveldniveau, waarvoor Waterbedrijf Groningen  

toestemming moet geven

E) Opdrachtgever

De eigenaar, pachter of andere rechtmatige gebruiker  

van een perceel, waarmee de netbeheerder een overeen

komst tot het vestigen van een recht van opstal/zakelijk 

recht heeft gesloten of (door middel van een vergunning) 

toestemming heeft gekregen ter zake van het leggen, in 

gebruik hebben en onderhouden van betrokken leiding. 

F) Uitvoerder 

Degene die (graaf)werkzaamheden in opdracht van 

opdrachtgever of grondroerder verricht. 

G) Grondroerder

Degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding 

graafwerkzaamheden worden verricht.

H) Toestemming

Een schriftelijke akkoordverklaring/bevestiging of een  

ingevuld en ondertekend afsprakenformulier van Water

bedrijf Groningen tot het hebben of uitvoeren van werken 

door Opdrachtgever.

I) Leiding

Transportleiding, distributieleiding, aansluitleiding,  

ruwwaterleiding, industriewaterleiding e.d.

J) Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden inzake overeenkomsten  

betreffende aanleg en instandhouding van leidingen  

en/of kabels

  Algemene voorwaarden verrichten van diensten  

voor Waterbedrijf Groningen

  Algemene Voorwaarden Drinkwater

  Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer  

en overige activiteiten

  Instructiekaart toezicht graafwerkzaamheden 

Waterbedrijf Groningen, aanvullende voorschriften  

op de Instructiekaart zorgvuldig graven  

(www.waterbedrijfgroningen.nl) 
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K) WION

Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse netten.

L) CROW Richtlijn Graafschade

Voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 

graafproces, 15 jan. 2008, publicatienummer 250.

M) Oriëntatiemelding KLIC

Een Oriëntatieverzoek ter voorbereiding op graaf of  

andere werkzaamheden, waarbij de aanvrager ontvangt: 

  informatie over de ligging van kabels en leidingen in het 

aangegeven gebied

  contactgegevens van de netbeheerders die in het door 

aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen



PAGINA 8 BEHEERRICHTLIJNEN

HOOFDSTUK 3

WERKEN NABIJ LEIDINGEN 
GROTER/GELIJK 200 MM

ARTIKEL 3.1

TOESTEMMING VERLENEN

De richtlijnen vormen de basis van de door Waterbedrijf 

Groningen verleende toestemming tot het hebben of uit

voeren van werken binnen de belaste strook. Waterbedrijf 

Groningen kan deze toestemming verlenen aan de op

drachtgever, zakelijk gerechtigde, pachter of andere 

recht matige gebruiker van een perceel. Toestemming 

wordt schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 3.2

TOESTEMMING AANVRAGEN

De opdrachtgever dient voor aanvang van werken  

minstens een maand van tevoren  schriftelijk melding  

te doen van werken nabij infrastructuur van Waterbedrijf 

Groningen. Tevens dienen op de werken betrekking  

hebbende tekeningen en plattegronden te worden bij 

gevoegd. In geval de werken leiden tot nieuwe aanleg  

en/of wijzi gingen van het (drink)waterleidingnet, al dan 

niet (deels) verrekenbaar, zijn de geldende voorberei

dings en uit voerings termijnen van toepassing. 

Om het risico op stagnatie in de voortgang te mini

maliseren wordt geadviseerd in de beginfase van de  

voorbereiding een oriëntatiemelding KLIC te doen.

ARTIKEL 3.3

TOESTEMMING INTREKKEN

De opdrachtgever/uitvoerder/grondroerder zal de werk

zaamheden conform deze richtlijnen (laten) uitvoeren. 

Indien de werkzaamheden  naar het oordeel van Water 

bedrijf Groningen  de veilige ligging van de leiding in  

gevaar brengen, is het Waterbedrijf Groningen gehouden 

de toestemming in te trekken.

A) Bomen & beplanting

Een minimale afstand van 2 meter tot bomen en diepwor

telende beplanting is aan te bevelen. Indien deze afstand 

niet gehaald kan worden gelden de volgende richtlijnen: 

< 1,5 meter tot hart leiding: geen boom

1,5  2 meter tot hart leiding: worteldoek

(minimaal 1 meter minus maaiveld), boring, mantelbuis, 

handmatig ontgraven

> 2 meter tot hart leiding: geen maatregelen.

Werkzaamheden bij bestaande bomen en overige  

beplanting in overleg met de eigenaar/ beheerder

De te nemen maatregelen worden onderling afgestemd. 

Bomen van een behoorlijke omvang en grootte, die in de 

nabijheid van de waterleidingen worden omgezaagd,  

dienen zodanig te worden verwijderd, dat er geen trillin

gen in de ondergrond ontstaan. Het verwijderen van een 

boom in zijn geheel (inclusief wortelgestel) dient in geval 

van risico op meetrekken van de waterleiding achterwege 

te blijven.

