
Gevaar:
hoogspanning!
Werken in de nabijheid  
van hoogspanning



Uw werkzaamheden melden
Hoogspanningsverbindingen (bovengrondse lijnen 
en ondergrondse kabels) staan op of liggen in een 
vastgestelde en vastgelegde strook grond, de 
zogenaamde belemmerde strook. Binnen deze 
strook gelden beperkingen. Als u wilt weten of uw 
werkzaamheden binnen deze strook grond 
plaatsvinden, neem dan contact op met TenneT.
 
Bij ondergrondse hoogspanningskabels: 
melden bij KLIC-Kadaster
De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en 
leidingen. Voorafgaand aan een mechanische 
grondroering, is het verplicht een melding te 
doen aan het KLIC-Kadaster. KLIC-Kadaster 
stuurt deze melding vervolgens door naar de  
betrokken netbeheerders. Op deze manier 
kunnen wij samen bekijken hoe u op een veilige 
manier kunt werken.
 
Bij bovengrondse hoogspanningslijnen: 
digitaal aanvragen bij TenneT
In het geval van aanwezigheid van een boven-
grondse hoogspanningslijn dient u een aanvraag 
tijdig voor aanvang van de werkzaamheden bij 
TenneT in te dienen. Deze aanvraag dient in ieder 
geval de volgende gegevens te bevatten:
•	 	Locatie	van	de	werkzaamheden,	bij	voorkeur	 

in X- en Y coördinaten.
•	 Aard	van	de	werkzaamheden.
•	 	Relevante	tekeningen	in	een	leesbaar	bestand	

(minimaal aanzichten waarop de hoogten zijn 
aangegeven op relevante schaal).

•	 	In	te	zetten	materieel,	met	de	maximale	 
hoogten hiervan.

 
Denk ook aan: 
Derden mogen pas activiteiten ontplooien in de 
belemmerde strook na schriftelijke toestemming 
van de betreffende kabel- of leidingeigenaar. 

Grondeigenaren of andere gebruikers van de 
grond in de belemmerde strook van de kabel 
moeten zich tevens onthouden van activiteiten, 
die de veilige en ongestoorde ligging van de  
hoogspanningskabel in gevaar kunnen brengen. 
Activiteiten die niet zijn toegestaan zonder overleg 
met TenneT:
•	 Wijzigen	van	maaiveldniveau.	
•	 	Het	aanbrengen	van	een	gesloten	verharding.	
•	 	Het	mechanisch	indrijven	van	voorwerpen	in	de	

grond (o.a. damwanden, hei- en of boorpalen, 
tentharingen en beschoeiing). 

•	 Het	opslaan	van	grond	en/of	materialen.
•	 	Het	plaatsen	van	diep	wortelende	beplanting	 

of bomen. 
•	 	Het	belemmeren	van	de	toegankelijkheid	van	

het tracé. 
•	 Het	oprichten	van	enig	bouwwerk.
•	 Het	wijzigen	van	het	waterstandniveau.	
•	 	Het	aanbrengen	van	parallel	liggende	kabels,	

leidingen of drainage.
•	 	Het	sonderen	ten	behoeve	van	bodem- 

onderzoek. 
•	 	Het	verwijderen	of	verplaatsen	van	leiding-

markeringen.
•	 Het	opstellen	van	bouwterreininrichtingen.
 
Meer informatie
www.tennet.eu
Openingstijden: 
maandag	t/m	vrijdag	van	08.30	tot	17.00	uur
Telefoon:	0800	-	83	66	388	(gratis)
E-mail: grondzaken@tennet.eu 

Werken nabij hoogspanning:  
de richtlijnen voor een veilige werksituatie
Bent u van plan om werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren in de nabijheid van 
een TenneT-hoogspanningsverbinding? Hieronder vindt u de richtlijnen:


