Vooraf aansluiten van Woningen

Vooraanleg
huisaansluitingen in
modulaire bouw

Versie
Datum
Opdrachtgever
Projectleider
Auteur(s)
Verspreidingslijst

0.8 / CONCEPT
24 september 2018
Mijnaansluitingen.nl
Johan Koster
Johan Koster
Dagelijks Bestuur Mijnaansluitingen.nl, Bouwend Nederland

Datum

Auteur

0.1

05-06-2018

Johan Koster

0.2

05-07-2018

Johan Koster

0.3

19-07-2018

Johan Koster

Versielog

Versielog

Opmerking
Eerste opzet werkdocument o.b.v. het eerder
opgestelde document “Vooraanleg
huisaansluitingen in modulaire bouw v1.3.
Opmerkingen Robbert Ephraim
(mijnaansltuingen.nl), Anne Fokke de Vries
(Bouwend Nederland) en Peter Berkhout
(Stedin) verwerkt.
Opmerkingen en reacties verwerkt van:
 Petra Holzhaus (WMD);
 Trijntje de Weerd (Enexis)
 Arend Wiering (Van Wijnen)
 Marco Kock (Dura Vermeer)
 Dirk Kamstra (PWN)
 Wilfried Martens (Brabant Water)
 Ger Sebregts/Rob Nispeling (Liander
AM)
 Rick Poulussen (AM/Enexis)
Opmerkingen en reacties verwerkt van:
 Berend van der Kaap (Volker Wessels
Telecom)

0.4

30-07-2018

Johan Koster

0.5

14-08-2018

Johan Koster

0.52

17-08-2018

Johan Koster

0.6

10-09-2018

Johan Koster

Opmerkingen van Stedin verwerkt.

0.7

13-09-2018

Johan Koster

Opmerkingen van AM Liander verwerkt.
Review opmerkingen verwerkt van:

0.8

24-09-2018

Johan Koster

Aanvulling gedaan door Robbert Ephraim
Kleine aanpassingen doorgevoerd n.a.v. nog
openstaande reacties.





PWN;
Van Wijnen;
AM Liander

2

Inhoud
1

Inleiding ................................................................................................................................................... 2

2

Definitie fasering en doorlooptijden ..................................................................................................... 3

3

Voorwaarden voor de Aanvragende partij ........................................................................................... 6

4

5

3.1

Algemeen .......................................................................................................................................... 6

3.2

Voorbereiding, voorafgaand aan de bouwfase ................................................................................. 7

3.3

Bouwfase, voorafgaand aan de realisatie van de nutsvoorzieningen ............................................... 7

3.4

Bouwfase, tijdens de realisatie van de nutsvoorzieningen ................................................................ 8

3.5

Bouwfase, na de realisatie van de nutsvoorzieningen ...................................................................... 8

Specifieke aandachtspunten Netbeheerder ......................................................................................... 9
4.1

Aanlevering werkopdracht ................................................................................................................. 9

4.2

Aanwezigheid van hoofdinfrastructuur .............................................................................................. 9

4.3

Begeleiding van het werk .................................................................................................................. 9

Specifieke aandachtspunten Combi-Infra-Aannemer ......................................................................... 9
5.1

Benodigde materiaal en materieel .................................................................................................... 9

5.2

Oplevering aansluitingen ................................................................................................................. 10

5.3

Planning .......................................................................................................................................... 10

Bijlage I

Nederlandse richtlijn voor meterruimten ......................................................................... 8

Bijlage II

Tekening meterkast (praktijkvoorbeeld) .......................................................................... 9

Bijlage III Praktijkfoto ........................................................................................................................ 10

