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1 Inhoud 

Dit onderhoudsdocument heeft betrekking op het onderdeel:  HOV m.u.v. de halte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de volgende onderdelen worden beschreven: 

 Metselwerk 
o Kalkzandsteen 
o Metselwerk 

 Grondkerende constructies 
o Terre Armee 
o GeoGrid  

 Betonwerk; 
o Zettingsvrije platen 
o Cannelure elementen 
o Betonkaders 

 Staalwerk 
o Hekwerk 
o Gaasramen 
o Afdekkap metselwerk 
o Waterslagen metselwerk 

 Beplanting 
 
De onderhoudsvoorschriften aan de elektrotechnische installatie (armaturen en LED) 
wordt verwezen naar: Onderhoud en bedieningsboek elektrotechnische installaties in 
overdrachtsdossier E‐installaties.  
De onderhoudsvoorschriften aan de werktuigbouwkundige installatie (droge blusleiding) 
wordt verwezen naar het overdrachtsdossier W‐installaties. 
Separaat zijn de adviezen voor onderhoud en dergelijke van de oplegblokken aangeleverd. 
 
Bijlage A: Onderhoudsvoorschrift glazenwasserskooi 
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2 Metselwerk en kalkzandsteen 

Inspecteren 
Een maal per jaar dient het metselwerk en kalkzandsteen visueel geïnspecteerd te wor‐
den op vervuilingen en beschadigingen.  

Schades 
In het kader van esthetica dient het metselwerk gerepareerd worden. Vervuilingen op 
zowel de stenen als het voegwerk dienen per ommegaande schoongemaakt worden om 
blijvende vervuiling tegen te gaan.  
Het anti‐graffiti wat is aangebracht op het metselwerk, dient na reiniging het oppervlak 
opnieuw voorzien te worden van anti‐graffiti.  

Onderhoud 
Wanneer tijdens de jaarlijkse inspectie geen onvolkomenheden geconstateerd worden, 
behoeft het metselwerk en kalkzandsteen geen onderhoud. 
 

Gegevens metselwerk en mortel [ter info] 
Metselwerk:  Hagemeister Gmbh, Gent, Gent fuss, Cardiff bu 
Mortel:   BM 355 UA antraciet 
Voegwerk:   Doorstrijk 
Spouwanker:   RVS 4 mm / 6 stuks per m2 
Anti‐graffiti:  Euro Gardian Graffiti Shield 
 

3 Grondkerende constructies 

De grondkerende constructies zijn niet inspecteerbaar. Voor de Terre Armee wand is met‐
selwerk aangebracht. Voor de GeoGrid constructie is onder andere een kalkzandsteen‐
wand aangebracht. 
 

4 Betonwerk 

Voor de betonnen onderdelen van de zettingsvrije platen, cannelure elementen en be‐
tonkaders is een gelijk onderhoudsvoorschrift. 

Inspecteren 
Beton visueel een maal per jaar inspecteren. Ontstane vervuilingen reinigen. 

Schades 
Schades dienen per ommegaande gerepareerd te worden. 

Onderhoud 
Wanneer tijdens de jaarlijkse inspectie geen onvolkomenheden geconstateerd worden, 
behoeft het betonwerk geen onderhoud.  
Op het in het zicht blijvende betonwerk is voorzien van anti‐graffiti (Euro Gardian Graffiti 
Shield). Het anti‐graffiti wat is aangebracht op het betonwerk, dient na reiniging het op‐
pervlak opnieuw voorzien te worden van anti‐graffiti. 
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5 Staalwerk 

5.1.1 Hekwerken 
Inspecteren 

Het advies is om het hekwerk ten minste tweemaal per jaar visueel te inspecteren. Hier 
dient met name de bevestiging van het hek gecontroleerd te worden. 

Schades 
Het hekwerk dient vast op de ondergrond bevestigd te zijn, waarbij het niet mogelijk is 
het hekwerk horizontaal dan wel verticaal te kunnen bewegen of te verschuiven. Indien 
dit het geval is dient het hekwerk opnieuw vastgezet te worden. Beschadigingen dienen in 
verband met veiligheid per ommegaande verholpen te worden. 

Onderhoud 
Wanneer tijdens de inspecties geen onvolkomenheden geconstateerd worden, behoeft 
het hekwerk geen onderhoud. 
 

5.1.2 Gaasramen 
Inspecteren 

Het advies is om de puien incl. de gaasramen ten minste tweemaal per jaar visueel te 
inspecteren. Hier dient met name de coating van het gaasraam gecontroleerd te worden. 
Daarnaast ook de bevestiging controleren. 

Schades 
Schades in welke vorm dan ook. Hetzij loszittende bouten, beschadigingen aan conserve‐
ring of deuken door vandalisme dienen per ommegaande te worden gerepareerd. Dit 
verhelpt roestvorming en blijft de pui inclusief gaasraam op juiste manier bevestigd.  