In geval van twijfel over de te nemen (voorzorgs)maat 

regelen, dient men contact op te nemen met de Toezicht

houder van Waterbedrijf Groningen: (050) 368 86 88.

In geval van nieuwe planontwikkeling c.q. reconstructies 

in het ontwerp vroegtijdig rekening houden met de 

bomenproblematiek. 

B) Verharding

Voorkomen dient te worden dat leidingen onder gesloten 

verharding (beton, asfalt) gelegd worden of terechtkomen. 

Wegkruisingen ter plaatse van gesloten verharding dienen 

altijd uitgevoerd te worden met een mantelbuis.

C) Wegfundering

Boven de leiding mag geen gesloten fundering aanwezig 

zijn. Dus geen bindend materiaal met een hydraulische  

werking (hoogovenslakken, betongranulaat) aangezien 

deze dusdanig verharden dat toegang tot de leidingen 

bemoeilijkt wordt. Wegkruisingen ter plaatse van gesloten 

fundering dienen altijd uitgevoerd te worden met een 

mantelbuis.

De toegankelijkheid van dienstkranen, brandkranen en 

afsluiters moet gewaarborgd blijven. Bij verdichtings

werkzaamheden van de fundering zal  indien hiertoe 
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naar het oordeel van Waterbedrijf Groningen redenen 

voor zijn  op verzoek van Waterbedrijf Groningen door  

en voor rekening van de opdrachtgever/uitvoerder/ 

grondroerder door een onafhankelijk ingenieursbureau 

een monitoringsplan m.b.t. trillingen/zettingen worden 

opgesteld, waarbij aan de hand van de bijbehorende, 

schriftelijke rapportage wordt aangetoond, dat de geko

zen methode en werkwijze toelaatbaar wordt geacht en 

de veilige ligging van de leiding(en) ongestoord blijft.

 

D) Grondroering

Het is niet toegestaan om zonder toezicht van 

Waterbedrijf Groningen de grond te roeren binnen:

 4 m ter weerszijden van de leiding

 0,50 m boven de leiding

 1,00 m onder de leiding

Bij ontgraving naast de leiding dienen voldoende  

maat regelen genomen te worden om afschuiving van  

het grondlichaam naast en onder de leiding uit te sluiten.

Indien hiertoe naar het oordeel van Waterbedrijf  

Groningen redenen voor zijn zal  op verzoek van  

Waterbedrijf Groningen  door en voor rekening van de 

opdrachtgever/uitvoerder/grondroerder door een onaf

hankelijk ingenieursbureau een monitoringsplan m.b.t. 

mogelijke afschuiving van het grondlichaam worden  

opgesteld, waarbij aan de hand van de bijbehorende, 

schriftelijke rapportage wordt aangetoond, dat de ge

kozen methode en werkwijze toelaatbaar wordt geacht  

en de veilige ligging van de leiding(en) ongestoord blijft.

 

E) Kruisingen 

Kruisingen van werken van de opdrachtgever met leidingen 

van Waterbedrijf Groningen dienen haaks te worden uit

gevoerd. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de uit

voering van kruisingen dient een overleg met Waterbedrijf 

Groningen plaats te vinden.

Bij machinale ontgraving tijdens de uitvoering van werken 

dient de minimale afstand tussen kruisende leidingen/ 

kabels 0,50 m te bedragen (boven) en 1,00 m (onder). 

Ontgraving onder AC/GIJ leidingen is niet toegestaan.

Indien er sprake is van een horizontaal gestuurde boring, 

dient minimaal een afstand van 5 m tussen de leiding van 

Waterbedrijf Groningen en de nieuwe leiding te worden 

aangehouden.

Bij overige sleuf loze kruisingstechnieken moet boven en 

onder een afstand van minimaal 1 meter tot de leiding in 

acht worden genomen.

De uitvoering van een kruising door middel van een raket

boring nabij AC/GIJ leiding vindt bij voorkeur niet plaats. 

 

F) Grond- en overige bovenbelasting

Het is niet toegestaan om aan weerszijden van een leiding 

in, op of boven een strook van 4 m opslag te laten plaats

vinden van grond, bouwmateriaal, materieel, opstal en 

overige belastende elementen.

De in de nabijheid gelegen appendages, zoals brand

kranen en afsluiters, moeten altijd zichtbaar, bereikbaar 

en schadevrij blijven. 

Bij dynamische belastingen binnen de belastende strook 

zal  indien hiertoe naar het oordeel van Waterbedrijf  

Groningen redenen voor zijn  op verzoek van Water

bedrijf Groningen door en voor rekening van de opdracht

gever/uitvoerder een vrij dragende overkluizing worden  

aangebracht. 

Deze constructie dient zodanig te worden geconstrueerd, 

dat de druklijn buiten de invloedssfeer van de leiding blijft. 

Het ontwerp dient ter goedkeuring te worden afgestemd 

met Waterbedrijf Groningen.

