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Waterschap voor de gecombineerde waterlossing 
der polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas 

en Waal. 

BESTEK EN VOOB,\V A.Ali,DEN, 
waarnaar het Bestuur van het \Vater
schap zal aan besteden: 

het bouwen van drie stoomgemalen 
aan de Maas, 

in drie perceelen en in massa: 
__ Perceel 1: Het stoomgemaal aan de 

Leeuwensche sinis; 
2: Het stoomgemaal aan de" . 

Rijksche sluis; 
8: Het stoomgemaal aan de

" Blauwe sluis; 
een en ander met bijlevering van alle 
materialen, transporten en arbeiders
loonen. 

.A.rtikel 1. 

ALGEMEENE BESCHRIJVING. 

De drie stoomgemalen worden gebouwd, binnendijks, op 
den rechter Maasoever, onmiddell\jk tegen de daar gelegen 
sluizen; het stoomgemaal aan de Leeuwenscile sluis en 
dat aan de Ri.jkscl1e sluis ongeveer 100 M. van elkaar. 
tegenover het dorp 0\j8n, het stoomgemaal aan de Blauwe 
sluis meer bovenwaarts, onder A.ppeltern. Op beide punten 
bevindt zich in de nabiJheid een loswal aan de :Maas. 

Het algem(;)ene type der drie gemalen is gelUk; zU 
worden zoodanig tegen de sluis gebouwd, dat één der 



__ 

sluisopeningen daardoor wordt afgesloten, terwijl de pers
buis van de pomp door die opening "\vordt gevoerd; de 
deuren, die thans den sluiskoker afsluiten: worden daarbli 
vervangen door een waterkeerenclen muur. 

Elk der gebouwen bestaat uit een machinekamer met 
ketelhuis en kolenloods ; zij worden gefundeerd op palen, 
waarover kespen en houten vloer; op dezen houten yloer 
komt een betonfundeering ter hoogte van ruim 5 kl.: 
z\jnde de vloerhoogte van de gehouwen, waarboven deze 
worden opgetrokl,en van metselwerk. 

BU elk der stoomgemalen 7.al een schoorsteen worden 
gebouwd; de houten paalfundeering en de onderbouw in 
beton behoorel1 mede tot het werk volgens dit bestek, 
met eenige nader te omschrUven wer~zaall1heden. 

Zoo het tegendeel niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden 
alle bepalingen van dit bestek voor elk der drie perceelen. 
Het geheele werk wordt uitgevoerd volgens de besteks· 
teekeningen en nader door de Directie te verstrekken 
detailteekeningen. 

Art. 2. 

Hoofdafm.etiogen. 

I 
Pûl'ceel 

1. 
I Perceel 

II. 
Perceel 

lIL 

Afmetingen binnenwerks: 
Lengte machinekamer. 
Breedt.e 
Lengte ketelhuis. 
Breedte 
Lengte kolen loods 
Breedte 

1II. 
8.22 
8.00 

13.40 
4.72 

13.40 
5.00 

1\1. . 

8.97 
8.97 

13.50 
4.80 

13.50 
5.00 

M. 
L.R C):) 

8.00 
13.85 
,1.72 

13.85 
5.00 
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Perceol 
I. 

Pereeel 
H. 

Perceel 
UI. 

Het peil volgens welk alle hoogten zUn 
gerekend is het Amsterdal1lsch peil 

P.») zooals dit hU elk der stoom
gemalen zal worden aangegeven. 

Ten opzichte van dit peil z(jn gelegen: 

BO'ienkant fundeeringvloer machinekamer 
ketellmis en 
kolen)oods . 
schoorsteen 

Voor de keermuren tusscben machine
l kamer en sluis met tusschen gelegen 

I 
1 

betonvloer, komt de hoogte van den 
houten fundeeringvloel' op. . . . . . 

De schotbalkmuren met tusschen gelegen 
! betonvloer, aan de andere zUele van de 
J.. machinekamer, worden gefundeerd als 

deze op. . . . . . . . . . . ... 
f Bovenkant betonfundeering onder de ge
I 

bouwen = bovenkant vloer in de ge,1 
bouwen .......... .
.j 

Zulks met inachtneming van verhoogin) 
'I gen of uitsparingen voor machinefundaI 
1 menten , ketelbemetseling, vloere11 enz. 

j en de verschillende spaargewelven 
volgens teekening. 

.' 

I H. M. j\1. 

!+A.P. +A.P. +A.P. 
I I 
i------~------~-----

I 
! 
i 
I 

2.35 2.45 2.95 

2.55 2.65 B.15 
2.55 2.135 3.15 

2.98 2.64 

2.35 2Aö 2.95 

7.78 7.70 8.:38 

* 



Perceel Perceel Perceel 
L Il. lIL 

I lYl. M.. M. 
i+A.P. +A.P.. +A.P. 

Bovenka.nt waterkeerende muren tusschen I 

machinekamer en sluis . . . 8.70 8.70 9.30 
Bovenkant muurplaat, machinegebouw 15.08 15.00 15.68 

" ket.elhuis . 12.70 12.62 13.30 
11.10kolen loods . 10.50 10,42 

Bovenkant nol;: machinekamer . 19.10 19.02 19.70 
I 

15.05 14.97 15.65ketelhuis . 

Art. 3. 

Grondwerk. 

Alle grondwerk voor de ontgraving van den fundeering
put, voor afdamming enz. enz. is voor rekening van den 
aannemer, zoomede alle tijdelijke afheiïngen, die voor het. 
maken of in stand houden van den func1eeringput volgens 
oordeel der Directie mochten noodig blijken. 

Daar van het dijkstaIud niet mag worden vergraven, 
zal de aannemer speciaal voor perceel I - op circa 
18 M. tijdelijke afheiing hebben te rekenen j zulks echter 
zonder verbinding. De aannemer zal clen bodem der wet.e
ring, tusschen de bestaande sluis en den voorkant der 
schotbalkmuren, voor zooveel noodig, volgens aanwijzing 
brengen op een hoogte van 0.25 M. boven den fundeering
vloer en dezen over 10 M. lengte, van uit den voorkant 
der schotbalkmuren, geleidelijk laten verloopen tot op de 
bestaande bodemhoogte. De taluds over deze totale lengte 
worden, voor zooveel noodig, bijgewerkt.. 



De ontgraven grond kan tijdelÜk in de onmiddell\jke 

nabUheid der gebouwen worclen gedeponeerd en moet later 
geheel, voor aanvulling, volgens aanwijzing der Directie, 

worden venverkt. De ruimte onder de kolenloods 
wordt geheel aangevuld, van de spaargewelven slechts 

die onder het ketelhuis, voor zoo ver dat noodig is tot 
instandhouding van de aanvulling buiten het gebouw. 

Aanvullingen van spaarruimten, boven de betonfundeering 
van de machinekamer en het ketelhuis moeten geschieden 
met zanel, welk zand, voor zoover niet aanwezig, door 
clen aannemer moet worden bijgeleverd. Alle aanvulling 
geschiedt in lagen van hoogstens 0.30 11'1., die goed worden 
aangestampt. 