Onderhoud 
Wanneer tijdens de inspecties geen onvolkomenheden geconstateerd worden, behoeven 
de puien geen onderhoud. Echter na 15 jaar dient de poedercoating geheel overschildert 
te worden. 
De gaasramen is voorzien van anti‐graffiti (Euro Gardian Graffiti Shield). Het anti‐graffiti 
wat is aangebracht, dient na reiniging het oppervlak opnieuw voorzien te worden van 
anti‐graffiti. 
 

5.1.3 Afdekkap metselwerk en waterslagen 
Inspecteren 

Staalwerk visueel een maal per jaar inspecteren op schades of onvolkomenheden. Hierbij 
dient gekeken te worden naar beschadigingen aan conservering, mogelijke roestvorming. 
Ontstane vervuilingen reinigen. 

Schades 
Schades dienen per ommegaande gerepareerd te worden. 

Onderhoud 
Na 15 jaar dient de poedercoating geheel overschildert te worden. 
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6 Beplanting  

Water geven: 
Afhankelijk van het weer, in de periode van 1 april tot en met 15 september 2x per week  
water geven.  
Opbinden: 
De eerste 2 jaar in de maanden juni en juli mogelijk opbinden als het nodig blijkt. 
Snoeien: 
Wanneer men het nodig acht kan het beste in de maanden juli en augustus gesnoeid worden. 
1x per jaar is over het algemeen voldoende. 
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1. Algemeen 

1.1 Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
 
Dit werkplan beschrijft het benodigd onderhoud ten 
onderdeel van het project VleuGel B2 Utrecht CS 
 
Organisatie en communicatie 
Opdrachtgever  
Postadres   
Postcode/Plaats  
 
Opdrachtnemer  
Postadres   
Postcode/Plaats  
 
Uitvoerende partij  
Postadres   
Postcode/Plaats  
 
 
 

1.2 Uitgangspunten 
 

Productietekeningen (zie bijlagen)
File-name Tekeningnr.
KooiB.pdf 14/37911/000
WagenB.pdf 14/37911/100
LadderB.pdf 14/37911/300
StopA.pdf 14/37911/400
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Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden 

Dit werkplan beschrijft het benodigd onderhoud ten behoeve van de glazenwasserkooien
onderdeel van het project VleuGel B2 Utrecht CS – Lunetten. 

 
Combinatie Strukton Infratechnieken-Colijn-Reef
Postbus 1025 
3600 AB  Maarssen 

ZLI bv 
Mercuriusweg 11-15 
7202 BS  Zutphen 

ZLI bv 
Mercuriusweg 11-15 
7202 BS  Zutphen 

(zie bijlagen): 
Tekeningnr. Rev. Benaming 

37911/000 B Glazenwasserkooi 
37911/100 B Wagen voor glazenwasserkooi
37911/300 B Ladder bij glazenwasserkooi
37911/400 A Eindstop glazenwasserkooi
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wasserkooien als 

Reef 

Wagen voor glazenwasserkooi 
Ladder bij glazenwasserkooi 
Eindstop glazenwasserkooi 
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2. Strategie 

De glazenwasserkooien zijn geprefabriceerd en vervolgens samen met de onder
werk aangebracht op de bestaande geluidsschermen.
 
Bij het uitvoeren van het onderhoud is het 
onderhoud te beperken. Hiervoor is als doel gesteld om de spoorlijn niet te stremmen gedurende het 
onderhoud. 
 
In dit onderhoudsplan worden de onderdelen benoemd waaraan onderhoud noodzakelijk is, hoe dit 
onderhoud wordt uitgevoerd en in welke termijnen dit dient uitgevoerd te
 
 

3. Inspectie 

De glazenwasserkooien dienen samen met de onder
worden geïnspecteerd op schades of onvolkomenheden. Hierbij dient gekeken te worden naar 
beschadigingen aan conservering en mogelijke roestvor
Voor de kooien dient gekeken te worden naar de deugdelijkheid van de roostervloer en de grendels. 
Tevens kijken of de loopwielen nog soepel draaien.
Voor de onder- en bovenrail en eindstoppen
worden middels controle van de bevestigingsmiddelen.
Aan de eindstop moet de kunststof stootdop gecontroleerd worden op scheuren.
Wanneer er schades zijn, dienen deze direct verholpen te worden.
Na 15 jaar dient de poedercoating
 
 

4. Vervangen onderdelen 

Indien onderdelen vervangen dienen te worden ten gevolge van slijtage, vandalisme, aanrijding of 
andere soorten invloeden van buitenaf is dit mogelijk.
De onder- en bovenrail kunnen per
De eindstoppen kunnen gedemonteerd worden vanaf de spoorzijde.
De ladders kunnen gedemonteerd worden vanaf de straatzijde.
Om onderdelen van de kooi te vervangen kan deze gedemonteerd worden. Dit gebeurt do
verwijderen van een bovenrail
een toereikende kraan vanaf de straatzijde over het geluidsscherm gehesen kan worden.
Het terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde.
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glazenwasserkooien zijn geprefabriceerd en vervolgens samen met de onder
werk aangebracht op de bestaande geluidsschermen. 

