Werkbon Hollandia Services
Job

: 00991

Onderhoud Gemeente Maassluis WTB

Object

: 000027

Lijndraaiersbrug

:
:
: 00017

Contract

Onderhoud Gemeente Maassluis

Jobsoort

: Preventief Onderhoud

Uitvoeren op

:

10-02-20

Vakgroep

: WVB & Inkoop I&O Services

Gereed uiterlijk

:

12-02-20

Leverancier

:

Geplande stremming

Actiehouder

: Marco La Graauw

Van

:

Isah nr.

: 50013

Tot

:

- 00

Nee

Geplande medewerkers
Werknemersnaam

Geplande startdatum

Dennis van de Coevering

10-02-20 09:00

Geplande tijd in uren

2,00

Paul de Winter

10-02-20 09:00

2,00

Toelichting

- Uitvoeren mechanisch onderhoud ronde 1.

Werkinstructie

Derek Place, donderdag 23 januari 2020 07:52
WERKPROCEDURE:

[] Aanmelden bij objectbeheerder op locatie (afstandbeheer)
[] Neem kennis van de veiligheidsaandachtspunten op de object (LMRA)
[] Bij constatering gebreken, controleren of gebrek al is geregistreerd in gebrekenlijst alsmede huidige toestand vastleggen incl. actuele
foto’s
[] Nieuwe gebreken op de bon registeren voorzien van een toelichting, advies en minimaal 1 overzichtsfoto plus 1 detailfoto
[] De te verhelpen gebreken afhandelen en op de bon registeren als zijnde verholpen
[] Invullen bon en afvinken uitgevoerde taken uit de werkinstructie die zijn afgerond
[] Toelichting op niet uitgevoerde werkzaamheden bijvoegen
[] Werkzaamheden afmelden bij de objectbeheerder (afstandbeheer)
WERKINSTRUCTIE:
[] Visuele inspectie Mechanisch
[] Smeren bewegende delen
[] Overtollig vet verwijderen
[] Bezemschoon houden van brugkelder(s)
[] Bezemschoon houden van hemelwaterafvoer/goten
[] Uitvoeren metingen conform inspectie lijst
[] Proefdraaien object

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21
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Te verhelpen gebreken gekoppeld aan job

Gebrek

: 00000878

Omschrijving

: Handbewegingswerk

Melddatum

: 11-3-2014

Element

: Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch

Bouwdeel

: N.v.t.

Prioriteit

:

Verholpen?

:

Toelichting

: Sommige luiken van de aandrijving zijn door roestvorming niet of nauwelijks meer te openen.

Advies

: Functionaliteit van de luiken herstellen.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

: Door het vernieuwde hydraulische aandrijving is de handbewegingswerk niet meer actief.

__________________________________________________________

Datum
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Tijd

: 10:29:21
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Openstaande Gebreken op Object

Gebrek

: 00000870

Omschrijving

: Brugdek, slijtlaag rijweg en fiets- en voetpad

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Middel

Verholpen?

:

Toelichting

: De slijtlaag op het val van de hoofdrijbaan vertoond diverse slechte plekken.<div>De conditie van de slijtlaag op de
twee stuks fiets/voetbruggen is als voldoende te beschouwen.</div>

Advies

: De slijtlaag op de hoofdrijbaan van het val dient opnieuw aangebracht te worden.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00000871

Omschrijving

: Voegovergangen

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Middel

Verholpen?

:

Toelichting

: Het asfalt thv de overgang is onregelmatig qua hoogte en is deels verdwenen.&nbsp;

Advies

: De asfaltlaag thv de voegovergangen opnieuw aanbrengen.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

:

__________________________________________________________

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21
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Gebrek

: 00000872

Omschrijving

: Draaipunten en bereikbaarheid smeernippels

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Hoofddraaipunt

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Middel

Verholpen?

:

Toelichting

: Draaipunten van de ophaalbrug zijn ingebouwd achter beplating en niet volledig bereikbaar in gesloten
stand.<div>De hoofddraaipunten van de fiets/voetgangers zijn vanaf het landhoofd goed bereikbaar.</div>

Advies

: Er dient een inspectie/onderhoudsluik aangebracht te worden ten behoeve van de draaipunten van het brugval.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00000873

Omschrijving

: Smeerpunten

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Hoofddraaipunt

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: <span>

Ja

Nee

<span>Draaipunten van de ophaalbrug zijn ingebouwd achter beplating en niet volledig bereikbaar in gesloten
stand.</span><div>De hoofddraaipunten van de fiets/voetgangers zijn vanaf het landhoofd goed
bereikbaar.</div></span>
Advies

: Er dient een inspectie/onderhoudsluik aangebracht te worden ten behoeve van de draaipunten van het brugval.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

:

__________________________________________________________

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21

Pagina 4 van 10
JobPrint01-80_E385EB34AFF1C8A8854720527CAA1B45.rpt

Werkbon Hollandia Services
Gebrek

: 00000875

Omschrijving

: Onderzadels

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Oplegging

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Middel

Verholpen?

