Uw veiligheid
en werkzaamheden
boven of nabij de ondergrondse
hoogspanningsverbinding

Samen met u zorgen wij voor
veiligheid en betrouwbare
hoogspanningsverbindingen.
Met duidelijke afspraken voorkomen wij onveilige situaties en
kunnen we de leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding garanderen.

Beschadigingen aan een ondergrondse hoogspanningskabel kunnen
gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een
ondergrondse hoogspanningskabel beschadigt, kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen.
Veiligheid en een ongestoorde werking van een ondergrondse
hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van
iedereen, in uw persoonlijk belang én in het belang van ons allen.
• zorg ervoor dat de ontvangen

Met deze leaflet informeren wij u over de
gevaren van werken boven of in de nabijheid van ondergrondse hoogspannings-

Ongewenste situaties:

• Zorg ervoor dat de belaste strook vrij

gebiedsinformatie van het kadaster

blijft van brandgevaarlijke of explosieve

aanwezig is op de graaflocatie,

materialen.

• meld een afwijkende ligging van de

verbindingen.

verbinding bij het Kadaster.

Belemmerde strook
De veiligheidsaanbevelingen gelden voor

Heeft u na het lezen nog vragen?

de strook grond direct boven en aan

Neem dan contact met ons op.

weerszijden van de ondergrondse hoog-

TenneT GSN-REM:

spanningsverbinding. Wij noemen dit de

telefoon: 0800 8366388

belaste strook of belemmerde strook. Deze

e-mail: grondzaken@tennet.eu

strook grond is vaak ook in bestemmingsplannen aangegeven. De breedte van de

Is er een incident of ontdekt u een storing

strook is afhankelijk van de samenstelling

aan een hoogspanningslijn, bel dan direct

van de kabelverbinding en kan varieren

naar 0800-0230459 (24/7 bereikbaar).

van 1 tot 30 meter.

• Als u werkzaamheden verricht houd er
dan rekening mee dat het kabelbed vrij
blijft van zware hulpwerktuigen,

Lees ook de uitgebreide brochure

Voorkom onveilige situaties

voertuigen etc.

‘Uw veiligheid en de ongestoorde

Stem de werkzaamheden ruim voor

werking van de ondergrondse

aanvang van de werkzaamheden af

hoogspanningsverbinding’. Deze vindt

met TenneT

u op www.tennet.eu

Afdeling GSN-REM
telefoon: 026 373 13 04
e-mail: grondzaken@tennet.eu
Mechanisch graven? Houd

• Zorg ervoor dat de gronddekking gelijk

rekening met het volgende:

blijft. Als u deze wilt wijzigen neem dan

• werk zoals met TenneT is afgesproken,

contact op met TenneT om hiervoor

• zorg voor een graafmelding

toestemming te vragen.

(Klic-melding) bij het Kadaster,
• doe onderzoek naar de exacte ligging
(van onderdelen) van de verbinding,

niet diepwortelende
beplanting
maaiveld

• Zorg ervoor dat u bij werkzaamheden
zoals het plaatsen van damwanden,
heipalen, boorpalen, beschoeiing en
belemmerde strook

masten weet wat de exacte locatie van
ondergrondse kabels is.
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