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Kabels en Leidingen

Wat moet u weten over kabels en 
leidingen
Voor het transport van onder meer gas, 
water, elektriciteit, oliën, chemicaliën, te-
lecommunicatie en data worden kabels en 
leidingen gebruikt. Het beheer van deze ka-
bels en leidingen ligt bij tientallen verschil-
lende netwerkbeheerders/nutsbedrijven.

Het proces om te komen tot aanpassingen 
aan kabels en leidingen is intensief. Belan-
gen van de nutsbedrijven zijn in sommige 
gevallen afwijkend van de belangen van de 
waterschappen. Vernieuwen of verleggen 
van kabels en leidingen vergt daarom het 
doorlopen van een zorgvuldig proces met 
een relatief lange looptijd.

We houden rekening met veel factoren, zo-
als onder andere wet- en regelgeving, de 
ligging van het bestaande kabel- en leiding-
tracé bij de uit te voeren werken, bestaande 
bebouwingen en overlast van de omgeving. 
Ook moeten we ervoor zorgen dat de leve-
ring van nutsvoorzieningen blijft doorgaan. 

Vroeg stadium
De aanpassingen aan kabels- en leidingen 
moeten vaak al klaar zijn voordat de eigen-
lijke dijkversterking plaatsvindt. De plan-
ning van de verlegging kan daardoor bepa-
lend worden.

Daarom moeten we al in de verkennings-
fase een beeld hebben van de aanwezige 
kabels en leidingen en betrekken we de 
netwerkbeheerders al in een vroeg stadium 
bij het project.

Het team dat zich bezighoudt met de plan-
nen doet ook enkele malen een veldonder-
zoek en wil dan wellicht op uw terrein ko-
men. Dit kan bijvoorbeeld grondonderzoek 
zijn.

Ook uw kennis van het gebied is van belang: 
uw historische kennis kan bijdragen aan een 
soepeler proces van kabels en leidingen.
Tijdens de ontwerpsessies houden we ook 
rekening met het proces van het verleggen 
van de kabels en leidingen.

Uitwerken van de plannen
In de planuitwerkingsfase moeten de plan-
nen voor het verleggen van de kabels en 
leidingen in het Projectplan worden opge-
nomen. 

In verband met de wet- en regelgeving 
moet het proces tijdig worden opgestart 
zodat vroegtijdig de haalbaarheid van aan-
leg op een particulier perceel ingeschat kan 
worden. Dit is bepalend voor het voorkeur-
stracé. 

Soms heeft het waterschap uw grond no-
dig. Er moeten dus goede afspraken over de 
gronden die nodig zijn voor de dijkverster-
king worden gemaakt en vastgelegd. Om 
deze reden trekken waterschappen en net-
beheerders hierin steeds vaker gezamenlijk 
op, bijvoorbeeld bij de keukentafelgesprek-
ken. 

Bij een dijkversterking moeten meestal ook kabels en leidingen, die in of 
langs de dijk liggen, worden verlegd. Daarom is er binnen het waterschap 
een heel team dat zich met kabels en leidingen bezighoudt. Samen met 
de omgevingsmanager hebben zij contact met de nutsbedrijven en maken 
afspraken.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over 
dit onderwerp bij het project dijk-
versterking Tiel-Waardenburg kunt u 
terecht bij de omgevingsmanagers, 
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl
of telefoonnummer: (0344) 649 900

Dit overzicht is een uitgave van Wa-
terschap Rivierenland. Actuele infor-
matie over de dijkversterking vindt 
u op www.wsrl.nl/tiel-waardenburg.
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