1

1

Inleiding

De aanleg van huisaansluitingen maakt onderdeel uit van het gehele bouwproces. In de huidige volgorde
van bouwen worden de huisaansluitingen gerealiseerd aan het einde van het bouwproces.
Echter, door veranderende marktomstandigheden, maakbaarheidsvraagstuk en bouwmethoden kan het
nuttig zijn om de huisaansluitingen al in een eerder stadium van het bouwproces te realiseren. Namelijk,
direct nadat de fundering en de vloer van de modulair gebouwde woning is gerealiseerd en nog voordat de
muren worden geplaatst. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen te
faciliteren kan een voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur bewerkstelligd worden.
In dit document wordt beschreven wat de voorwaarden en processen zijn om vooraanleg van
huisaansluitingen mogelijk te maken.
Het kan als leidraad worden gebruikt door het bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningcoöperatie, andere
opdrachtgever(s) of een combinatie hiervan (hierna te noemen de “Aanvragende partij” van de
aansluitingen, de netbeheerder als eigenaar van de elektriciteit, gas (voor dit document buiten scope),
water, warmte en telecom nutsinfrastructuur (hierna te noemen de “Netbeheerders”) en de aannemer
welke de nutsvoorzieningen in opdracht van de Netbeheerders aanlegt (hierna te noemen als “CombiInfra-Aannemer”) om met elkaar in gesprek te gaan en nadere afspraken te maken.
Door gewijzigde wet en regelgeving rondom gasaansluitingen Wet Voortgang Energie Transitie (wet VET)
zal de gasaansluiting in vele of zelfs in alle gevallen komen te vervallen in de nieuwbouw en om die reden
buiten scope geplaatst binnen dit concept. De huisaansluiting zal zich daarom met name toespitsen op een
elektriciteit, water, telecom en een eventueel centrale warmte distributieaansluiting.
Doel
Het doel van deze vervroegde manier van aansluiten, door middel van een zogenaamde prefab meterkast,
is efficiënter werken in de gehele keten te bevorderen waardoor het aantal arbeidsgangen wordt
gereduceerd. Deze aansluitwijze levert voor alle betrokkenen een meer voorspelbaar traject op. In deze
tussenfase zijn de steigers nog niet opgebouwd, die tijdens het huidige aansluitproces voor veel uitstel van
de werkzaamheden zorgen. De Aanvragende partij dient in zijn planning rekening te houden met een
groter interval tussen het leggen van de begane grondvloer en de opbouw van het casco. Er dient rekening
te worden gehouden met een werkweek om de Combi-Infra-Aannemer de gelegenheid te geven om een
overeengekomen aantal woningen aan te sluiten, na plaatsing van de prefab meterkast. Dit aantal moet
zodanig gekozen worden dat het niet mag leiden tot dissynergie bij de Netbeheerders.
De Netbeheerder is eigenaar (en dus aansprakelijk) van haar nutsvoorzieningen vanaf eerste aanleg tot de
reguliere levering en beheerfase van deze infrastructuur. Na aanleg van deze voorzieningen dient de
Aanvragende partij er op toe te zien en zorg te dragen dat deze nutsvoorzieningen niet beschadigd
worden door partijen die werkzaam zijn op de bouwlocatie en/of andere invloeden. De Aanvragende partij
is tevens eindverantwoordelijk voor een prefab meterkast die aan de normen en eisen (zoals NEN1010 en
NEN 2768) voldoet en zal tijdens de bouw ervoor zorgen dat de prefab meterkast zorgvuldig wordt
behandeld conform de door de Aanvragende partij en de Netbeheerder overeengekomen voorwaarden.
De prefab meterkast wordt alleen gebruikt voor de beveiliging en de meteropstelling van de netbeheerder.
De Netbeheerders kunnen de bouwwerkzaamheden stilleggen totdat de situatie conform de
overeengekomen voorwaarden weer hersteld is. Indien er van bovenstaande afgeweken wordt of onveilige
situaties ontstaan,
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beeld over de verschillende fasen in de bouw (wat gebeurt wanneer?).
De volgende hoofdstukken geven invulling aan het wie doet wat binnen de samenwerking:





hoofdstuk 3 de Aanvragende partij
hoofdstuk 4 de Netbeheerders,
hoofdstuk 5 de Combi-Infra-Aannemer
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Definitie fasering en doorlooptijden

In dit hoofdstuk wordt de fasering verder toegelicht.