Bij het uitvoeren van het onderhoud is het noodzakelijk om de hoeveelheid hinder door het 
. Hiervoor is als doel gesteld om de spoorlijn niet te stremmen gedurende het 

In dit onderhoudsplan worden de onderdelen benoemd waaraan onderhoud noodzakelijk is, hoe dit 
onderhoud wordt uitgevoerd en in welke termijnen dit dient uitgevoerd te worden.

De glazenwasserkooien dienen samen met de onder- en bovenrail en ladders eenmaal per jaar te 
worden geïnspecteerd op schades of onvolkomenheden. Hierbij dient gekeken te worden naar 
beschadigingen aan conservering en mogelijke roestvorming. 
Voor de kooien dient gekeken te worden naar de deugdelijkheid van de roostervloer en de grendels. 
Tevens kijken of de loopwielen nog soepel draaien. 

en eindstoppen moet de bevestiging op standvastigheid 
n middels controle van de bevestigingsmiddelen. 

Aan de eindstop moet de kunststof stootdop gecontroleerd worden op scheuren.
Wanneer er schades zijn, dienen deze direct verholpen te worden. 
Na 15 jaar dient de poedercoating van de ladders geheel overschildert te worden.

Indien onderdelen vervangen dienen te worden ten gevolge van slijtage, vandalisme, aanrijding of 
andere soorten invloeden van buitenaf is dit mogelijk. 

en bovenrail kunnen per element gedemonteerd worden vanaf de spoorzijde.
De eindstoppen kunnen gedemonteerd worden vanaf de spoorzijde. 
De ladders kunnen gedemonteerd worden vanaf de straatzijde. 
Om onderdelen van de kooi te vervangen kan deze gedemonteerd worden. Dit gebeurt do
verwijderen van een bovenrail-element vanaf de spoorzijde. Hierna kan de kooi op deze plaats m.b.v. 
een toereikende kraan vanaf de straatzijde over het geluidsscherm gehesen kan worden.
Het terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde. 
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glazenwasserkooien zijn geprefabriceerd en vervolgens samen met de onder- en bovenrail in het 

veelheid hinder door het 
. Hiervoor is als doel gesteld om de spoorlijn niet te stremmen gedurende het 

In dit onderhoudsplan worden de onderdelen benoemd waaraan onderhoud noodzakelijk is, hoe dit 
worden. 

en bovenrail en ladders eenmaal per jaar te 
worden geïnspecteerd op schades of onvolkomenheden. Hierbij dient gekeken te worden naar 

Voor de kooien dient gekeken te worden naar de deugdelijkheid van de roostervloer en de grendels. 

moet de bevestiging op standvastigheid gecontroleerd 

Aan de eindstop moet de kunststof stootdop gecontroleerd worden op scheuren. 

van de ladders geheel overschildert te worden. 

Indien onderdelen vervangen dienen te worden ten gevolge van slijtage, vandalisme, aanrijding of 

element gedemonteerd worden vanaf de spoorzijde. 

Om onderdelen van de kooi te vervangen kan deze gedemonteerd worden. Dit gebeurt door het 
element vanaf de spoorzijde. Hierna kan de kooi op deze plaats m.b.v. 

een toereikende kraan vanaf de straatzijde over het geluidsscherm gehesen kan worden. 
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5. Veiligheid en Risico’s 

 
De volgende risico’s zijn van toepassing op het onderhoud.
 
VGM risico’s 
Onderdeel Risico
Onderhoud/inspectie Gladheid
 
Inspectie Letsel door aanrijding
 
Onderhoud  Letsel door onjuiste 
 werkmethode
  
 
 
Technische risico’s 
Onderdeel Risico
Vervangen Schade door onjuiste 
 werkmethode
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De volgende risico’s zijn van toepassing op het onderhoud. 

Risico Beheersmaatregel 
Gladheid Goede werkschoenen en PBM

Letsel door aanrijding Treffen maatregelen conform

Letsel door onjuiste  Werkmethode conform volgorde
werkmethode hoofdstuk 4 van dit rapport en door 
 ervaren personeel laten uitvoeren.

Risico Beheersmaatregel 
Schade door onjuiste  Werkmethode conform volgorde
werkmethode hoofdstuk 4 van dit rapport en door 
 ervaren personeel laten uitvoeren
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Goede werkschoenen en PBM’s dragen 

Treffen maatregelen conform NVM 

Werkmethode conform volgorde
hoofdstuk 4 van dit rapport en door  
ervaren personeel laten uitvoeren. 

 
nform volgorde

hoofdstuk 4 van dit rapport en door  
ervaren personeel laten uitvoeren 


