
Schiphol wil een veilige plaats zijn voor iedereen die ons bezoekt. Het maakt 
daarbij niet uit of je komt als passagier, bezoeker of om uw werk te doen. 
Veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar dat we Golden Rules of 
Safety hebben opgesteld. De onderstaande regel gaat over graven en werken 
in de grond. 

Bij Schiphol werken we vaak in de grond. Denk aan nieuwbouw-
werkzaamheden, groot onderhoud, normaal onderhoud, storingsherstel 
en inspecties. De grond waarop Schiphol is gebouwd bevat een enorme 
hoeveelheid kabels en leidingen. Ze zijn stuk voor stuk essentieel voor de 
bedrijfsvoering van onze luchthaven. Daarom doen we er dan ook alles aan 
om verstoring te voorkomen. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij degene die 
er gaat graven. Maar jij loopt ook risico als je zomaar gaat graven. De grond 
rondom Schiphol bevat ook nog niet gesprongen explosieven (NGE) uit de 2e 
wereldoorlog. Daarnaast is de bodem op sommige plaatsen verontreinigd. 
Daarom zijn op Schiphol alle grondroerende werkzaamheden verboden, tenzij 
via een aanvraagformulier ontheffing wordt verleend door Schiphol. 

Je hebt dus gedegen kennis en kunde nodig om veilig te kunnen graven. 
Bijvoorbeeld; kennis van de exacte locatie waar zich kabels en leidingen 
bevinden.  Maar ook van het materieel dat je ervoor nodig hebt en de manier 
waarop je graafwerkzaamheden aanpakt. Vandaar deze Golden Rule of 
Safety:

IK VOER ALLEEN GRAAFWERK UIT MET EEN “ONTHEFFING GRAAFVERBOD”

Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondboringen (alle grondroerende werkzaamheden) is een 
vergunning vereist. Deze vergunning wordt genoemd “Ontheffing graafverbod”. De Opdrachtnemer is verant-
woordelijk voor de aanvraag van de Ontheffing Graafverbod en de strikte naleving hiervan

Wat er kan gebeuren
De risico’s bij graafwerkzaamheden en bij werken in putten en sleuven op een rijtje:
■ Beschadigen van kabels of leidingen (elektriciteit, gas of vloeistof) bij het graven maar ook bij het slaan van 

damwanden of zelfs het slaan van een (piket)paaltje
■ Wateroverlast (grond- of regenwater)
■ Blootstelling aan verontreinigingen in grond en/of grondwater
■ Ontploffing van NGE. Ook hierbij geldt dat dit kan gebeuren bij het plaatsen van damwanden of paaltjes.
■ Mogelijk ontstaat een besloten ruimte (zie verder Toolbox Besloten Ruimte)

Toolbox
Ontheffing graafverbod

see next page ›

Heb je tips of opmerkingen  

hoe deze toolbox beter 

kan? Of wil je jouw  

mening met ons delen?  

We horen het graag via:  

safe_office@schiphol.nl.
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Hoe krijg ik een ontheffing Graafverbod?
1. Uitgangspunt: het is verboden te graven !! Graven alleen met een “Ontheffing Graafver-

bod”. 
2. Melden van het project in het centraal overleg vergunningen (vergunningen@schiphol.nl) 

voor noodzakelijke vergunningen;
3. Indien graven noodzakelijk:

• ontheffing graafverbod aanvragen via permits_klic@schiphol.nl
• adviesaanvraag bodem via loket Bodemzaken (bodemzaken@schiphol.nl) 

4. Daarna ontvang je:
• een ontheffing graafverbod
• een bodemkundige verklaring (BKV)
• een advies m.b.t. NGE

5. In de ontheffing graafverbod, de BKV en het advies m.b.t. NGE staat onder welke voor-
waarden er mag worden gegraven. 

De voorbereiding
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je veilig aan het werk kan. Om kabels en leidingen 
van Schiphol te beschermen hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

■ alle ondergrondse kabels en leidingen moeten worden opgespoord en beschermd tegen 
beschadiging of ontzetting;

■ de Opdrachtnemer beschikt over een door Schiphol goedgekeurd werkplan inclusief een 
gedetailleerde TRA met betrekking tot de werkzaamheden die moeten worden uitge-
voerd;

■ Bij graafwerkzaamheden zijn ook de CROW richtlijnen van toepassing;
■ Toezicht op de graafwerkzaamheden hoort bij de dagelijkse taakuitvoering van de Uit-

voerder.
■ De uitvoerend medewerkers dienen hiervoor te zijn opgeleid en geïnstrueerd en werken 

volgens de geldende richtlijnen

Goed graven doe je zo
■ Blijf altijd alert tijdens het werk
■ Volg altijd de aanwijzingen die aangegeven zijn op de “ontheffing graafverbod”.
■ Maak zo nodig proefsleuven
■ Als je twijfelt of het wel veilig kan: stop dan het werk
■ Ga niet zelf de oplossing zoeken maar vraag het anderen (opdrachtgever, ontheffing ver-

strekker)
■ Stop meteen met werken als je vermoedt dat de bodem verontreinigd is of explosieven 

bevat en meldt dit aan je leidinggevenden
■ Sla de uitgegraven grond zorgvuldig op; dus niet boven een leiding en houd minimaal 50 

cm van de randen van de werkput vrij
■ Werk bij verontreiniging en Niet gesprongen explosieven (NGE) altijd onder toezicht.

TIPS: 

 Blijf altijd alert! 

 Bij twijfel: altijd vragen 

 Onderbreek indien nodig het werk


