FORMULIER

VERGUNNINGAANVRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

Meer informatie: lees de Handleiding Vergunningaanvragen, raadpleeg de Technische voorschriften
bij vergunningen voor kabels of leidingen langs, onder of boven de spoorweg (het zgn.“Witte
Boekje”), of neem contact op met het onderstaand adres.

Eigenaar van het werk

naam:

(post)adres:

(in te vullen door Strukton Short Line)

postcode / plaats:
contactpersoon:
telefoonnummer:
bekend als projectnummer:
geplande startdatum:
Is deze aanvraag conform
het zgn. Witte Boekje?

☒Ja ☒ Nee, dit zal de veilige berijdbaarheid van de spoorweg
evenwel niet in gevaar brengen, om de volgende reden:

In viervoud bij te leveren:
Een situatieschets 1:1000 met het tracé in spoorwegterrein; een dwarsprofiel 1:100 van de spoorweg, met ingetekende beschermbuis

Alleen in geval van een persing of boring:
kabel- en leidingaannemer:
evt. beoogde pers- of booraannemer:
beoogde methode:

Het onderstaande alleen in te vullen voor één kruising met één soort kabel of leiding.
Complexere aanvraag? Gebruik het Specificatieformulier Vergunningaanvragen. >>>
tekeningnummer:
Hoeveel van welke
leidingen of kabels(+spanning)

te leggen + aantal:

Spoorweg en kilometrage
of plaats- en straatnamen.

locatie:
werkzaamheden: ☐
☐
☐
☐
☐
materiaal:
Beschermbuis
inwendige/ uitwendige diameter:

Persing of boring
Open ontgraving
Gebruik van bestaande beschermbuis
Gebruik van tunnel of viaduct
Anders, namelijk:

/

lengte:
diepte:

mm
m
meter -BS

Afstand bovenkant buis tot
Bovenkant Spoorstaaf (BS).

Alleen voor leidingen:
door te voeren medium:

bar

maximale werkdruk:
materiaal transportbuis:
inwendige / uitwendige diameter:

/

mm

Op de bijgeleverde tekening dient de situering van de eventuele verklikkerinstallatie aangeduid te worden.

Extra voor gasleidingen en pijpleidingen voor vloeibare aardolieprodukten:
wijze van geleiding:
soort verbindingen:
Extra voor vrijvervalrioolleidingen:
kwaliteit rioolwater:
Aangegeven dient te worden het leidinggedeelte tussen de ontstoppingsputten ofwel het ontvang- en stortebed.
Correspondentieadres:Strukton Rail Short Line, Westkanaaldijk 2 Maarsen, Postbus 1025.
Bezoekadres: Strukton Rail Short Line, Westkanaaldijk 2, 3600 BA Maarsen.
Aanvraag formulier retourneren naar: Shortline@strukton.com

SPECIFICATIEFORMULIER

VERGUNNINGAANVRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

Dit formulier hoort bij het Formulier Vergunningaanvragen Kabels en Leidingen. Alleen benodigd voor spoorkruisingen op meerdere locaties, of
met meerdere soorten kabels of leidingen.

Eigenaar van het werk:

Contactpersoon+ telefoonnummer

Door te voeren kabel of leiding:

Aantal: Lokatie:

Projectnummer:

Tekeningnummer:

Werkzaamheden:*

I

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

II

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

III

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

IV

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

V

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

VI

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

VII

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

VIII

☐ PB. ☐ OO. ☐ BB. ☐ TV. ☐ GK.

*Aankruisen wat van toepassing is:
Alleen
voor kabels
Spanning:
in (kilo)Volt

PB.= Persing of Boring,

OO.= Open Ontgraving,

BB.= Bestaande Beschermbuis,

Alleen voor leidingen
Materiaal:

Inw. ∅:
in mm

Uitw. ∅:

Beschermbuis

Max.werkdruk: Materiaal:

in mm

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Correspondentieadres:Strukton Rail Short Line, Westkanaaldijk 2 Maarsen, Postbus 1025.
Bezoekadres: Strukton Rail Short Line, Westkanaaldijk 2, 3600 BA Maarsen.
Aanvraag formulier retourneren naar: Shortline@strukton.com

TV.= Tunnel of Viaduct,

in bar

Inw. ∅ :
in mm

Uitw. ∅ :
in mm

GK.= Geen Kruising.

Opmerkingen

Diepte:
in m -BS

Lengte:
in m