Middels een onafhankelijk grondmechanisch rapport 

dient te worden aangetoond, dat de toepassing van de 

over kluizing geen invloed heeft op de ligging van de lei

ding. De overkluizing dient te zijn aanngebracht voordat 

(bouw)verkeer de leidingen gaat kruisen en ná goed

keuring door Waterbedrijf Groningen.

G) Damwanden/heiwerken

Werken met betrekking tot aanbrengen van damwanden 

en hei(funderings)palen dienen minimaal 5 werkdagen 

vóór aanvang werkzaamheden besproken te worden met 

Waterbedrijf Groningen. Onverminderd de verantwoorde

lijkheid van de Opdrachtgever/Uitvoerder voor de uitvoe

ring van de werkzaamheden, geschiedt de uitvoering van 

deze werkzaamheden altijd onder toezicht van Water

bedrijf Groningen. In overleg wordt afgestemd of er  
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permanent toezicht wordt uitgevoerd of afhankelijk van  

de situatie en voortgang van de werken.

Minimaal 5 dagen voor start van het werk, dient de exacte 

ligging van de leiding(en) vastgesteld te worden aan de 

hand van proefsleuven. Proefsleuven worden gemaakt 

onder toezicht van Waterbedrijf Groningen. 

Bij het plaatsen van een kruisende damwand dient de af

stand tussen de damwand en de buitenmaat (dagmaat) 

van de leiding in alle richtingen minimaal 1 m te zijn.

De damwandconstructie boven de leiding(en) dient te 

worden gefixeerd.

Bij trillingen in de ondergrond ten gevolge van heiwerk

zaamheden en/of aanbrengen damwandconstructie is  

de minimale afstand 10 m uit dagmaat leiding, waarbij 

geen maatregelen behoeven te worden genomen. 

Bij heiwerkzaamheden en/of realiseren van een damwand 

binnen deze afstand zal  indien hiertoe naar het oordeel 

van Waterbedrijf Groningen redenen voor zijn  op ver

zoek van Waterbedrijf Groningen door en voor rekening 

van de opdrachtgever/uitvoerder/grondroerder een onaf

hankelijk grondmechanisch onderzoek worden verricht, 

waarbij aan de hand van de bijbehorende, schriftelijke 

rapportage wordt aangetoond, dat de gekozen methode 

en werkwijze toelaatbaar wordt geacht en de ligging van 

de leiding(en) ongestoord blijft. 

H) Kathodische bescherming

In geval er bij of door een opdrachtgever aan te leggen 

werken zwerfstroom vrijkomt en/of sprake is van kathodi

sche werking, dan dient de opdrachtgever/uitvoerder aan 

te tonen, dat deze werken geen nadelige invloed hebben 

op eigendommen (leidingen) van Waterbedrijf Groningen. 

Als er een risico is op beschadiging van de leidingen en 

werken van Waterbedrijf Groningen, dan dient de op

drachtgever/uitvoerder compenserende maatregelen  

te treffen.

I) Drainage

Wanneer drainage parallel langs en/of kruisend over de 

leidingen van Waterbedrijf Groningen wordt aangebracht, 

mogen de werkzaamheden pas aanvangen ná het uitzet

ten van de leiding, het vaststellen van de ligging door 

middel van proefsleuven en in aanwezigheid van de 

leiding beheerder.

Voor kruisende drainage geldt, dat de onderkant van de 

drainage minimaal 0,50 m vanaf de bovenzijde van de 

leiding wordt aangebracht. Indien de drainage, na overleg 

met Waterbedrijf Groningen toch dichter op de leiding 

moet komen te liggen, moet het gedeelte binnen een 

strook van 1 meter aan weerszijden van de leiding  

handmatig worden ontgraven en aangebracht.

Voor parallel liggende drainage geldt, dat deze niet  

binnen de belaste strook mag worden aangebracht.

J) Appendages: brandkranen, 

afsluiters en dienstkranen

Brandkranen en afsluiters moeten altijd zichtbaar, bereik

baar en schadevrij blijven. Voorzieningen ter bescherming 

van de appendages worden in overleg met en door 

Waterbedrijf Groningen uitgevoerd.

De bereikbaarheid van dienstkranen wordt  in geval de 

betrokken leiding onder gesloten verharding/fundering 

ligt  geborgd door het plaatsen van een straatpot.

K) Leidingen met gevaarlijke stoffen

Indien leidingwerk wordt aangebracht t.b.v. transport van 

permeabele, gevaarlijke stoffen tot op een afstand van 

< 15 m van een drinkwaterleiding dienen de toegepaste 

materialen van de betrokken leiding uit één van de  

volgende materialen te bestaan:

 Gelast staal

 Gelijmd GVK 
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N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN

POSTBUS 24

9700 AA GRONINGEN

TEL: 050-368 86 88

WWW.WATERBEDRIJFGRONINGEN.NL