:

Toelichting

: De onderzadels van de twee fiets/voetgangersbruggen staan versprongen tov de bovenzadels en van de
ophaalbrug zijn door corrosie aangeslagen.&nbsp;

Advies

: De onderzadels op de tussenstoel dienen opnieuw geconserveerd te worden.
Gelijktijdig kunnen de bevestigingsbouten worden vervangen.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00000876

Omschrijving

: Luiken en deuren hameistijlen

Melddatum

: 10-7-2013

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: De toegangsluiken naar de hameistijlen zijn slecht gangbaar. Tevens is het onderste scharnierpunt van het
inspectieluik aan de buitenzijde van de linkerhameistijl afgebroken.

Advies

: De scharnieren dienen gangbaar cq vervangen te worden.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

:

__________________________________________________________

Datum

: 18-3-2020

Tijd
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Gebrek

: 00000877

Omschrijving

: Verankering hameistijl aan beton

Melddatum

: 21-3-2016

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: De bevestigingsmoeren op de ankers zijn zeer slecht cq verdwenen door corrosievorming.

Advies

: De bevestigingsmoeren dienen vervangen te worden mits de schroefdraad van de ankers toereikend zijn.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001341

Omschrijving

: Bedieningspaneel krom getrokken

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch

Bouwdeel
Prioriteit

: Bedieningspaneel
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: De bedienpaneel is krom getrokken door invloed vocht.<div>Overtollig bevestigingsgat is niet afgedicht na/tijdens
montage</div>

Advies

: Paneel herstellen en maatregelen nemen in relatie tot vocht indringing in de paneel.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001342

Omschrijving

: Bedieningspaneel - Verlies bedienfuncties

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch

Bouwdeel
Prioriteit

: Bedieningspaneel
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: Functies van de bedienpaneel weigeren soms, waarschijnlijk door invloed van vocht in/onder de paneel&nbsp;

Ja

Nee

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21

Pagina 6 van 10
JobPrint01-80_E385EB34AFF1C8A8854720527CAA1B45.rpt

Werkbon Hollandia Services
Advies

: Paneel herstellen, indringen van vocht tegengaan.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001343

Omschrijving

: LVS Lange Boonestraat is defect

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Bebording/bewegwijzering (statisch)

Bouwdeel
Prioriteit

: Armatuur
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: LVS aan de Lange Boonestraat, voor de bocht naar de PC Hoofdlaan, is defect.

Advies

: LVS herstellen.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001344

Omschrijving

: Algehele conservering van de brug in slechte staat

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Laag

Verholpen?

:

Toelichting

: De algehele conservering van de brug verkeerd in een slechte staat met diverse corrosie plekken aanwezig.

Advies

: Conservering herstellen.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

:

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21
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__________________________________________________________
Gebrek

: 00001345

Omschrijving

: Aanrijschade LVS Achterzijde brug aan de cilinderzijde

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Bebording/bewegwijzering (statisch)

Bouwdeel
Prioriteit

: Armatuur
: Laag

Verholpen?

:

Toelichting

: Aanrijschade op LVS aan de achterzijde van de brug.

Advies

: Schade herstellen.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001346

Omschrijving

: Vervuiling landhoofden

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Oplegging

Bouwdeel
Prioriteit

: N.v.t.
: Laag

Verholpen?

:

Toelichting

: Er is een opbouw van vervuiling aanwezig op de landhoofden op en rondom de opleggingen.

Advies

: Regelmatig vervuiling laten verwijderen door reinigingsdienst.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

:

__________________________________________________________

Datum

: 18-3-2020

Tijd
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Gebrek

: 00001347

Omschrijving

: Afdichting verkeerd gemonteerd op cilinder gaffel

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch

Bouwdeel
Prioriteit

: Afdichting
: Hoog

Verholpen?

:

Toelichting

: De afdichting van de gaffel is verkeerd gemonteerd, deze staat nu olie kerend waardoor tijdens het smeren van de
gaffel deze wordt naar buiten toe gedrukt, en zodoende onvoldoende bescherming bied tegen water
indringing.&nbsp;

Advies

: Afdichting herstellen.

Werkinstructie

:

Ja

Uitgevoerde werkzaamheden

Nee

:

__________________________________________________________
Gebrek

: 00001348

Omschrijving

: Remmingswerk in slecht staat

Melddatum

: 18-3-2020

Element

: Hoofddraagconstructie

Bouwdeel
Prioriteit

: Wrijfgording
: Middel

Verholpen?

:

Toelichting

: De remmingswerk verkeerd in slecht staat en hierdoor bied het verminderd bescherming.

Advies

: Remmingswerk herstellen.

Werkinstructie

:

Uitgevoerde werkzaamheden

Ja

Nee

:

__________________________________________________________
Extra Materialen

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21
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Uitgevoerde werkzaamheden

Algemeen onderhoud uitgevoerd.
Nieuwe gebreken aangemaakt:
- 00001341 Bedienpaneel krom
- 00001342 Bedienpaneel functie verlies
- 00001343 LVS defect
- 00001344 Conservering slecht
- 00001345 LVS aanrij schade
- 00001346 Vervuiling Landhoofden
- 00001347 Afdichting cilinder gaffel
- 00001348 Remmingswerk in slecht staat

Werk gereed

:

Ja / Nee

Medewerker(s)

Naam / paraaf

:

Arjan van Leerdam

Datum

:

Datum

: 18-3-2020

Tijd

: 10:29:21

Tijdstip start

Tijdstip gereed
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