Voor den aldus te verwerken grond werd berekenLl 
zonder verbinding - voor perceel I: 1300 JV[3., voor 
perceel II: 1600 1\P. en voor perceel IIr: 1500 liP., waarb\j 

voor perceel Hl (en zulks, in tegenstelling met het overige 
grondwerk, wel in verrekening) 100 liP. voor te kort 
aan zanel. 

Vóór de Oi)levering van het, werk worden alle afdam
mingen opgeruimd en alle taluds behoorltjk afgewerkt.. 

Art. 4. 
; 

"f Dammen en drooghouden. 

Alle werkzaamheden moeten in den 
waartoe de aannemer de nooelige afdamming eu bemaling 
ten genoegen der Directie moet; leveren. 

Van 15 April 1913 tot 15 Juli d. a. Y. zal de water
afvoer door de Leeuwensche en R(jksche vVetering van 
wege het Waterschap worden [Jesf.1·emd, terwijl de aan
lIemer ook de Blauwe gedurende elien tijd geheel 

mag afsluiten. 
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Zoo tengevolge van hoog binnenwater die stremmillg 

van den afvoer door de ,Veteringen t(jdelijk moet worden 

opgeheven, zal de aannemer verplicht zijn, op last van 

het Bestuur van het Waterschap, ook zijn afdammingen 

tijdelijk op te ruimen. Alle uitgaven, van af den datum 
dezer lastgeving totdat de afdamming weeIer op last van 

het Bestuur is l1ersteld, die door den aannemer moeten 

worden gedaan om zUn werk weder in den toestand te 

krijgen waarin !Iet vóór die last.geving verkeerde, worden 

hem door het Waterschap vergoed; bovendien worden alle 

term~jnen van oplevering met evenveel dagell verlengd, 

als de noodzakelljke vertraging bedraagt, die de tijdel~jke 
onderbreking van het werk heeft veroorzaakt. 

Op schadevergoeding uit anderen hoofde zal de aan

nemer geen rechten kunnen doen gelden .. 

l\[ocht de afsluiting der ,Veteringen en de afdamming 

der Blauwe wetering eerst na 15 April 1913 kunnen 

geschieden, zoo zullen de termljnen van oplevering met 

evenveel dagen worden verlengd, als de vertraging in het 

tot stand komen dezer afsluiting bedraagt, terwijl cle 
stremming zelve toch gedurende 3 maanden zal plaats 

hebben; - ook in dit geval heeft de aannemer geen recht 
op schadevergoeding. 

Art. 5. 

Houten fundeeriug. 

Zoo spoedig mogelijk na de gunning zal de aannemer 

twee proefpalen slaan, zoodanig dat de draagkracht LIer 
palen daaruit kan worden beoordeeld; indien blijkt àat 

langere of kortere pa,len noodig z(jn, zullen deze worden 
voorgeschreven en zal het verschil volgens de eenheicls
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prijzen worden verreken cl. Ter pla.atse der proefpalen zal, 
vóór het inheien, zoo nooelig worden ontgraven tot 0.50 l\f. 
boven bovenkant funcleering. De proefpalen r.ullen een 

zooclanige lengte hebben, dat zU met de punt tot ] 2 M. 
onder de hoogte van den houten fundeeringvloer kunnen 
worelen ingeslagen; cle zwaarte zal z\jn als die der in 
dit bestek voorgeschreven palen. 

Heipalen, dampalen en clamplanken moeten zuiver te 
lood en .iuist passend worden ingeheid; dampalen en dam· 
planken voor7,ien van messing en groef. De Directie be
paalt den stuit der heipalen, de zwaarte en valhoogte 
van het heiblok. Indien de funcleeringbodem uit zand 
best,aat, mogen de palen worden ingespoten tot op de 
laatste 2 Meters die in elk geval moeten worden 

geiIeill. 
De Directie bE'paalt de plaats der lasschen bij de kespen, 

deze zullen schuine tandlasschen z\jn, lang 0.60 1\1. Zij 
worden dik geteerd en met twee eiken treknagels, lang 
0.20 M. dik 0.03 1\1. bevestigd; zij dragen midden op de 

palen. 
De kespen wonlen met pen en gat bevestigd en moeten 

zuiver op de borsten der palen aansluiten en op deze 

dragen over mill?tens van de breedte; de pennen 
mogen niet meer dan de halve diUe uit de as der kespen 
verspringen. DB opsluiting der verbinding moet geschieden 
door een eiken wig en eiken pluggen. 

De koppel balken worden met voorloef en inkeeping over 
de kespen gewerkt en op elke kesp bevestigd met t\,{ce 
eikenhouten trek nagels, lang 0.40 liL, dik 0.03 1\1.; lasschen 
in deze balken worden opgesloten door 2 schroefbouten 
van 3/4 E. d. en 2 treknagels. De H[1,llvu1ling tllsRchen de 
kespen geschiedt met het beste voorhanden materiaal. 

De vloerplanken zullen minstens 0.28 M. breed zijn; 
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daar waar geen hoog opgaande betonfundeering komt, 
wonjen zij tot 0.30 M. onder die fundeering voorzien van 

D 

een drijfnaad en wordt deze gebreeuwd en gepikt, na 
afgeàisseld te zijn. 

In eIken vloernaad wordt boven iederen darmvand een 
c1amnagel van eikenhout, lang 0.10 M., dik 0.01 :M., ge
slagen. Elke vloerplank wordt met twee eiken treknagels, 
lang 0.25 M., dik 0.025 1\1. en vier taaie spijkers op elke 
daaronder liggende kesp bevestigd; de vloer moet water
dicht en droog worden opgeleverd. Alle oneffenheden op 
den vloer moeten weggeruimd en de daarop eventueel 
beschadigde breeu.wing moet worden hersteld, daarna 
worden de zwalpen gelegd in een bed van teer en mos, 
juist op den vloer sluitend. Iedere zwalp wordt op de 
onderliggende kesp bevestigd door twee eiken treknagels, 
lang 0.45 M., dik 0.04 M. en vier houtdraadbouten, elk 
lang 0.50 M., dik 13/8 Eng. dm. 

Treknagels worden vervaardigd uit droog gekloofd eiken
hout, vóór het indrijven moet de punt in teer worden 
gedoopt en de kop met werk omwonden, wat eveneens 
moet geschieden met alle spijkers, hakkel- en houtdraad
bouten. 

Het indrijven der nagels mag eerst geschieden na mach
tiging der Directie en in door haar gepeilde gaten. 

De heipalen zullen zijn grenen palen, bovenlandsehe, 
rechten lijvig, van minstens 0.65 M. omtrek op het midden 
der lengte en van minstens 0.40 M. omtrek aan de punt, 
zonder de schors. De lengte der palen wordt gemeten 
nadat zij van een schoonen kop zijn voorzien. 

Voor de houten fundeeringen heeft de aannemer te 
leveren en te verwerken: 
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Perceel 1. 

297 grenen palen, lang 9 111. j verder van dennenhout: 
2 kespen voor de afheiïng, lang 11.25 1\1., z,vaar 25 bij 

30 e.M.; 
2 sloven voor de afheiïng, lang 20.45 M., zwaar 15 bij 

30 e.M.: 

8 kespen. . lang 1.30 M. I 

7 " 5.93" I 

1 kesp. 6.50 " 

1 » 6.20 " 


1 " 
 6.00 " 
1 5.70

" " 
1 5.45" " 3 kespen. 14.60 , 

~ zwaar 25 bij 25 e.",!.;
1 kesp .. 4.90

" " 
1 1.90 I 

" " 
2 kespen. 1.20

" " 8 15.40
" " 5 voor den 


schoorsteen " 5.00 " 

6 zwalpen .. " 4.80 " 

5 4.05" I" 2 koppel balken , 12.10 " 

2 
 " 15.50 " zwaar 18 bij 25 e.M.;
1 koppelbalk . " 11.35 " 
1 ~ " 14.50 
1 kesp voor fund. vloer tussehen gebouwen sluis, lang 

6.70 1\1., zwaar 15 b\i 20 e.M. 
45.40 M. afheiing lang ;) M., dik 10 e.M. 

209 M2
• vloer, dik 10 e.M. 



• • 
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, Perceel 11. 

311 grellen palen, lang 9 M.; verder van dennenhout; 

1 kesp voor cleafheiïng, lang 7.25 M., zwaar 25 bij 30e.hl.; 

2 kespen ~ ~ 11.90", " " " " " 
1 sloof "" 13.60 • , 15 • • .' 

4.50 .,1" • " " " " '" 
1 3.50• " , 
2 kespen. . lang 7.25 lIf. 

2 
" 

5 • 
4 

" 
8 • 
2 

1 kesp. 
1 
1 
5 kespen voor den 

schoorsteen . 

5 zwalpen 

1 zwalp 

1 

1 

1 
" 

11.90 

6.50 
11.10• " 
15.40• " 

2.50 
" 

7.00 ~ 

6.10 " 

5.75 " 

5.00 

4.30 " " 
3.00 " 
3.70 " " 
3.80 • 

4.05 " 

zwaar 25 bij 25 e.1I1.; 

4 zwalpen 2.40 " 

6 koppel balken, lang 12.40 M., zwaar 18 bij 25 e.M.: 

1 balk ,,7.20 ,,9 • 25 " 

44:,33 M. afheiïng lang 3 .M., dik 10 e.M.; 
5 dampalen, lang 3.5 M., zwaar 15 bij 15 e.l\!.; 

187.24 M'.!. vloer, dik 10 e.M. 
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Perceel lIl. 

339 grenen palen, lang 9 1\'1.; verder van dennenhout; 

2 kespen, voor afheiïng, lang 11.30 M., zwaar 25 bij30c.M.; 

2 sloven, " "'" 19.80" " 15" 30 " 
9 kespen. 13.70 M. 1 
7 1.55

" " 
'-' 
<J 14.5U

" " 
8 15.7iJ ,

" " 
1 kesp. 6.55

" " 
1 6.15 

"" " 
1 , 5.75

" " 
1 5.30 zwaar 25 bU 25 e.M. ;" 
1 4.90

" " " 1 1685
" "" 1 5.0t'· 

2 kespen. 1.35 , 
') , voorden 

schoorsteen. 1>.00 ,
" 

S zwalpen 5.30 
" 

5 3.40
" " 

2 koppel balken , 12.10 
" 

2 , 11.60 
zwaar 18 bij 25 e.M.; 

2 , 14.60
" " 

1 balk. . 6.30 ,
" 

44.20 M. afheiïng, lang 3 M., dik 10 e.M. 
248.86 I\'F. vloer, dik 10 e.M. 

Voor elk der drie perceelen is onder de opgegeven lengte 
damwand Ijs voor messing begrepen, terwijl voor balken, 
langer dan 8 AL, op 0.60 M. lengte voor ele lasch is gerekend. 

Omtrent het fundeeringhout zal, zoo noodig, verrekening 
geschieden. 

** 
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Art. 6. 

Betonfundeering en aansluiting bestaand werk. 

Op de houten fundeeringvloeren wordt de betonfundee
ring opgetrokken zooals op de besteksteekeningen en nadere 
détailteekeningen is aangegeven. 'I'ot deze betonfundeering 
behooren de afsluitmuren in de slniskokers en de onder
steuningen voor de persbuizen. 

De aldus te verwerken hoeveelheid stampbeton bedraagt 
voor elk der drie perceelen 812 Ma. waarvan 62 Ma. voor 
de schoorsteenfundeering, over welke hoeveelheid ver
rekening zal geschieden. 

Alle beton vlakken worden vlak. geschuurd met specie 
van 1 cement en 2 zand; de vlakken die met grond in 
aanraking komen worden bovendien tweemaal gekoolteerd. 

Overal waar metselwerk van de sluizen met de nieuwe 
beton in aanraking komt, moet voor behoorlijke aansluiting 
dat metselwerk volgens aanwijzing der Directie worden 
ingetand en plaatselijk afgebroken; in de vleugel muren 
zullen eenige ankers worden gebracht, waarvoor per per
ceel op 40 K.G. smeedijzer te rekenen. De stortebedden 
of houten fundeeringen, die zich bevinden tusschen de 
sluiskokers en het nieuwe gebouw, moeten worden opge
ruimd; de afkomende materialen komen ter beschikking 
van den aannemer; de bij de Rijksche sluis vrijkomende 
basalt-stortsteen kan voor taludbekleeding worden gebruikt. 

Hardsteenen dekplaten en boekblokken zullen van de 
vleugelmuren worden weggenomen en op het nieuwe werk, 
volgens aanwijzing, weder worden aangebracht. Bij de 
Rijksche sluis, perceel H, wordt een gedeelte van den 
vleugel en bet penant in metselwerk verhoogd, waarvoor 
de aannemer heeft te rekenen op 4 liP. van klinkers in 
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sterké cementspecie; aldaar worden nog zes hardsteen
blokken, voor schotbalksponningen uitgenomen om, volgens 
aanwUzing elders opnieuw te worden gesteld. 

Voor elk der perceelen moeten de slagdrempels en 
bovenaanslagen worden uitgebroken volgens aanwijzing 
der Directie, ook het metselwerk boven de bovenaanslagen 
voor perceeien I en Hl en het ijzerwerk aldaar, voor 

11. De deuren en taatsen worden zorgvuldig uit
genomen en in de nabijheid van het werk ter beschikking 
van de Directie gedeponeerd; de ankers der halsbeugels 
worden afgehakt. Dit ,verlc mag eerst geschieden na last-

door de Directie en in geen geval vóór dat de 
aansluitende keermuren ter volle hoogte zijn opgetrokken. 

De voor de deuren in de plaats komende afsluitmuur 
moet waterdicht worden opgeleverd; voor de opening die 
in dezen muur moet worden gespaard als mond van de pers
buis, zal de aannemer een houten mal doen vervaardigen, 
volgens hem door de Directie te verstrekken gegevens. 

Art. 7. 

Sohaarsteen. 

Behalve cle schoorsteenfundeering, hout en beton, die 
tot ongeveer de vloerhoogte der gebouwen voor rekening 

?' 
van den aannemer is, heeft deze de steenen voor den 
l)ovenbouw (circa 45 .l'lf3. metselwerk) die voor den loswal 
worden aangevoerd, uit de schuit te lossen, naar den 
schoorsteen te vervoeren en aldaar op te stapelen. 

Art. 8. 

Metselwerk. 