Vóór de aanleg van de nutsvoorzieningen

Fase

Bouwfase

Omschrijving

Aanvragende partij start met bouwrijp maken
van de bouwgrond en de realisatie van de
fundering voor de woning(en)
Fundering

Fundatie gereed

Dak (tijdelijk)
Meterkast (definitief)
Deur (tijdelijk)

Fundering

Tijdens de aanleg

Na plaatsen meterkast

Dak (tijdelijk)
Meterkast (definitief)

CAI
E
Water

Voordat de woning staat, wordt een lege
meterkast geplaatst. Dak en deur hebben een
tijdelijk karakter. Deze worden aan het einde
van de bouw vervangen door definitieve
oplossingen. Ondanks de tijdelijkheid dient de
meterkast wel aan de geldende normen te
voldoen zoals de Netcode, NEN 1010 en de
NEN 2768. De mechanische sterkte van de
bouwkast behuizing moet voldoen aan IK08 (5
Joule) volgens de NEN-IEC 62262
(Beschermingsgraden van omhulsels van
elektrisch materieel tegen mechanische
invloeden van buitenaf).Tussen de elektrische
installatie achter een meetinrichting en de
elektrische installatie achter een andere
meetinrichting mag geen verbinding bestaan.
(Bep. 2.2.4.12).
De Combi-Infra-Aannemer brengt de
verschillende voorzieningen ten behoeve van
de definitieve nutsaansluitingen volgens de
daarvoor geldende normen (zoals NEN 1010 en
de NEN 2768) aan in de meterkast
onder de zelfde voorwaarden, die gelden bij de
vooraanleg van hoofdleidingen en
distributieleidingen. Denk daarbij naast koude
en vorst vooral ook aan (zonnen)warmte als
bedreiging van de drinkwaterkwaliteit.

Fundering

Montage nutsvoorzieningen

Tevens wordt (administratief) het
leveringscontract geactiveerd.
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Fase

Bouwfase

Omschrijving

Dak (tijdelijk)
Meterkast (definitief)
Deur (tijdelijk)

Fundering

De woning wordt verder afgebouwd.

Fundering

Tot woning wind- en waterdicht

Wanden

Dak

Wanden

Na de aanleg van de nutsvoorzieningen

Bij seriebouw kunnen de E en W-voorzieningen
van een aantal meterkasten gebruikt worden
voor bouwwerkzaamheden door een aansluiting
buiten de kast te maken. Deze meterkasten
dienen dan als ‘bouwkast’ en zijn conform de
voorwaarden van Netbeheer Nederland
(NBN_Brochure-Bouwkasten_11_2017).
De Aanvragende partij zal hiertoe een
energiecontract dienen af te sluiten voor de
levering van deze diensten.
Overigens is het verstandig om alle
meterkasten hiervoor geschikt te maken door
o.a. de huis aansluitkast (HAK) al geheel aan te
leggen.

Wanden

Na montage nutsvoorzieningen

Wanden

Na de aanleg van de nutsvoorzieningen

Na het aanbrengen van de nutsvoorzieningen
wordt de meterkast weer dichtgemaakt
(met een tijdelijke deur welke voldoet aan de
geldende normen NEN 1010 en NEN 2768

Bescherming
tegen
bouwstof e.d.

CAI
E
Water

Fundering

Wanneer de woning wind- en waterdicht is, kan
en mag het tijdelijke dak en deur worden
verwijderd. De nutsvoorzieningen moeten wel
worden beschermd tegen gevolgen / effecten
van de bouw. Deze maatregelen moeten
integraal onderdeel zijn van de vooraf
opgestelde en overeengekomen RI&E (zie 3.1).

Woning wind- en waterdicht
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Fase

Bouwfase

Omschrijving

Wanden

Wanden

Dak

Meterkast (definitief)

CAI

Uiteindelijk is de woning klaar en is de
meterkast definitief geïntegreerd in de woning.

W

Deur (definitief)

De woning met nutsvoorzieningen wordt
opgeleverd aan de eigenaar.

G

Fundering

Woning gereed

De belangrijkste mijlpalen en doorlooptijden zijn:
Opstarten vooroverleg
Minimaal 16 weken bij aanwezigheid van een hoofdnet en definitieve BAG gegevens, of indien anders
wederzijds overeengekomen, voor de gewenste realisatie van de aansluitingen. De Aanvragende partij
is daarvoor verantwoordelijk.
Periode tussen aanleg nutsvoorzieningen en het moment dat de woning wind- en waterdicht is
dient gezamenlijk overeengekomen te worden in het vooroverleg. De verantwoordelijkheid ligt bij de
Aanvragende partij. Doelstelling is om dit uiterlijk binnen 10 weken te realiseren.
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Voorwaarden voor de Aanvragende partij

Hieronder worden een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgesomd, waarmee de Aanvragende
partij rekening moet houden.

