
Prebes 

Nutsvoorzieningen in de  

ondergrond 

 

Welkom 



Agenda 

 Inleiding  

 Risico’s 

 Juridisch kader 

 Soorten leidingen 

 Markeringen 

 Valkuilen 



Mijn excuses … 

 Spanningsniveaus 

 

 Verwachtingen 



Agenda 

 Inleiding  

 Risico’s 

 Juridisch kader 

 Soorten leidingen 

 Markeringen 

 Valkuilen 



   Graafrisico’s 



Risico’s bij manipuleren van leidingen  

 ‘Uit de weg leggen van 

leidingen’ mechanisch 

of met de hand 

 manipulatie = groot 

risico 

 Overleg met betrokken 

nutsbedrijf 

 Risicoleidingen buiten 

dienst 



Risico’s bij beschadiging nutsleidingen  

 Elektrisering  /  

elektrocutie 

 Brandwonden  

 Gasbrand  /  

ontploffing 

 Gasuitstroom  

onder hoge druk 

 Waterlekken 

 Verlies (data)communicatie  

 Productieverlies bij klanten 

 Stilstand van de werf 



Reëel risico?  

 Aannemer voert rioleringswerken uit  

 stalen middendrukleiding (4 bar) met 

diameter 400 mm onder de rijbaan, 

diepte 130 cm 

 Die leiding heeft twee opgelaste potten 

(4 duim) die 15 cm boven de buis 

uitsteken 

 Aannemer gaat op zoek naar riolering 

die in midden van rijweg ligt  

graafmachine met graafbak 2 m breed 



Buis met afgescheurde 4-duimse potten 



Chronologisch overzicht 

 10.30 uur: aannemer raakt met graafbak de  

2 potten en scheurt ze half van de buis 

 10.30 uur: gasontsnapping druk 4 bar via 

opening 78,5 cm² 

Gevolg: 

oorverdovend geluid (bewoner: ‘alsof er 

een Boeing in de straat opsteeg’) 

spontane evacuatie van directe 

omstaanders en aannemer 

 10.32 uur: medewerkers Eandis ter plaatse 

verwittigen hulpdiensten en vragen 

assistentie 



Chronologisch overzicht 

 10.33 uur: vergroting perimeter, spontane 

evacuatie tot 300 m 

 10.42 uur: Aankomst brandweer 

 10.52 uur: Aankomst commandobus met 

rampencoördinator  

 Uitbreiding perimeter tot 500 m en 

preventieve ontruiming van drie scholen in 

directe omgeving 

 10.52 uur: aankomst prioritaire wagens 

gasdienst 



Gasuitstroom 

 Potten niet volledig afgescheurd gasstroom 

verlaat put onder hoek van ± 45° 

 Hierdoor worden bij een nabijgelegen gebouw de 

vensters ingeblazen 

 Door oplopende druk in het gebouw, worden 

vensters verderop in de zijstraat uitgeblazen 



Chronologisch overzicht 

 11.10 uur: isolatieafsluiters gesloten 

 11.15 uur: gasleiding leeggestroomd en 

drukloos (berekend gasverlies: 26 000 Nm³)  

 >11.15 uur: diverse oproepen gasgeur - 2 km 

van lek spontane ontruiming van een school 

 12.00 uur: brandweer start gasmetingen in 

gebouwen in directe omgeving. 

 In het gebouw en de achterliggende 

productiehal wordt 100 % LEL gemeten 

(volume gebouw: ± 7 000 m³) 

 14.30 uur: vrijgave gebouw 



PVC 

PE 

Gasbrand 

 

11/06/2014 

Opdracht 

 PVC leiding saneren 

 overgang PVC-staal zit 

onder nieuwe rijweg 

 weg mag niet open van 

gemeente 

 koppeling maken PVC op PE 



Gasbrand Melle 

• Bij plaatsen koppeling is PVC buis t.h.v. koppeling 

met stalen leiding bewogen. 

• Gevolg: scheur in blaas  gasuitstroom 

• De gasuitstroom veroorzaakt statische lading PVC buis. 