Alle buitenmuren, de schoorsteen buitendaks, en alle 
I 

binnenmuren, tot 0.60 M. hoven den vloer, worden opge- I 
I, 
Ij 



trokken van klinkers in sterke specie, kleurige klinkers 
voor hetgeen in het gezicht komt, miskleurige voor de 
rest. De binnenmuren en de schoorsteen binnendaks worden 
overigens gemetseld van boerengrau·w in slappe specie. 

Voor de raamdorpels wordt profielsteen gebruikt,. 
De stoomketels worden geheel volgens aanwtjzing en 

teekening ingemetseld, gedeeltelijk in lste kwaliteit vuur
vaste steen, van een door de Directie goed te keuren 
fabriek, in beste vuurvaste specie en overigens ook 
het rookkanaal tot in den schoorsteen van klinkers 
in sterke specie; voor zoo ver die in het gezicht komen, 
kleurige klinkers. 

Voor ketelbemetseling en rookkanaal moet worden 
gerekend: 
voor perceel J: 32 1I'P. klinkers, 6 1I'P. vuurvaste steen. 

II:37,5" ~ 12,5" ~ " 
" " IH: 33 6,5 , 
Onder de vuurvaste steen is begrepen de vuurbrug, 

waarvoor enkele steenen van bepaalden vorm zijn te, 
leveren. 

Over de bovengenoemde hoeveelheden zal verrekening 
geschieden. In de ketelmuren zal het bandijzer worden 
ingemetseld vermeld in art. 13. 

Art. 9. 

Voeg- en pleisterwerk. 

Alle buiten in het gezicht komende muurwerken moeten 
worden gevoegd met gesneden voegen, alle overige muur
vlakken worden beraapt met de specie waarin gemetseld 
is en - behalve binnen de kole.nloods - glad afgeschuurd 
met fijn zand en cement. De ketelmuren worden gevoegd 
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met platte voegen, met de specie waarin is gemetseld, 
alle rookkanalen worden glad beraapt. 

Langs de binnenwanden van de machinekamer wordt 
een lambriseering gemaakt, hoog 1.50 M" dik 5 m.M. van 
sterke specie, na met fijn zand te zijn afgeschuurd, wordt 
de lambriseering tweemaal met silicaatverf geschilderd. 

Art. 10. 

Hardsteen. 

Aan te brengen van hardsteen (Petit Granit): 
Voor elk der drie perceelen: 
6 neuten 0.30 X 0.12 X 0.15 M. 
1 drempel 1.20 X 0.15 X 0.10 M. 
Bovendien voor perceelen I en IIl: 
4 schotbalk blokken 0.70 X 0.55 X 0.30 111. 

Art. 11. 

Steenen vloeren. 

In de machinekamer zal de aannenier een tegelvloer 
in slappe specie aanbrengen i de tegels, ter keuze van de 
Direct.ie, van (2.30 inkoopsprijs per 1IF.; een gedeelte van 
den tegelvloer komt te rusten op dflbetonfundeering, een 
gedeelte op een vloer van 2 platte lagen best rood; één 
in zand en één in specie. In het ketelhuis en voor rol
lagen als onderclrempels in drie deurkozUnen, moeten 
klinkers op hun kant in slappe specie worden aangebracht; 
in de kole11100c18 en voor rabatten voor de buitendeuren, 
kUn kers op hun kant in zand. 

f', 
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L 
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Aldus te leveren en te verwerken: 

Perceel I: 36 M~, tegelvloer, waarvan 15 ~F. op ldin


kervloer; 
38 " klinkervloer in specie; 
72 in zand. 

Perceel Ir: 52 " tegelvloer, waarvan 22 nf, op kUn
kervloer; 

36 " klinkervloer in specie; 
72 " " in zand. 

Perceel lIl: 35 ~ tegelvloer, waarvan 15 M2 op klin• 

kervloerj 
36 " klinker vloer in :::pecie; 

74 " in zand. 
Over genoemde hoeveelheden zal verrekening geschieden. 

Art. 12. 

Timmerwerk. 

Lengte in Meters. , 
Breedte

OM S CHRIJVING. 
e.M., . Perceel I Perceel I Perceel 

I 1. Ir. I In. 

Kapbalken. . 8.80 9.50 
Spruitbeenen, 5.50 6.00 
Schoren, . 2.00 2.30 
Makelaars. 4.504.00 
Steutelstukken . 1.50 1.50 
Stormschoren. 2.502.50 

1.50. 1.50
" " 

Kapbalken. . 5.00 5.00 
Spruitbeenen. 3.00 3.00 

8.80 10 
5.50 10 
2.00 10 
4.00 10 
1.50 10 
2.50 8 
L50 8 
1>.00 10 
3.00 10 

e.M. 

30 
25 
20 
20 
15 
20 
12 

25 
20 
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S 
4 

4 

4 

4 

4 

1 

Trekbalken . 
Makelaars. 
Kapbalken. 
Spruitbeenen . 
Schoren. . 
MuurstUlen. 
Koppelbalken, totaaL 
Gordingen, nokken en 

muurplaten. 
Gootbodem. 

Bebording met panlatten 
en tengels . . . 

17 

Lengte in Meters. 
Breedte I Hoogte 

c.:M.Perceel IPerceel IP"-,,el I 
I. 	 Il. lIL 

2.00 2.00 

1.25 I 1.25 

5.50 i 5.50 
5.50 5.50 
2.00 2.00 

2.25 2.25 
17.00 I 19.00 

247.00240.00 
9.509.00 

i 
I:W. M'!.
I 

I 

290,-1 303.

I 
2.00 I 5 

1.25 1 10 

105.50 I 
5.50 	 10 

102.00 I 
2.25 	 10 

17.001 10 

245.00 I 8 
9.00 I 	 35 

i 

I 
:M~.

i 	 I 
I 

I 297.- \ 

Langs de eindgevels windveeren met dekstukken, dik 
3 c.M.; deze en de gootbodem van grenenhout, de rest 
van vurenhout. 

Verder voor elk der drie perceelen, van droog grenenhout,: 
2 poortdeurkozijnen met getoogde bovendorpels: elk met 

2 van boven beglaasde poortdeuren ; de kozijnen in den 
dag 2.06 M. breed en 2.60 M. hoog, het kozUnhollt 
zwaar 12 bij 15 e.M.; het regelwerk der deuren 5.5 e.M. 
dik, de paneelen 2.5 c.~f. Deze deuren af te hangen, elk, 
met 3 bochtscharnieren N°. 5 en te voorzien van proef
slot, bronzen krukken) kantschuiven enz:j bU elk slot 
2 sleutels. 

c.M. 

20 
15 
28 

25 
20 
15 

10 

18 
5 

2,J·.

,I 

.1 

:1 
I 
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7 lichtkozUnen met kalven en kleppende bovenlichten; 
de benedenramen bij 5 stuks naar buiten draaiend en bÜ 
2.stuks vast; de kozijnen in den dag 1.20 M. breed en 3.10 M. 
hoog; het k07.ijnhout zwaar 10 bij 15 e.M., het binnen
raamhout 4.5 e.M. dik. De draaiende ramen te voorzien 
van eiken tongnaalden. De bovenlichten te voor7.Îen van 
Preston sluitingen en koorden, de draaiende benedenramen 
van stevige hevelespagnoletten en twee gesmeed ijzeren 
uitzetijzers, draaiend in t\vee geledingen. 

