HOE CROW
500-PROOF
BEN JIJ?
GRAAFSCHADES VOORKOMEN
MET BEHULP VAN DE CROW-500 RICHTLIJN

GRAAFSCHADES
VOORKOMEN WE
SAMEN.
Elke drie minuten vindt er een graafschade
plaats. De kosten hiervan lopen op tot 38
miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit cijfers over
schade door graafwerkzaamheden van
Agentschap Telecom over 2020.
Graafschades kosten niet alleen veel geld.
Veel belangrijker nog: schade aan kabels en
leidingen brengt de veiligheid in gevaar van
medewerkers en omgeving. Denk
bijvoorbeeld aan een gaslek bij het raken van
een leiding of het springen van een
waterleiding tijdens werkzaamheden.
Graafschade kan daarnaast zorgen voor flinke
overlast, zoals het uitvallen van de elektriciteit
door het raken van een telecomkabel.
Met de CROW 500-richtlijn zette de
graafketen een belangrijke stap richting het
voorkomen van graafschade en het verder
verlagen van het aantal graafschades in
Nederland. Het doel? Vóór 1 januari 2022
dient de gehele graafketen CROW 500-proof
te zijn.
Van gemeente tot opdrachtgever tot
grondroerder: alle ketenpartners moeten
bewust worden van de rol en de
verantwoordelijkheid die ze hebben binnen
hun fase in het graafproces.

https://parakar.eu/ - info@parakar.eu
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DE VIJF FASES
VAN DE CROW 500

De CROW 500 richt zich op vijf fases waarin elke ketenpartner een rol heeft. Houdt één
van de partijen zich niet aan de richtlijn, dan breekt de keten. Het resultaat
van de ene fase is de voorbereiding voor de andere fase. Daarom is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid zo enorm belangrijk.

INITIATIEFFASE

1

De opdrachtgever doet een
oriëntatieverzoek KLIC bij het Kadaster en
maakt een risico-inventarisatie.

ONTWERPFASE

3

De grondroerder vertaalt de informatie uit
de risico-informatie naar
werkinstructies én doet een KLIC-melding.

UITVOERINGSFASE

03

5

De initiatiefnemer, de opdrachtgever van
het project, dient tijd en geld te investeren
in het onderzoeken van de ondergrond.

2

ONDERZOEKSFASE

De ontwerper stelt een maatregelenplan
op aan de hand van de risico-inventarisatie
en lokaliseert de objecten in de
risicogebieden.

4

WERK
VOORBEREIDING
FASE

De grondroerder en het uitvoerend
personeel worden op basis van de
werkinstructie geïnstrueerd en krijgen alle
handvaten en informatie om het werk uit
voeren volgens de werkinstructie. De

opdrachtgever evalueert het project.

https://mapxact.com | info@mapxact.com

CROW 500-PROOF
WORDEN. HOE
DOE JE DAT?
Zo makkelijk is het niet: voldoen aan de
CROW 500-richtlijn. Hierbij wil MapXact
graag helpen. Met onze kennis en ervaring
ondersteunen we partijen binnen de keten
om in iedere fase te voldoen aan de richtlijn:
van initiatieffase tot uitvoeringsfase.
MapXact biedt opdrachtgevers, ontwerpers
en grondroerders handvaten om CROW 500proof te handelen. Denk hierbij aan
vraagstukken zoals:
Welk budget stel je beschikbaar om de
ondergrond te onderzoeken?
Hoe maak je een risico-inventarisatie?
Welke hulpmiddelen gebruik je om de
ondergrond te onderzoeken?
MapXact adviseert en ondersteunt in alle
fases: van het aanvragen van de KLIC tot het
maken van een risico-analyse. We kunnen
helpen bij het schrijven van een goede
werkinstructie en het bepalen van de juiste
middelen voor het lokaliseren van kabels en
leidingen. Hiervoor zijn er verschillende
methodieken, zoals proefsleuven, voorsteken,
de grondradar en de spuitlans. We snappen
deze methodieken en helpen de beste keuze
te maken voor de situatie. Vaak is dit een
combinatie van middelen.
Weet je niet zeker of je volgens de CROW
500-richtlijn te werk gaat? Neem contact
met ons op en stel gerust je vraag. We
helpen je graag verder!
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Bron: Het Kabel en Leiding Overleg

SAMENWERKEN ALS KETEN
De richtlijn van de CROW 500 stelt de verantwoordelijkheid van de gehele graafketen op
OMENom
scherp. De graafketen is afhankelijk van elkaar en moet samenwerken
graafwerkzaamheden veilig uit te voeren. MapXact kan de keten in elke fase
ondersteunen om dit op een goede manier uit te voeren.