3.1

Algemeen

Alvorens te kunnen starten met het plaatsen van een prefab meterkast moeten de volgende zaken
afdoende zijn afgestemd en vastgelegd tussen de Aanvragende partij en de Netbeheerder:
















De Aanvragende partij dient tijdig de Netbeheerder op de hoogte te stellen van de voorgenomen
werkzaamheden zodat zij tijdig kunnen aanhaken in het proces.
Voor start van de werkzaamheden wordt een wederzijdse Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
uitgevoerd en overeengekomen zodat vroegtijdig actie onder nomen kan worden op
geïdentificeerde risico’s tijdens de bouw en aanleg van de nutsvoorzieningen om zodoende
kwaliteit en veiligheidsissues afdoende weg te nemen of te beperken. De Aanvragende partij zal
hiertoe het initiatief nemen en is verantwoordelijk om dit adequaat tot stand te laten komen en is de
eigenaar van dit proces.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de huidige wet en regelgeving. Er dient helder
vastgelegd te worden wie de risico eigenaar is en welke concrete beperkende maatregelen worden
voorzien en genomen. Tijdens de bouw wordt deze, conform een overeengekomen cyclus,
besproken, bijgestuurd en eventueel geactualiseerd. Risico’s die minimaal vastgelegd en ingeperkt
dienen te worden zijn risico’s omtrent schade aan de prefab meterkast, schade aan ondergrondse
infrastructuur en water-specifieke zaken zoals legionella (opwarming door zon) en vorst.
Partijen stellen gezamenlijk een gestandaardiseerd communicatieprotocol vast hoe en wie
geïnformeerd moet worden in welke fase van de bouw. Door heldere communicatielijnen en
verantwoordelijkheden (door middel van een RACI) vast te leggen wordt onnodige verstoring van
het bouw en aansluitproces voorkomen.
De Aanvragende partij zal zorgdragen voor een de beschikbaarheid van de zogenaamde BAG
(Basisregistraties Adressen en Gebouwen) gegevens binnen 4 weken na de gezamenlijk kick-off
die tijdig door de Aanvragende partij wordt ingepland, zodat de prefab-meterkast een unieke EAN
(European Article Numbering) code kan krijgen waardoor deze voor de Netbeheerder voldoende
geadministreerd kan worden voor onder andere facturatie.
De Aanvragende partij toont aan dat de prefab meterkast voldoet aan de gestelde eisen door het
ontwerp te laten toetsen door de Netbeheerders of een door de Netbeheerders aangewezen
partij of te verwijzen naar een eerder door partijen overeengekomen standaard prefab meterkast
(zie voorbeeld in bijlage 2).
Sommige prefab meterkasten zullen tijdelijk gebruikt worden als bouwkast. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van 2 compartimenten (Netbeheerderszijde en een klantzijde). Deze kasten dienen vooraf
overeengekomen te worden tussen de Aanvragende partij en de Netbeheerders. Voor die kasten
gelden de reguliere wet en regelgeving (voorwaarden bouwkast Netbeheer Nederland).In basis zal
er een meterkast geschikt gemaakt kunnen worden als bouwkast tenzij anders door de
Aanvragende partij en Netbeheerders overeengekomen aantal. De locatie van deze meerdere
bouwaansluitingen zal moeten voldoen aan de Netcode omtrent meerdere aansluitingen op 1
locatie.
De Aanvragende partij is verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid of
als gevolg van directe werkzaamheden uitgevoerd door hen of door hen ingehuurde derden.
Aantoonbare schade wordt verhaald op de Aanvragende partij.
Schade dient direct gemeld te worden.
De bouwlocatie moet op een deugdelijke manier beveiligd zijn tegen vandalisme en of diefstal van
assets van de nutbedrijven.
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3.2