Alle bewegende ramen af te hangen met zware fitsen 
met losse pennen. Boven deze kozijnen lateien zwaar 10 
bij 15 e.M. Van droog vurenhout: ,', 

2 binnendeurkozijnen met van boven beglaasde deur, in 
den dag 1.20 M. breed en 2.50 M. hoog, het kozijnhout 
zwaar 10 bij 20 e.M., regelwerk van de deur 4.5 e.M. 
dik, paneelen 2.5. e.M. De deuren sluitbaar te maken met 
half proefslot en bronzen krukken en af te hangen aan 
3 bochtscharnieren N°. 5. 

Voor een filter twee roosters van latwerk, breed 0.85, 
hoog 2 M., de latten 7.5 bij 2.5 e.M.; de tussehenruimte 
aan te vullen met 1 M3 zeer grove grint. • 

Een werkbank lang 1.5 M., breed 0.60 liL, hoog 0.80 1\'1. 
regelwerk (boven- en onderroosterwerk) zwaar 10 bij 10 
e.M., met twee deurtjes en 1 schap; deurtjes, schap en 
beplanking, dik 2.5 e.M.; de deurtjes af te hangen aan 
2 lessenaarsknieren en te sluiten met kruk en wervel. 
De dekplank 1.55 bU 0.65 M., zwaar 3,5 e.M., voorzien 
van hollatjes. 

Een sleutelbord, circa 1 M2
., dik 2.5 e.M. met ingegroefde 

eiken lijst, zwaar 5 bij 5 e. M. 
Bovendien voor elk der perceelen I en een trapje, 

breed 0.60 M., met 9 treden en welstuk ; alle hout ook 
de boomen 4 e.M. zwaar; dit trapje met twee ijzeren 
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haken vast te zetten. Eindelijk voor perceel I 3 ~r!. grenen 
vloerplank op het bordes en 4.5 1\:[2. voor perceel lIl, 
grenenhout, zwaar 3 c.M., met rijtuigschroeven op de 
ijzeren consoles vast te maken. 

Art. 13. 

IJzerwerk. 

Voor elk der drie perceel en : 
2 ijzeren ramen met kleppende bovenlichten, circa 1.00 

bij 1.80 M.; 1 ijzeren raam, gedeeltelijk kleppend, circa 
1.00 bij 1.40 M.; 2 roosvensters van circa 1.20 on 0.70 M. 
middellijn, het kleine tuimelend en 5 halfronde tuimel
ramen, circa 0.70 M. breed. Alle ramen handelsmodel. 

300 K.G. bandijzer ten behoeve van de ketelbemetseling. 
500 " smeedijzer voor ankers, beugels enz. 
Verder voor: 
Elk der perceel en I en lIL 
Aan I No. 10, voor liggertjes in de machinekamer en 

consoles onder het bordes 33 M. à 8.32 K.G. = 275 K.G. 
enkele dezer liggertjes met klinkbouten en laschplaten, 
dik 1 e.M., tegen elkaar te bevestigen. 

2 L ijzers No. 12 voor schotbalksponningen, elk lang 
5.18 liL, totaal 241 K.G. en 20 K.G. 3/~ 11 rond ijzer voor 
ankertjes; deze worden aan ééne zijde plat uitgesmeed 
en met 2 boutjes tegen het hoekijzer geklonken. 
2 I balken N°. 38, lang 8.50 M., . . . . . 1428 K.G.; 

voor een klein krooshek : 
2 L ijzer N°. 8, lang 3 M", . . . . . . . 91 
44 ronde staven, lang 2.30 M., 22 m.M:. dik, 

".met aan één einde scbroefdraad en twee 
moeren. . . . . . . . . . . . . . .. 340 
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Verd~r 

'tOor 1Jerceel I: 

voor een groot krooshek : 
20 IvL 1_ ijzer N°. 6 à 7.04 KG. p. M., volgens aanwijzing 

aan elkaar geklonken, 141 KG. en 76 staven, lang 
2.30 M., als boven, 585 KG. 

VOOr pe1'ceel lIl: 

voor een groot krooshek : 
23 lL L ijzer N°. 6, als boven. • 162 K.G.; 
84 staven, lang 2.30 M. als boven 647 

Perceel Ir. 
Aan 1- N°. 10, voor liggertjes in de machinekamer, 

11.50 M. 96 KG. 
2 T balken N°. 40, lang 9.5 Iv!., 1760 KG.; 

voor ketelbemetseling: 
6 1- N°. 14; 2 C N°. 14; 2 T W. 25; alle lang 2.80 11., 

totaal 550 K.G. 
voor krooshek : 

18 M. L ijzer N°. 6, als boven, 127 KG., met 67 staven, 
elk lang 2.90 M., met draad en moeren als boven, 637 K.G. 
Voor elk der drie perceelen levert de aannemer nog een 

koperen nisbus en 3 petroleum hanglampen elk van f7.
inkoopspr\js, met de noodige ijzeren hangers. 

Over alle in dit artikel genoemde gevvichtshoeveelheden 
zal eventueel verrekening geschieden. 

Art. 14. 

Dakbedekking. 

.Alle gebouwen zullen worden gedekt met eerste soort 
tweegolf pannen en bijbehoorenc1e vorsten; deze laatste 
wQrden in sterke specie gelegd en gespijkerd. 
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Op den schoorsteen levert de aannemer een verglaasd 
aarden schoorsteenpot met kapje. 

Art. 15. 

Zink, lood, glas- en verfwerk. 

Van zink N°. 14, beugelgoot, ontwikkeld breed 0.50 nl., 
met de noodige beugelUzers zwaar 0.09 bU 0.019 M.) voor 
perceelen I en III: 40 M., voor perceel II: 4-2 M. Zakgoot 
tusschen machinekamer en ketelhuis, ontwikkeld breed 
1 nI.; voor perceel en I en III: 9 M., voor perceel II : 10 1\1. 

Afvoerbuis, wijd 0.08 M. met de noodige bochten 8n 
scharnierbeugels, voor elk der perceel en : 20 M. 

Van lood à 15 K.G. per W., het noodige voetlood boven 
de zakgoot, strooken boven de neuten en loketten om 
den schoorsteen. 

De bovenlichten van de ramen in de machinekamer te 
bezetten met kathedraal glas, alle overige ramen met 
Fransch glas, dubbele dikte; de ruiten worden in pap 

en binnen en buiten afgestopt. 
Al het houtwerk dat met metselwerk in aanraking 

komt, moet vooraf dik in de menie worden gezet. 
Alle in het gezicht komende houtwerk, met uitzondering 

van de dakbeschietingen en het kaphout in ketelhuis en 
kolenloods, moet worden gegrond, gestopt, geplamuurd, 
geschuurd, overgegrond en in standolie afgeverfd. 

De vellingkanten van het kaphout van de macbinekamer 
worden in afzonderlijke kleur afgezet. 

De dakbeschieting boven de machinekamer wordt gesausd 
met olie vermengd met eenig kleursel en daarna gelakt. 