INITIATIEFFASE

ONDERZOEKSFASE

De initiatiefnemer dient tijd en geld te besteden

De

aan het onderzoeken van de ondergrond. Hoe

verantwoordelijk voor een oriëntatieverzoek bij de

bepaal je de investering en het tijdsbestek waarin

KLIC én voor het inventariseren van de risico's van de

dat moet plaatsvinden? MapXact gebruikt kennis

locatie. MapXact kan initiatiefnemers ondersteunen

en ervaring om advies hierin te geven. We reiken

door

de handvaten aan om tot een realistische

behulp van alle

schatting te komen van tijd en kosten.

de

dienen

risico-inventarisatie
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maken.

informatie

is

Met

creëren

een heatmap die de risico's in kaart brengt.

van een risico-inventarisatie van MapXact.

van
de

De grondroerder zorgt voor een vertaling van

adviseert MapXact welke middelen het

maatregelenplan naar een werkinstructie. MapXact

de
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Op de volgende pagina vind je een voorbeeld
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In de onderzoeksfase maakt de initiatiefnemer een
risico-inventarisatie van het projectgebied. Hoe doe

RISICO ANALYSE
MAKEN MET EEN
HEATMAP

je dit gedegen en volgens de richtlijn? MapXact
helpt hier graag bij. We maken op basis van alle
beschikbare informatie
heatmap.

Denk hierbij

die

voorhanden

is

gegevens

over

aan

grondsoort, bomen en boomwortels,
gebouwen

zoals

liggingsgegevens

van

en leidingen.

en
Op

basis van deze informatie, maken we een kaart. De

OMEN dichtheid

en risico’s van de objecten op de kaart,

bepalen de kleuren op de heatmap.
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DOE DE CHECK:
BEN JIJ CROW 500PROOF?
Uit het hoge aantal jaarlijkse graafschades blijkt dat partijen binnen de graafketen zich
onvoldoende bewust zijn van de rol die ze hebben in de richtlijn CROW 500. Het behalen
van de CROW 500-doelstelling in 2022 hangt voor een groot deel af van bewustwording
van die verantwoordelijkheid. Hoe weet je als opdrachtgever, grondroerder of ontwerper
of je voldoet aan de richtlijn?

1

WEES OP DE
HOOGTE

Weet jij wat de CROW 500-richtlijn precies
inhoudt? Zorg voor voorlichting in de
organisatie of gebruik de Check & Go kaart van
het KLO tijdens het project om te kijken of je
voldoet aan de verantwoordelijkheden binnen
'jouw' fase.

2
3
4
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EERST VRAGEN,
DAN GRAVEN

Weet je zeker dat de ondergrond goed in kaart
is gebracht? Alvorens te graven, dient de
ondergrond onderzocht te worden. Denk aan
hulpmiddelen zoals proefsleuven, de spuitlans
of de grondradar.

COMMUNICATIE

Communiceer je voor, tijdens en na het project

IS BELANGRIJK

van noodzakelijke informatie tussen partijen in

WERK SAMEN
MET ALLE
PARTIJEN

met elkaar? Zorg altijd tijdig voor uitwisseling
elke fase van het grondroerproject

Zorg jij voor samenwerking tussen andere
partijen en jou in de graafketen? Een goed
resultaat van de ene fase is de juiste
voorbereiding voor de andere fase. Zo
voorkom je samen graafschade.
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MAPXACT
HELPT JE
GRAAG
VERDER!

Kom je er niet uit of heb je vragen
over de CROW 500? Neem gerust
contact op voor gratis advies. We
helpen je graag verder met het
naleven van de richtlijn!
Bekijk de website of neem contact
op met ons via e-mail, telefoon of
via het contactformulier op de
website.
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LIEREN OFFICE
KANAAL ZUID 286
7364 AJ LIEREN
NEDERLAND
AMERSFOORT OFFICE
MODEMWEG 33
3821 BS AMERSFOORT
NEDERLAND
+31 88 18 60 505
info@mapxact.com