Voorbereiding, voorafgaand aan de bouwfase




De Aanvragende partij dient reeds in een vroeg stadium een overleg te beleggen met de
Netbeheerders en de Combi-Infra-Aannemer over de te realiseren aansluitingen.
Dit overleg moet minimaal 16 weken of tenzij anderzijds wederzijds overeengekomen, voor start
aanleg huisaansluitingen plaats vinden. Het overeengekomen uniforme klantproces vanuit
MijnAansluitingen.nl is hierin leidend.
De Aanvragende partij moet een goed overzicht hebben van de verschillende bouwfasen.
Een manier om dit inzicht te verkrijgen is het concept virtueel bouwen met BIM.
Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van
een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus word opgeslagen, gebruikt, beheerd en
ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM). Alle partijen die bij het bouwproces zijn
betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan
ook continu beschikbaar en altijd actueel.
De Netbeheerders kunnen hier eventueel, indien zij dat zelf wensen, op aansluiten.













De definitieve aanvraag voor de huisaansluitingen dient tijdig gedaan te worden. Minimaal 12
weken voor start aanbrengen huisaansluitingen moet de aanvraag binnen zijn bij de Netbeheerder
(via het www.mijnaansluiting.nl proces).
Dit in verband met de voorbereidingstijd. Van deze periode kan alleen afgeweken worden als
daartoe wederzijdse overeenstemming is tussen de Aanvragende partij en de Netbeheerder.
De juiste NAW (Naam-Adres-Woonplaats)-gegevens moeten bij de Aanvragende partij bekend
zijn. Indien deze er niet zijn dan wordt in principe de aanvraag niet in behandeling genomen tenzij
anders overeengekomen. Denk hierbij aan een huisnummerbesluit, postcode en registratie in BAG.
Gemeentes meenemen in dit proces en aansporen eerder/sneller voor deze gegevens te zorgen
(immers hun “winst” ligt in “meer tevreden” burgers).
Alvorens energie of diensten te kunnen leveren zal er sprake moeten zijn van een energiecontract
van een energieleverancier voor de betreffende aansluiting. Dit dient in het voor stadium tussen de
partijen overeengekomen te worden wie dat zou moeten zijn: Aanvragende partij of toekomstige
klant.
Enkele Netbeheerder(s) eisen een (volledige) betaling vóór aanvang van de werkzaamheden dan
wel dat er een akkoordverklaring is afgegeven. Eventuele facturen moeten wederzijds akkoord
gegeven te zijn. Dit kan per Netbeheerder verschillen. Check dit voorafgaand aan het definitief
maken van de planning. Houd hiermee rekening in de planning zodat dit niet voor stagnatie kan
zorgen.
Verder:
De aanvrager moet een verklaring conform CROW 400 (zie de vraagstelling op
www.mijnaansluiting.nl) kunnen overleggen dit voorkomt dat de verschillende partijen afzonderlijk
van elkaar deze verklaring aanvragen. Coördinatie hiervan ligt bij de Aanvragende partij. De
verklaring zal tijdens de voorfase overhandigd worden aan de Netbeheerder.
De hoofdinfrastructuur voor de benodigde huisaansluitingen moet compleet aanwezig zijn.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente/ Aanvragende partij en de
Netbeheerder(s) maar is wel randvoorwaardelijk om volgens dit principe te kunnen aansluiten.

Aangezien het succes van deze manier van bouwen in hoge mate bepaald zal worden door een strakke
planning en afstemming (communicatie), is het van wezenlijk belang dat de formaliteiten, zoals genoemd in
deze paragraaf in een vroeg stadium afgehandeld zijn.