Al het ijzerwerk moet tweemaal worden gemenied en, 
dat in het gezicht komt, in op te geven kleuren, twee :, 

maal worden geverfel. 
De pomp en de persbuis worden eveneens éénmaal geverfd. 

<. 



Art. 16. 

Lossen en vervoeren van machinedeelen, pomp 
en buizen en hulp bij de montage. 

De aanvoer van alle machinecleelen, pomp en buizen 
zal geschieden aan de naastbij gelegen losplaats aan de 
Maas. De aannemer levert voor het lossen en vervoeren 
naar de plaats der montage de noodige arbeiders en 
hulpwerktuigen, als takels, dommekrachten, stopblokken 
enz. ten genoegen der Directie. Het lossen en ven'oeren 
geschiedt onder aanw\jzing en toezicht van een door den 
leverancier der machine te zenden monteur en blUft dan 
voor risico van dien leverancier. 

BU het monteeren der bemalingsinrichting' verschaft de 
aannemer de noodige sjouwershulp en bovenbedoelde 
hulpwerktuigen. 

Het aan- en ondergieten, met sterke specie, van de 
machinedeelen en ankers komt voor rekening van den 
aannemer. 

Art. 17. 

Basaltglooiing. 

Bij elk der perceelen zal de aannemer een basaltglooiing 
aanbrengen, bestaande uit een platte laag gevlijde puin, 
waarover 10 e.M. geklopte puin, daarover een vast aaneenge
sloten laag basaltstortsteen, ter dikte van minstens 20 e.M. 

Aan den voet der glooiing moet een aaneengesloten rij 
dennen perkoenen worden geslagen. 

Aldus te verwerken: 
voor perceel I: 36 M2

• basaltglooiing en 9.5 1\1. perkoenrij ; 

" ~ U: 55 ~ ~ ~ 15.- " 
" UI: 45 " ~ 7.- " 
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.jVOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING 
~ EN VAN ALGEMEENEN AARD, 
,~ 

Art. 18. li 
Algemeene Voorsohriften. 

'I 
~ 
" 
11De Voorschriften, vast.gesteld bij beschikking t~ 

van den Minister van Waterstaat, Handel en NUverheicl, ::l 
iI 

dd. 1 Februari 1901, La X, afdeeling 'Waterstaat 'r. zUn 
behoudens § 462 - op deze ,verken van toepassing en 
verbindend voor den aannemer als waren zij woorc1elUk 
in dit bestek ingelascht, voor zoover daaFvan niet in de 
artikelen van dit bestek wordt afgeweken. 

In de A. V. moet worden gelezen: 
Voor: .den Mir:ister" - .het 'Waterschap"; voor: "den 

Hoofdingenieur of Rijksbouwmeester" .de Directie~; 
voor: .het Rijk of van Rijkswege" - ~het 'Waterschap 
of van wege het "\Yaterschap". 

Door Directie worden verstaan diegenen, die daartoe 
cloor het ·Waterschap worden aangewezen. , 

§ 450 der A. V. 'wordt vervangen door Art. 24 van i 
j 

:,1dit ., 
" 

De arbitrage bedoeld in Art. 93 § 495 der A. V. is op 
alle geschillen van toepassing, behoudens afwijking in 
zooverre dat de 3 leden der Commissie van Advies zullen 
worden aangewezen door den Raad van Arbitrage voor 
de Bouwbedrijven in Nederland, op verzoek van de meest 
gereede partij. 

Art. 19. .',
.j. 

Bouwstoffen. 

De bouwstoffen moeten van de beste hoedanigheid 
zijn en strikt voldoen aan de bepalingen der A. V. 

" 
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Alle hout moet zijn meskant bezaagd en zonder spint, 
het hout, dat niet onder "water komt, bovendien zonder lmrt. 

Het dennenhout moet zijn bovenlandsch. 
De beton moet bestaan uit 1 cement 3 zand en 6 grint; 

(van 5 tot 30 m.l'\f. korrelgrootte) maatdeelen; het zand 
als voor alle metselwerk - scherp rivierzand, de grint 

riviergrint. Voor den afsluitmuur in den sluiskoker en ele 
3 waterkeerende muren tusschen gebouwen sluis zal echter 
de beton worden samengesteld uit 1 tras 1 cement 3 zand 
en 6 grint. De mortels worden samengesteld als volgt: 

sterke specie: 1 deel portlandcement, 3 deelen zand; 
slappe specie: lf2 deel portlandcement, 1 deel schelp

kalk en 4 deelen zand. Met deelen zijn maatdeelen be
doeld, droog; de kalk gebluscht gemeten. 

De voegspecie moet bestaan uit: 1/2 deel portland
cement, 1 deel schelpkalk, 2 deelen fijn wit schuurzand 
met één maatje lijnolie per kuip voegspecie. 

De portland-cement moet langzaam bindende kunst
portlandcement zijn, van een door de Directie goed te 
keuren fabriek: zij moet voldoen aan de bepalingen van 
§ 353 der A. V. met trek- en drukvastheden 50 % hooger 
dan in de A. V. genoemd; zij moet in verzegelde zakken 
of vaten op het werk worden aangevoerd. Gebruik van 
z.g. 	natuurcement is uitdrukkelijk verboden. 

De tras moet Plaidter tras zijn. 
Voor de keuring van elke partij aangevoerde cement 

of tras betaalt de aannemer f 10; bij afkeuring zijn alle 
kosten van nieuwe keuring eveneens voor zijne rekening. 

Alle metselsteen moet van den Waalvorm zijn. 
De hardsteen moet zijn Petit Granit, zonder zwarte 

aderen 	of andere gebreken. 
Verrekening zal slechts geschieden over die hoeveel

heden, waarbij zulks in het bestek is vermeld. 
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Art. 20. 

Bewerking. 

Alle werken moeten worden behandeld volgens den 
eisch van goed werk en volgens aanwijzing der Directie. 

Alle loodsen, stellingen, steigers, afdekkingen en verdere 
hulpmiddelen, benoodigd voor berging of bewerking van 
materialen of voor een goede en spoedige uitvoering der 
werken, moeten door den aannemer ten genoegen der 
Directie worden gemaakt. 

De beton moet, met de meeste zorg en met daartoe 
geschikte stampers, tijdens het optrekken voortdurend !, 

worden aangestampt in lagen van 10 à 15 e.M. dikte. 
l.'Î 
I' 

De hardsteen moet worden geschuurd ·en volgells I', 

teekening geprofileerd. De ankers in deze steen worden met 
lood aangegoten; de steen wordt met sterke cementspecie 
gestelel. Op alle neuten worden looelen strooken gelegel. 

Al het in den dag komende houtwerk moet worden 
geschaafd. De planken voor de bebording worden geploegd 
met veeren en groeven, breed 1 e.M:. Zoo\\'el de voor
schriften van de Gemeenteverordeningen op het bouwen, 
als die der woning- en veiligheidswetten, zÜn behoorlük 
op te volgen. 

Art. 21. 

Eenheidsprijzen. 