• In PVC buis is ideaal lucht/gasmengsel. 

• Ontsteking door vonk statische elektriciteit. 

 



Gasbrand  

 

 



Gasbrand  

 

 





Kerncijfers 

Defecten op hoogspanning (HS)  

 80 % defecten in zone waarvoor het lopend jaar vóór 

het defect een planaanvraag werd gedaan 

 Slechts 10 %  

door werken in opdracht Eandis 



Kerncijfers 

 * Bron: Damman Dominique 

Evolutie aantal beschadigingen met gaslek 



Beschadiging: wat nu? 

 Neem bij elke beschadiging van kabel of 

gasleiding contact op met de 

distributienetbeheerder (DNB) 

 Storingen:  Eandis 078 35 35 35 

 Infrax 078 35 34 33 

 Gasgeur/lekken:  Eandis 0800 65 0 65 

 Infrax 0800 60 888 

Indien geen stroomonderbreking  

 en geen gaslek is 

HERSTELLING GRATIS 
(bij occasionele lichte beschadigingen) 



Graafschade kan worden vermeden 

 
 Voorbereiding 

- veiligheidsdossier (o.a. planaanvraag) 

- overleggen, proefsleuven 

- advies vragen bij nutsbedrijven 

 Aan de slag 

- Evalueer! Lokaliseer! Verifieer! 

- bij beschadiging informeer DNB onmiddellijk  

 Na de werken 

- werk alles met zorg af!  

- kabels en leidingen in zuiver zand leggen! 

- registreer nieuwe kabels en leidingen! 

- plaats lint / pannen terug! 



Graafschade vermijden 

Financieel 

Veiligheid 

Veiligheid 

Hinder 

Hinder / Rework 



Agenda 
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 Juridisch kader 

 Soorten leidingen 

 Markeringen 

 Valkuilen 

 

 



Wettelijke basis 

 AREI (art.192 en 266) 

Zonder voorafgaande overeenkomst met de 

beheerder van de kabel mag geen gebruik gemaakt 

worden van machines of mechanisch gereedschap 

in de zone begrepen tussen twee verticale vlakken 

op een afstand van 50 cm aan weerszijden van de 

kabel 

Meldingsplicht 

Verplichting om kabels te lokaliseren 

 Gaswet distributieleidingen (KB1971, art 51) 

Verplichte kennisgeving 

Nodige maatregelen treffen om veiligheid en 

goede staat gasinstallaties te garanderen 



Agenda 

 Inleiding  

 Risico’s 

 Juridisch kader 

 Soorten leidingen 

 Markeringen 

 Valkuilen 

 

 



Wat zit er  

in de grond ? 

//Mon.local/dfsroot06$/Homeshares2/AIC104/Data/slides/2016/prebes/kabel kris.wmv
//Mon.local/dfsroot06$/Homeshares2/AIC104/Data/slides/2016/prebes/def/Kabel Kris versie 2.wmv
//Mon.local/dfsroot06$/Homeshares2/AIC104/Data/slides/2016/prebes/def/Kabel Kris versie 2.wmv
//Mon.local/dfsroot06$/Homeshares2/AIC104/Data/slides/2016/prebes/def/Kabel Kris versie 2.wmv
//Mon.local/dfsroot06$/Homeshares2/AIC104/Data/slides/2016/prebes/def/Kabel Kris versie 2.wmv


DISTRIBUTIENETBEHEERDER  

 Spanningsniveau distributie: 10 kV  29,9 kV 

 Extra spanningsniveau injectie: 36 kV 

 Standaard diepteligging: 100 cm 

Elektriciteit - hoogspanning 

 Papier / lood-kabels: zwart / grijs 

 XLPE (PRC)-kabels: rood  

 tot en met 150 mm² gebundeld 

vanaf 240 mm² 1 kabel per fase 



HS-kabels: XLPE (PRC) – Papier/lood 

PRC 

 

 

 

papier/lood 



Elektriciteit - laagspanning 

 Papier / lood kabels: zwart / grijs   

 kunststofkabels: zwart 

                        

 230 V - 400 V 

 Type net: TNC (TNS) 

 Beveiliging: zekeringen (geen diff !) 

