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BIJZOUDEEE IISTEE'CTIE 70or de arbeiders bij
de Eijkswaterstaatswerken, in dienst bij de
K a n a 1 e n, vastgesteld bij bescMkking van den
Minister van Waterstaat, Handel en Eijverbeid
van 11 Januari 1902, n". *217, afdeeling Waterstaat T,
Art. 1,
De werkzaamheden, welke volgeng artikel 2 der Algemeeiie Te verrichten
Instructie door de arbeiders moeten worden verriclit, zijir de wei-kz.aamvolgende:
hedcn.
1". bet uitvoeren van kleine lier.gtellingen aan de boorden
eii de boordvoorzieningen ;
2'. bet zoo noodig en raogelijk ojivissclien van in bet kanaal
drijvende voorwerpen en bet vervvijderen van daarin gezonkeu
voorwerpen ;
3”. bet in goeden staat bouden der jaagpaden ;
D bet, voor zooveel dit iiiet aan anderen is opgedragen,
bedienen en schoonhouden van de tot bet kanaal bebooren.de
lantaarns en lampen;
5”. bet schoonbouden van de magazijnen, bergplaatsen, peilschalen, peilbooten met toebebooren en van de meet- en peilgereedsebappen;
G". bet doen van kleine berstellingen aan de electrische
dienstgeleidingen ;
7°. bet onder bet vereiscbte piofiel bouden van de kruinen
der kanaaldijken ;
8\ bet verwijderen van Elodea Canadensis (waterpest);
O'*, bet opruimen zooveel mogelijk van alles wat bet verkeer
belemmeren kan ;
10’. bet zindelijk bouden van de wegen, de paden, de glooiingen
en van de dekken der vaste bruggen en bet afsteken der
kantzoden , M’aarbij alle tot bemesting geschikte stoffen gelijkinatig over de begroeide bermen en glooiingen moeten 'worden gespreid of om de stammen der Rijksboomen gebracht;
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11“. het in goeclen staat liouden van voet- eu rijwielpadert
langs de wegen ;
12’. het slechten van sporeii en het tonrond houden
niet verharde wegen ;

van

13’. het onder profiel honden van de bermen en glooiingen
en liet slechten van de molshoopen ;
14’. het maken, openhouden en zoo noodig verleggen van
greppels tot afvoer van henielwater ;
15’. het schoonhoudeu van de niet aan schouw onderworpen
bermslooten ;
16’. het open- en schoonhouden van duikers, buizen, goten
en zinkputten ;
17’. het maken en in standhouden van greppels en kielspitten, die tot scheiding dieuen;
18’. het schoon- en op huniie plaats houden _ van palen,
leuningeii, alrasteringen, waarschuwiiigsborden, peilschalen enz.
en bet daarvan verwijderd houden van gras en onkruid;
19’. het bij gladheid met zand bestrooien van de sterk hellende
wegvakkeu, de brugdekken en de toegangen naar de bruggeii
en'sluizen, voor zoover dit niet door ander personeel geschiedt;
20'. het sneeuwruirnen, al of niet in vereeniging met arbeiders
van den onderhoudsaannemer ;
21". het weghakken van het ijs langs beschoeiingen, muren
en peilschalen en het rur.ken en openhouden van bijteu ;
22". het behulpzaam zijn bij het snoeien en het vervvijderen
van de St. Jansscheuten van (ie ilijksbeplantingen;
23'. het losmaken van den grond om de stammen, het zuiveren
der boomstammeu van mos en rupsennesten en van uitloopers
aan den voet;
24’. het met zand dekken van de bestratingen en het met
zand gedekt houden van de nieuwe ;
25". het herstellen van putten en sporen in de bestrating en
bet herstellen van de kantlagen ;
26’. het vervangen
door heele ;
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27". het belinlpzaam zijn bij liet
van oude straatklinkers eu keieu;

sorfceeren van nieuwe en

28’. het herstellen van putten en sporeii in grind- en steenslagwegen :
29’. het vegen van de harde baan, het opruimen van stof
en [slijk of modder en het bniten den weg vervoeren daarvan :
30’. het vevzamelen en zoo noodig stukslaan van de losse
teenen ;
31". het behandeien van de spoorleiders ;
32". het opgezet houden van steentassen, zand-, grind- en
steenslaghoopen en het onderhouden van de aardeu bergkasseu ;
33". het spreiden en het medewerken bij
spreiding van onderhoudsmaterialen.

de jaarlijksche

Art. 2.
De diensttijd, bedoeld in art. 8 der Algemeene Instrnctie ,
duurt:
1". in de maanden April tot en met Sehtember van des
voormiddags 0 nnr tot des namiddags 7 uur, behoudens S(diafttijden van 8 uur tot 8 uur 30, van 12 uur tot 1 uur 30 en
van 4 uur tot 4 uur 30;
2". in de maanden October tot en met Maart van zonsopkomst
tot zonsondergang, hehoiidens schatttijden in de maanden
November tot en met Februari van 12 uur tot 1 uur 30 en in
de maanden October en Maart van 8 uur tot 8 uur 30 en van
12 uur tot 1 uur.
Des Zaterdags eindigt de diensttijd te 4 uur.
De diensttijd wordt geacht aaii te vangen op het oogenblik
dat de arbeider zijn dienstkring bereikt en te eindigen wanneer
hij dezen verlaat.
Indien naar het oordeel van den Hoofdingenieur de woonplaats
van een arbeider te ver verwijderd is van zijn dienstkring, kan
hem worden gelast de schafttijden op of nabij het vverk door
te brengen.
Ten behoeve van werkzaamheden die met het getijde verband
houden, wordt van den hierboven vastgestelden diensttijd zooveel noodig afgeweken en wordt de diensttijd door den
Opzichter nader geregeld.

Diensttijd

De feestdagen, bedoeld in de artt. 8 en 10 der Algemeene
Jnstruetie, zijn :
de Nieuwjaarsdag, de Goede Vrijdag, de 2de Paaselidag,
de Hemelvaartsdag, de 2de Pinksterdag eu de Iverstdagen.

Art. 3.
Arbeid biiiten
dea dieiistkring.

De arVjeiders kunnen door den Arrondissements ingeuieur
tijdelijk ook werkzaam worden gesteld buiteu bun dienstkriug
om met andere arbeiders saineu te werken.

Art. 4.
DienstkloeDe arbeiders
ding.
kleeding, welke
met de overige
zindelijken staat

dragen gedurende Inin diensttijd de dienstbun van Rijksvvege wordt verstrekt en die zij,
bun verstrekte uitrusting, in beboorlijken eu
moeten onderliouden.

Art. 5.
Politietoe-

wer-cn.

j)e verscbiliende bepalingen der wetten, besluiten, reglementen
of verordeningen, op welker naleving de arbeiders volgens
2 ^jer Algemeene Instriictie verplicht zijn toe te zien,
znlleu door of vanwege den Hoofdingenieur ter buuner kennis
gebracbt worden.

Art. 6.
Kadeve
arbeiders voigen voorts de nadere voorscbriften op. die
voorsqhri;ten.|^^^j^ door deu Hoofdingenieur, in verband mot plaatselijke toestanden of behoefteu, moc'hten gegeven worden.