3.3

Bouwfase, voorafgaand aan de realisatie van de nutsvoorzieningen

Technische voorwaarden voorafgaand aan de plaatsing van de nutsvoorzieningen.
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3.4

Het netwerktracé moet op toekomstig maaiveldhoogte afgewerkt zijn, voldoende verdicht en vrij
van puin, verhardingen en obstakels. De maatvoering moet voldoen aan de NEN-2768 en
aansluiten op de prefab vloerplaat. Meer informatie is te vinden in bijlage I.
De toegepaste mantelbuizen dienen te voldoen aan de NEN-2768.
De meterkast moet beschermd worden tegen vorstgevaar en overmatige opwarming. De
maatregelen daartoe worden in onderling overleg tussen de Aanvragende partij en de drinkwater
Netbeheerder bepaald.
De meterkasten behorende bij het hele project moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor montage
en/of t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.
De buitenschil van de meterkast is afgedicht en waterdicht (IP44) gemaakt.
De buitenschil van de meterkast is voorzien van een sticker volgens NEN3011-WO2.
De meterkast dient goed verankerd te zijn (ter voorkoming van omvallen).
De meterkast moet voorzien zijn van een deugdelijk slot (ter voorkoming van onbevoegd toegang).
Voor invoeringen en mantelbuizen gelden de volgende eisen.
o Invoeringen volgens de laatste voorwaarden netwerkbedrijven.
o Mantelbuizen moeten vast zitten aan de fundering conform de regelgeving.
o Het gebruik van AFK fundering doorvoeren heeft een grote voorkeur.
o In de prefab funderingen moeten de aanzettingen en de doorvoeren voor leidingen ook
gas belemmerend worden afgedicht.
De TELECOM-kasten behorende bij het hele project moeten ten alle tijde bereikbaar zijn voor
montage. Werkzaamheden aan deze kasten zullen in nauw overleg met de Aanvragende partij
ingepland worden om zodoende onveilige of onvoorziene omstandigheden te voorkomen.

Bouwfase, tijdens de realisatie van de nutsvoorzieningen





3.5

Tijdens de duur van de werkzaamheden van de Combi-Infra-Aannemer mogen er geen andere
activiteiten plaatsvinden op de bouwplaats waar de Combi-Infra-Aannemer hinder van kan
ondervinden. De Combi-Infra-Aannemer overlegt ‘in het werk’ met de Aanvragende partij waar
hij eerst aan de slag kan. Dit om onveilige situaties te voorkomen. Waar de Combi-InfraAannemer klaar is, kan verder worden gegaan met de bouw.
Kraanbewegingen, die over het afgesproken werkgebied van de Combi-Infra-Aannemer gaan,
dienen gestaakt te worden op plaatsen waar de Combi-Infra-Aannemer aan het werk is.
Het opleveren van de aansluitwerkzaamheden geschiedt op de bouw tussen Combi-InfraAannemer en uitvoerder bouw.

Bouwfase, na de realisatie van de nutsvoorzieningen








Na realisatie van de huisaansluitingen moet de woning binnen 10 weken wind- en waterdicht zijn
afgewerkt. Dit is een verantwoordelijkheid van de Aanvragende partij.
De meteropstelling van water moet vorstvrij zijn. Dit kan verzorgd worden door het aanbrengen van
een verwarmingselement (dit moet een ruimteverwarming zijn en mag geen contactverwarming zijn
zoals een warmtelint). Dit element moet later weer verwijderd worden. Tijdens extreme warmte
moet legionella vorming voorkomen worden. Maatregelen daartoe moeten opgenomen zijn in de
RI&E en periodiek besproken worden tussen de betrokken partijen zodat vroegtijdig ingegrepen
kan worden op verzoek van de Netbeheerders.
Bij een langdurige vorstperiode moet de Aanvragende partij geregeld een controle uitvoeren op
de vorstbescherming.
De meterkast kan gebruikt worden als voorziening E+W ten behoeve van de bouwwerkzaamheden
waarbij de Aanvragende partij als eerste klant geregistreerd moet worden voor o.a. facturatie.
Men dient dan te allen tijde zorg te dragen voor de netheid, goede staat van de meterkast en de
aanwezige aansluitingen en meters van de Netbeheerder. De tijdelijke bouwaansluitingen voor
elektra en/of water moeten aan de buitenzijde van de meterkast gerealiseerd worden.
Tijdens de bouw is de meterkast afgesloten om schade aan installatie te voorkomen.
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De meters en aansluitkasten worden beschermd tegen vuil door ze af te plakken met een
beschermlaag.
Na het aanleggen van de aansluitingen en hoofdleidingen mag geen zwaar (gestempeld) materiaal
worden geplaatst op de sleuf. Indien dit wel noodzakelijk is moet men zorgen voor voldoende
voorzorgsmaatregelen bijvoorbeeld door gebruik van rijplaten, de “flessenhalzen” van het
waterbedrijf verklikt worden zodat hier nooit zwaar materieel / materiaal op staat etc.
Er dient voor voldoende gronddekking gezorgd te worden na het aanleggen van de aansluitingen.
Hiervoor dienen de voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen te worden gevolgd.
In onderling overleg tussen de Aanvragende partij en de Netbeheerders worden aansluit sleuven
gemarkeerd tijdens de bouw door de Netbeheerders via een duidelijke markering op de
werktekening.