 Standaard diepteligging: 60 cm 



PL:  papier/lood kabels 

HS 

papier/lood 

 

 

 

 

 

LS 

kunststof 

 

 

LS 

papier/lood 



Bescherming tegen elektrische risico’s 

Verplichte PBM’s bij werken 

onder spanning op laagspanning 

 Hoge veiligheidsschoenen 

 Gesloten brandvertragende 

werkkledij 

 Veiligheidshelm 

 Gelaatscherm 

 Isolerende handschoenen 

Bij schakelen op hoogspanning 

aangevuld met: 

• Neklap 

• HS-schakelhandschoenen 

• schakelbank 



Aardgas 

 Staal (al dan niet kathodisch beschermd) 

 HDPE (middendruk met gele streep, MAAR … !) 

 Vezelcement (vervangingsprogramma loopt) 

 Grijs gietijzer (vervangingsprogramma loopt) 

 PVC (vervangingsprogramma loopt) 

                        

 21 mbar – 100 mbar  

 1bar – 4 bar – 5 bar – 15 bar 

 Standaard diepteligging: 80 cm – 100 cm 



 

EVAVB 

EIAJB 

BAXB 

H07 RN-F  

gepantserd/armée 

papier/lood hoogspanning 

Bundel 

rubber 

kunststof  

XLPE (oude garde zegt nog PRC) 

Papier/lood laagspanning 

EIAJB 

EAXeCWB  

EAXVB  

Dit zit er in de grond … 



En dan hebben we nog… 

 Telecomkabels:  papier/lood  

 kunststof: oranje / groen 

 Waterleidingen:  PE (blauwe streep) 

 staal 

 vezelcement 

 … 

 Glasvezelnetten  

 Leidingen derden (AWV, Aquafin …) 

 Transportleidingen (Elia, Fluxys …) 

 …                        



Link met de plannen 

dubbelklik op leiding voor detail 



Link met de plannen  

rechts scrollen voor technische specificatie kabel 



Link met de plannen 

Type leiding Kenmerken op plan Visueel 

Infrax Eandis 

ELEKTRICITEIT 

HS papier/lood Rood PL240 Grijs/zwart 

HS kunststof Rood P150A Rood 

LS kunststof Rood A4G150 (A=Al) zwart 

LS kunststof Rood 4G10 (Cu) zwart 

GAS 

Staal Magenta ST150 MD(LD):kathodisch beschermd 

HDPE Magenta PE110 Gele lijn?? 

Vezelcement Magenta VC110 asbest 

PVC Magenta PVC110 

TELECOM Groen tekstueel Papier/lood; oranje, zwart… 

RIOOL Bruin - 
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 Risico’s bij grondwerken 

Signalisatie en bescherming  

 Zandbed 

 Afdekpannen  

 Linten of netten 

 Ligging leidingen op plan 



 Risico’s bij grondwerken 

Wegnemen pannen of linten   

verhoogd risico bij volgende  

interventie   

Beschadiging leidingen  

Elektrisering / elektrocutie 

Gas (brand, ontploffing …) 



Brochures 



Hulp bij risicoanalyse 

Begeleidend schrijven bij planaanvraag 
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Valkuilen 

 Papier / lood: HS, LS, telecom … 

 Onderscheid gas PE32 / elektriciteit 4*50mm² 

 Verlaten leidingen  

 Aansluitingen woningen 

 Leidingen in gestabiliseerd zand of beton 

 Straatpotten, linten, dekpannen worden niet 

teruggeplaatst 

 Leidingen onbekende eigenaar 

 …     



Twijfel? 

Bij twijfel: 

 

neem geen risico  

en  

contacteer de  

distributienetbeheerder  

(Eandis / Infrax) 



Samen op weg naar meer veiligheid, 

minder hinder, zorgen en kosten 