De eenheidsprUzen, bedoeld in § 468 der A. V. zijn 
als volgt: 
1 Ma. grond ontgraven en werpen met de schop 

tot op 3 nL afstand of laden in den krui
wagen. f 0.12 

1 liP. grond vervoeren over 40 M. afstand. 0.10 
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1 MS. grond vervoeren over 40-80 M. afstand f 0.15 
1 MS. metselwerk van: 

Best boerengrauw in slappe specie. . 16.--

Klinkers in sterke specie • 20.
1 Ma. klinkers voor ketelbemetseling . 23.
1 Ma. ketelbemetseling in vuurvaste steen. " 50.
1 Ma. beton voor fundeering. 12.

1 lYP. tegelvloer op 2 platte lagen. 4.50 

I M2. " lJ de betonfundeering 3.50 
1 liP. straatklinkers op hun kant in zand 1.70 

1 M2." n • specie. 2.20 
1 M2. onder de rij berapen en doorschuren 0.25 
1 M2, voegwerk, gesneden voegen. 0.25 
1 M2. plat vol. . " 0.16 
1 Ma, hardsteen . " 180.
1 M. grenen heipaal, volgens bestek, bU meerder 

werk ... 1.25 

bij minder werk . . . 1.

1 11:13. damwand, met inheien 55.

1 Ma. meskant bezaagd eikenhout. " 90.
1 M3, meskant bezaagd vuren- of dennenhout 

voor grof werk. . . . . . 40.
1 Ma. meskant bezaagd vuren- of dennenhout 

voor fijn werk. . " 50. 
1 nF grenenhout voor grof werk. . . " 55.-
1 Ma." fijn 60,

1 M2. dakbedekking met tweegolf pannen 1.10 

1 K.G. getrokken-, balk·, profiel- of staafijzer, 0.12
" 

1 K.G. smeedijzer voor bouten, doken enz. 0.30 
1 K.G. " ankersendergelÜbverk. 0.20

" 
1 K.G. gegoten ijzer. . . 0.10 
1 K.G. lood. . . .0040 
1 KG. zink met soldeeren 0.50 



27 


1 nP. basaltglooiing, volgens bestek f 3.50 
1 M. perkoenrtj n 1.00 
1 nP. Fmnsch glas, dubbele dikte, met stoppen 

" 3.
1 np. verfwerk volgens bestek . 0.70 
1 r.p. ijzerwerk meniën en tweemaal verven 0.35 
1 nF. tweemaal bestrijken met carbolineum 

" 
0.20 

1 uur werken voor een arbeider 0.18 

1 
" " " 

ambachtsman. 0.25 

Art. 22. 

Meer en minder werk. 

Het meerdere of mindere werk wordt alleen berekend 
voor hetgeen op schriftelijken last der Directie is geschied; 
de aannemer maakt hiervan zoo spoeclig mogelUk, in elk 

geval binnen veel'tien dagen na de lastgeving, staten in 
duplo op, die door hem aan de Directie worden gezonden. 
Het geheele bedrag wordt bij den vóórlaatsten betalingster
mijn afgerekend. De verrekening van meer of minder 
werk. geschiedt volgens § 468 der A. V. 

Art. 23. 

Verbandkist. 

De aannemer stelt op het werk een verbandkist be
schikbaar als omschreven in § 460 der A. V. 

Deze blijft zijn eigendom. 

Art. 24. 

Onkosten. 

Onkosten vallen op de aanbesteding niet. 



28 

Art. 25. 

Onvoorziene zaken. 

De aannemer is verplicht, op schriftelijken last van het 
Waterschapsbestuur die werken te maken, die in direct. 
verband staan met de omschreven werken. De kosten 
zullen worden verrekend volgens Art. 21 en 22 van dit 
bestek. 

Art. 26. 

Loon. 

Omtrent de uit te betalen loonen, gelden de volgende 
bepalingen: 

1e. De aannemer is verplicht te zorgen, dat aan de 
arbeiders, die op het door hem aangenomen werk, hetzU 
middellijk, hetzU onmiddelltjk in zUn dienst zijn, geen 
lager loon wordt uitbetaald dan 90°/0 van de prijzen 
daarvoor in Art. 21 van dit bestek vermeld. 

2e. Het aantal arbeiders, die den leeftijd van 21 jaren 
nog niet bereikt hebben, mag niet meer dan 15°/0 uitmaken 
van alle werkkrachten; hun loon bedraagt minstens 75°/0 
van het boven bepaalde. 

In buitengewone omstandigheden kan dool' de Directie 
ontheffing worden verleend van het in het eerste lid 
genoemde percentage. 

3e• Voor arbeiders in vasten dienst bij den aannemer, 
voor hen, die wegens invaliditeit of hoogen leeftijd niet 
als volle werkkrachten kunnen worden beschouwd en in 
bijzondere omstandigheden, kan op aanvrage van den 
aannemer, door de Directie afwijking van de minima worden 
toegestaan. 
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4e• De Directie kan den aannelller vergunning geven 
om voor bepaalde \verkzaamheden het loon per stuk of 
per hoeveelheid te berekenen. Zoodanige vergunning wordt 
niet verleend en kan worden ingetrokken, wanneer dien
tengevolge - naar het oordeel der Directie door den 
arbeider een uurloon wordt verdiend, dat lager is dan het 
minimumloon, vastgesteld voor die categorie, waartoe hij 
behoort. 

5°. "Wanneer de Directie een langeren werktijd dan 
11 uur per etmaal gelast of vergunt, dan wordt den 
arbeider boven zijn uurloon voor het overwerk betaald: 

voor het eerste uur 10 %, 
» tweede 20%, 
» derde 30%, 

» alle volgende uren 50 % van het uurloon. 
Indien overwerk door de Directie is gelast, heeft de 

aannemer recht op teruggaaf van het door hem ingevolge 
het eerste lid boven het gewone uurloon uitbetaalde arbeids
loon, tenzij het overwerk noodzakelijk is geworden tenge
volge van nalatigheid of handelingen van den aannemer. 

6e• 'Wanneer de Directie het werken op Zon- en feest
dagen in buitengewone omstandigheden gelast of vergunt" 
wordt het minimum uurloon van den arbeider met ten 
minste 50 % verhoogd. 

Indien het werken op Zon- of feestdagen door de Directie 
is gelast, heeft de aannemer recht op teroggaaf van het 
door hem ingevolge het eerste lid boven het gewone 
uurloon uitbetaalde arbeidsloon, tenzij het werken op den 
Zon- of feestdag noodzakelijk is geworden, tengevolge van 
nalatigheid of handelingen van den aannemer. 

Onder werken wordt. in dit artikel niet begrepen het 

" 
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bewaken van het werk en van de zich daarop bevindende 
materialen. 

7e, De uitbetaling van het loon moet wekelijks ge
schieden aan de arbeiders in persoon met afgepast geld 
(Ned. courant) op plaats en uur, vooraf aan de Directie 
bekend te maken en door haar goed te keuren, 

In buitengewone omstandigheden kan door de Directie 
ontheffing worden verleend van het voorschrift.. dat de 
uitbetaling moet geschieden aan de arbeiders in persoon. 

se, De aannemer is verplicht om op de door (le Directie 
aan te w\jzen plaats of plaatsen, en zóó dat het voor 
een ieder duidelijk leesbaar is, op te hangen en opge
hangen te houden afschrift van de in dit bestek voor
komende bepalingen omtrent loon en arbeidsduur. 

ge, De aannemer is verplicht bil elke uitbetaling van 
het loon voor de Directie beschikbaar te hebben een door 
hem gewaarmerkte loon lUst, bevattende naam, leeftijd, 
werktijden, uur- of stukloon voor eiken arbeider, gegroe
peerd naar alle vertegenwoordigde vakken of categorieën 
van vakken, naar welke lijst de uitbetaling van bet loon 
moet plaats hebben. Is bU de uitbetaling de Directie niet 
tegenwoordig, clan wordt, de loonlijst aan haar gezonden. 