Specifieke aandachtspunten Netbeheerder

Hoewel dit document primair is bedoeld voor de Aanvragende partij is er een aantal aandachtspunten
voor de Netbeheerder te noemen. Voor de Aanvragende partij is het nuttig om hiervan op de hoogte te
zijn.

4.1

Aanlevering werkopdracht

De werkopdracht voor de Combi-Infra-Aannemer dient tijdig door de Netbeheerders te worden ingediend.
De afspraken hierover kunnen per regio verschillen.

4.2

Aanwezigheid van hoofdinfrastructuur

De hoofdinfrastructuur dient aanwezig te zijn voordat met de bouw gestart gaat worden. Zodra de aanvraag
van de Aanvragende partij binnenkomt, met een expliciet verzoek tot vooraanleg huisaansluitingen,
dienen de Netbeheerders en de Aanvragende partij te controleren of er een hoofdnet aanwezig is. Is dit
niet het geval, dan moet dit direct gecommuniceerd worden met alle betrokkenen zodat de planning
aangepast kan worden door de combi-coördinator.

4.3

Begeleiding van het werk

Per combi-gebied kunnen de afspraken over werkbegeleiding verschillen. Indien sprake is van een combicoördinator kan deze regelmatige controles uitvoeren om de voortgang te bewaken. De Netbeheerders
kunnen dit voor haar rekening nemen.
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Specifieke aandachtspunten Combi-Infra-Aannemer

Hoewel dit document primair is bedoeld voor de Aanvragende partij is er een aantal aandachtspunten
voor de Combi-Infra-Aannemer te noemen. Voor de Aanvragende partij is het nuttig om hiervan op de
hoogte te zijn. Daarnaast dient de Combi-Infra-Aannemer tijdig te communiceren met de Aanvragende
partij als er een afwijking in de planning ontstaat.

5.1

Benodigde materiaal en materieel

De Combi-Infra-Aannemer moet zorgen voor een goede bescherming van de hoofd infrastructuur,
aansluitleidingen en kabels tijdens de aansluitperiode. Bijvoorbeeld bij regenachtig weer dient de CombiInfra-Aannemer over een deugdelijke tent of andere bescherming, met de juiste afmetingen, te
beschikken.
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5.2

Oplevering aansluitingen

Disciplines worden na montage conform wensen Netbeheerders opgeleverd (open / gesloten).
De aansluiting Elektriciteit wordt opgeleverd met een afdekkap conform door de Netbeheerders opgegeven
eisen.

5.3

Planning

Het werk moet uitgevoerd kunnen worden, tenzij de arbeidsomstandigheden niet voldoen aan de wettelijke
eisen of er sprake is van onveilige situaties, verontreinigde grond, onwerkbare weersomstandigheden of op
aangeven van de Netbeheerders.
De planning wordt gezamenlijk voor start van de werkzaamheden tussen de betrokken partijen opgesteld
en afgestemd. Tijdens de werkzaamheden zal de planning periodiek gevalideerd worden om wederzijdse
verwachtingen afgestemd te houden en op eventuele afwijkingen vroegtijdig te kunnen bijsturen.

BIJLAGE I Nederlandse richtlijn voor meterruimten met warmteaansluiting
Meest recente versie is te vinden op: https://pmvoorbeeld.nl/PMS/meterkastbladen/
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Bijlage II Tekening meterkast (praktijkvoorbeeld)
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Bijlage III Praktijkfoto

Prefab meterkast geplaatst, driezijdig geschoord.
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