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BUZOIDEEiE IISTRUCTIE \^oor de arbeiders bij
de

Rijkswaterstaatswerkeii,

W e g e n,
Minister

vastgesteld bij
van Waterstaat,

in

dienst

bij

bescMkking van

de
den

Handel en Uijverbeid

van 11 Januari 1902, n". 217, afdeeling Waterstaat T.
Art. 1,
De werkzaamheden, welke volgPBs artikel 2 der Algemeene Te verriciiten
Instructie door de arbeiders moeten worden verricht, zijn de werkzaamhetlen.
volgende:
1°. bet opruimen zooveel mogelijk van alles wat bet verkeer
kan belemmeren ;
2'’. bet zindelijk bouden van de wegen, de paden, de glooiingen
en van de dekken der vaste bruggen en bet afsteken der
kantzoden, waarby alle tot bemesting gescbikte stoifen gelijkmatig over de begroeide bermen en glooiingen moeten wor¬
den gespreid of om de stammen der Rijksboomen gebracbt;
3°. bet in goeden staat bouden van voet- en rijwielpaden
langs de wegen ;
4". bet slecblen van sporen en bet tonrond bouden van
niet verbarde wegen ;
5''. bet onder profiel bouden van de bermen en glooiingen
en bet slecbten van de molsboopen ;
6°. bet maken, openbouden en zoo noodig verleggen van
greppels tot afvoer van bemelwater ;
7°. bet scboonbouden van de niet aan scbouw onderworpen
bermslooten ;
8\ bet open- en scboonbouden van duikers, buizen, goten
en zinkputten ;
9^ bet maken en in standbouden van greppels en kielspitten, die tot scbeiding dieuen;
10 ’. bet scboon- en op bunne plaats bouden van palen,
leuningen , alrasteringen, waarscbuwingsborden, peilschalen enz.
en bet daarvan verwijderd bouden van gras en onkruid;
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11°. liefc bij gladheid metzand bestrooien van cle sterk hellendewegvakken, He bragdekkon en de toegangen naar de bruggen
en sluizen, voor zoover dit niet door ander personeel geschiedt;
12 ’. bet sneeuwruimen, al of niet in vereeniging met arbeiders
van den onderhoudsaannemer;
IS", bet weghakken van bet ijs langs beschoeiingen, muren
en peilschalen en bet maken en openhouden van bijten ;
14’. bet behulpzaam zijn bij bet snoeien en bet verwijderen
van de St. Jansscheuten van de Rijksbeplantingen;
15”. bet losmaken van den grond om de stammen, bet zuiveren
der boomstammen van mos en rupsennesten en van uitlooper^
aan den voet;
16'. bet met zand dekken van de bestratingen en bet met
zand gedekt houden van de nieuwe ;
17’. bet berstellen van putten en sporen in de bestrating en
bet berstellen van de kantlageu ;
18". bet vervangen
door heele;

van

verbrijzelde

klinkers

en

keien

19°. bet behulpzaam zijn bij bet sorteeren van nieuwe en
van oude straatklinkers en keien;
20”. bet berstellen van putten en sporen in grind- en steenglagwegen :
21°. bet vegen van de barde baan, bet opruimen van stof
en slijk of modder en bet buiten den vreg vervoeren daarvan ;
22'. bet verzamelen en zoo noodig stukslaan van de losse
teenen;
23". bet bebandelen van de spoorleiders ;
24”. bet opgezet bouden van steentassen, zand-, grind- en
steenslagboopen en bet onderbouden van de aarden bergkassen
25°. bet spreiden en bet medewerken bij de jaarlijksche
spreiding van onderboudsmaterialen.
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Art. 3.
De diensttijd, bedoeld in art. 8 der Algemeene Instriictie , DieDsttijd.
duurt:
1°. in de maandeii April tot en met September van des
voormiddags G uiir tot des namiddags 7 uur, beboudens sehafttijden 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, beboudens schafttijden in de maanden
November tot en met Februari van 12 uur tot 1 irur 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 geacbt aan te vangen op bet oogenblik
dat de arbeider ziju dienstkring bereikt en te eindigen wanneer
bij dezen verlaat.
Indien naar bet oordeel van den Hoofdingenieur de woonplaats
van een arbeider te ver verwijderd is van zijn dienstkring, kan
bem worden gelast de scbafttijden op of nabij bet werk door
te brengen.
Ten beboeve van werkzaamheden die met bet getijde verband
bouden, wordt van den bierboven vastgestelden diensttijd zooveel noodig afgeweken en wordt de diensttijd door den
Opzicbter nader geregeld.
De feestdagen , bedoeld in de artt. 8 en 10 der Algemeene
Jnstructie, zijn;
de Nieuwjaarsdag, de Goede Yrijdag, de 2de Paascbdag,
de Hemelvaartsdag, de 2de Pinksterdag en de Kerstdagen.

Art. 3.
De arbeiders kunnen door den Arrondissements-ingenieur Arbeid buiten
tijdelijk ook werkzaam worden gesteld buiten bun dienstkring
om met andere arbeiders samen te werken.

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

dragen gedurende bun diensttijd de dienst- Dienstkleebun van Rijkswege wordt verstrekt en die zij,
ding,
bun verstrekte uitrusting, in beboorlyken en
moeten onderbouden.

4
Art. 5.
Politietoezicht op de
werkea.

De verschillende bepalingen der wetten, besluiten, reglementen
of verordeningen, op welker ualeving de arbeiders volgens
art. 2 der Algemeene Instructie verplieht zijn toe te zieu,
zullen door of Taowege den Hoofdingenieur ter hunner kennis
gebracbt worden.
Art. 6.

Nadere
vooi-scliriften.

De arbeiders volgen voorts de nadere voorscbriften op, die
bun door den Hoofdingenieur, in verband met plaatselijke toestanden of beboeften, mocbten gegeven worden.