Art. 27. 

Onderaanneming. 

Van elk onderdeel van het werk, dat hij op het werk 
in onderaanneming wil laten uitvoeren, legt de aannemer, 
indien dit door de Directie wordt lloodig geacht, aan haar 
dHaiiteekeningen, van een volgnummer voorzien, over. 
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Deze beslist of ze voldoende z\jn ter beoordeeling van 
den aard en den omvang van het uit te voeren werk en 
voorziet ze, bij goeclkeuring, van haar visum. 

Onderaanneming is niet geoorloof'J, zonder voorafgaande 
goedkeuring der Directie en dan eerst op voorwaarde, dat 
de aannemer aan de Directie overlegge een verklaring 
van den onderaannemer, waaruit blUkt, dat deze bekend 
is met de verplichtingen, welke ten opzichte van het aan 
de arbeiders uit te betalen loon op den aannemer rusten. 

Indien de Directie zich detailteekeningen heeft doell 
voorleggen, overeenkomstig het in het eerste lid be
paalde, houdt de verklaring tevens in, dat hU kennis 
heeft genomen van.... (aantal in te vullen) door de 
Directie goedgekeurde detailteekeningen van het onder
deel van het werk, dat h~j in onderaanneming wil uit
voeren en van het proces-verbaal \'t1l1 aanw\jt:ing. 

Art. 28. 

Schade. 

Onverminderd het bep~lalde van § 475 der A. V. is 
alle schade, die door den aannemer of zUne onderge
schikten aan eigendommen van het Waterschap of van 
clernen mocht worden toegebracht, ten laste van den aan· 
nemer. Deze verzekert de gebouwen tegen brand bU een 
solide Maatschappij ten genoegen der Directie, tot het 
einde van den onderhoudstermijn, voor de volle waarde 
van het daaraan verwerkte, met de bepaling dat eventueele 
schadepenningen zullen worden uitbetaald aan het vVater .. 
schap voornoemd. Hij stelt de polis aan het Bestuur van 
het \Vaterschap ter hami. 

Bij de vernieuwing van het beschadigde werk, geschiedt 
de betaling met de verkregen assurantiepenningen. 

.: 
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Art. 29. 

Directiebehoeften. 

De aannemer is gehouden binnen 2 weken na den 
datum der kennisgeving van de gunning, ter aan te wijzen 

en ter uitsluitende beschikking der Direct,ie, een 
afsluitbare dagkeet, met afzonderlijk privaat bij het werk 
te stellen, met teekentafel, stoelen en afsluiLbare kast. 

Hij draagt zorg voor behoorlijk schoonhouden en voor 
verlichting en verwarming. 

De keet blijft eigendom des aannemers en moet bij de eind
oplevering van het terrein der Maatschappij verwijderd zijn. 

Voor uitzetten en opmeten stelt de aannemer de noodige 
arbeiclers en hulpwerktuigen ter beschikking van de 
Directie. 

Art. 30. 

Regeling van het werk. 

Het werk wordt gerekend aan te vangen met den datum 
van de schriftelijke kennisgeving der gunning. 

De aannemer regelt de volgorde van de werkzaam
heden in overleg met en ten genoegen van de Directie. 

De aanvoer der materialen moet steeels zooc1anig 
geschieden, dat naar het oordeel der Directie de geregelde 
voortgang van het werk verzekerd is. Staking der werken 
op bevel van hoog er hand geeft den aannemer recht op 
tijdsverlenging, doch niet op schadevergoeding. 

Art. 3I. 

Oplevering. Onderhoud. 

Met in achtneming van het bepaalde in art. 4:, moet 
15 Juli 1913 de ketelfundeering gereed zijn en 

30 " " de fundeeringen voor macbine en l)omp; 
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15 Aug. 1913 moet de machinekamer glas- en waterdicht 
zUn en het ketelhuis onder de kap. 

Op 1 October 1913 moeten alle gebouwen glas- en 
waterdicbt zijn en moet het overige werk zoover 
zijn, dat de bemalingsinrichting kan werken. 

Uiterl~jl.;: 1 November d. a. v. moet het geheele werk 
voor de eerste maal worden opgeleverd en moeten alle 
eigendommen van den aannemer van het terrein zijn 
verwijderd. 

Acht maanden na de eerste oplevering en goedkeuring 
worden de ,"verken voor de tweede maal opgeleverd; 
gedurende dien tijd bl\jven :t;ij in onderhoud bU den aan
nemer. Alle zich voordoende of ontdekte gebreken worden 
door hem, op eerste aanscbrljving der Directie, voor z\jne 
rekening hersteld. 

Volgens overeenkomst met den leverancier der bema
lingsinrichting, zal met de montage kunnen worden be
gonnen op ele c1ata waarop de fundeeringen gereed moeten 
zijn en zullen alle deelen der bemalingsinrichting in elk 
G Augustus zUn aangevoerd; 1 October moet de inrichting 
werkvaardig ,vorden opgeleverd. 

Art. 32. 

Kortingen. 

Onverminderd het bepaalde in §§ 477 en 478 eler A. V. 
verbeurt de aannemer voor eIken dag, dat één der v(if 
termijnen, in art. 31 genoemd, mocht worden overschreden 
een korting op de aannemingssom van f 50 per dag. 

Kortingen of boeten zullen van een der betalings
terrnUnen l':'l11111en worden ingehouden of op andere 
van den aannemer worden gevorderd. 
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Art. 33. 

Betaling. 

De betaling zal geschieden als volgt: 
25% van de aannemingssom als de houten fundeerin

gen gereed zijn; 
als het betonwerk ge
reed is; 
na de eerste volledige 
oplevering en goedkeu
ring van het werk; 

5ol!) na de tweede volledige 
oplevering van het werk, indien de aannemer alsdan aan 
al z~in verplichtingen tegenover het Waterschap heeft, 
voldaan. 

Art. 34. 

Besteding. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving volgens 
§ 446 tot en met § 449 der A.V. 

De gezegelde inschrijvingsbiljetten moeten geheel hün 
ingericht volgens het daar gegeven model; buiten op den 
verzegelden omslag moet worden gesteld: .Inschrijvings
biljet Stoomgemalen, perceelen (I, lI, IlI). Bestek en 
teekeningen worden niet geregistreerd; mocht registratie 
later, bU gerezen geschil, noodig zijn, dan komen c!é 
kosten daarvan en de mogelUk verschuldigde boeten, ten 
laste van de partU die in het ongelUk ,yordt gesteld. 

Inlichtingen worden verstrekt door de ingenieurs J. van 
Hasselt en De Koning te Nijmegen, op in de ad vertel1ties 
aangegeven dag en plaat.s. 


