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Compartimenteringkering Geestbrug  
 

 Totaal andere kering dan overige BWO’s. aparte beschrijving in 

de maak, inclusief instructievideo. 
 Getest op 05-04-2014. 

 In geval van test is het inzetten van een duiker gewenst. 
 
Locatie Naast de Geestbrug in Rijswijk 

Adres Geestbrugweg, op de grens met Voorburg 

Postcode/Plaats 2281 CT Rijswijk 

GPS x= 52.059332;  y= 4,34450 

 

 

Beheerder Hoogheemraadschap van Delfland 

Postadres Postbus 3061 

Postcode/Plaats 2601 DB DELFT 

Telefoonnummer 015-270 18 00 

Bezoekadres/sleuteladres beheer Hoek van Hollandlaan 15 

Postcode/Plaats 2554 EA Den Haag 
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Algemene informatie kering Geestbrug. 

 

 

Moet aan twee kanten bediend worden met een hydraulisch pompje aan de zuidoever 

van de Haagse Vliet en de evenaar vanuit de noordzijde, in de bunker in de kade. 
De specifieke gebruiksaanwijzing komt in de bunker te liggen. 

 

Aantal sponningen 
Dagmaat sponning 
Diepte drempel 
Opslag schotbalken 

één  

12,8 m 
-1,97 m NAP; 
betonnen opslag in de kade 

 12,8 m 

-1,97 m NAP; 

 

 

Informatie benodigde Middelen  

Omschrijving  Op locatie Aannemer 

meenemen 

2 man begeleiding  X 

Wegafzetting conform CROW 96b  x 

2 sprong met sluitingen x  

2 stuurtouwen. Lengte 6 meter  x 

Dreghaak om de bodem te schrapen  X 

Afzetting omstanders/onbevoegde  X 

Maatregelen en/of alarmering voor passerende 

vaartuigen 

X  

Autolaadkraan met zwaailicht en schijnwerper (incl. 

chauffeur):  

 X 

Let op: in de kering is één evenaar aanwezig x  

 

Informatie Persoonlijke hulpmiddelen 

Veiligheidsschoenen  x 

Zwemvest  x 

Veiligheidshesje met retro- reflecterende strepen  x 

Handschoenen  x 

Reddingslijn  x 

Veiligheidshelm  x 

 
Gevraagde maatregelen en rekening houden met: 

Verkeersmaatregelen volgens de geldende CROW-publicatie CROW 96B 

Vergunningen aanvragen bij weg- en waterbeheerders 

Scheepvaart informeren met VHF op aangegeven kanaal (kanaal 16) 

Voor het scheepverkeer is de kering vanaf de noordzijde (vanuit richting Den Haag) 

niet goed zichtbaar. Aan de noordzijde diet het rood-witte afzettingsbord te worden 

aangebracht. 

Vóór het inlaten de bodem met de dreghaak controleren op harde delen 

Neem contact op met radarpost (kanaal 16); 

Scheepvaart inlichten met VHF op aangegeven kanaal; 

Werklocatie (=de watergang) markeren. 
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Bovenaanzicht 

 
Vanaf zuidoever naar noordoever gezien 

 
Van zuid naar Noord (bunker achter grijze deur) 
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Uitvoeringsprocedure 
 

A. Kraan in positie brengen 
 Deur openen; 

 Hekje wegnemen; 
 Met schep sponning op de bodem schoonmaken; 
 Hoofdschakelaar op de kast aanzetten; 
 Stuurstroom in; 
 Verlengbalk uitschuiven en vergrendelen; 
 Kraanbalk uitschuiven en vergrendelen met de knoppen op de kraan; 
 Aan de overzijde van het water de potkrik plaatsen; vergrendeling wegnemen; 

 Draadspindel zo hoog mogelijk uitdraaien en vervolgens opkrikken; 
 Vergrendelingspennen terugplaatsen en potkrik aflaten, zodat de steun op de pennen rust; 
 Eventueel hekje wegnemen aan overzijde. 
 

 
 

B. Transport van de balken 

 Hydrauliek aanzetten op de kast; 
 Langswagen naar de achterste positie brengen (eindaanslag rail zit in lijn). 
 Dwarswagen onder de balken brengen (aanslagpennen). 

 Balk optillen met liftcilinders; 

 Dwarswagen naar middenpositie (stopplaats); 
 Langswagen naar voren: balk sturen zodat deze niet tegen de kolom loopt (eindstop); 
 Liftcilinders laten zakken; 
 Herhalen vanaf punt 2, totdat alle balken geplaatst zijn. 
Bij het terugplaatsen van de balken de punten in omgekeerde volgorde herhalen. 
 

 
 

 

C. Hijsen (knop geheel indrukken= snel. Minder indrukken= langzaam.) 
 Kraan naar voren rijden; 
 Beide takels laten zakken; 
 Hijstraverse aankoppelen aan de balken; 

 Balk hijsen; 
 Kraan uitrijden totdat de balk de bodem raakt. Zichtbaar aan de hijsbalk; 
 Met touw hijstraverse loskoppelen van haken. Overzijde trekken; 
 Takels omhoog halen; 
 Kraan naar koppelpositie rijden; 
 Herhalen vanaf punt 2. 

Bij het uithijsen van de balken handelingen in omgekeerde volgorde verrichten. 
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De kraan uitrijden totdat de schakelaar voor langzaam rijden wordt bediend. 
Vervolgens de balken laten zakken totdat de hijskabel slap hangt 
De takel naar de bunker rijden en met het touw de traverse koppelen aan de balk. Is voelbaar 
aan het touw (metaal op metaal). 
 

De balken ophijsen tot boven de waterlijn. Vervolgens met alleen kraan 2 de balk schuin 
hangen, zodat het water eruit kan lopen.  
Als al het water uit de balk is, met kraan 1 de balk weer in horizontale positie brengen. En 
vervolgens met beide kranen weer geheel omhoog halen. 
 

 Inlaten buizen (links=noordoever) 
 

 

 

Checklist: 

 Zijn alle PBM aanwezig en in goede staat? 

 Zijn alle benodigde middelen voor het sluiten van de kering aanwezig en in goede 

staat? 

 Voor de werkzaamheden dienen verkeersmaatregelen getroffen te worden 

volgens de geldende CROW-publicatie 96b. Zij de middelen aanwezig en in goede 

staat? Staat de afzetting op de juiste manier opgesteld? 

 Zijn de juiste verkeerstekens voor een stremming t.b.v. de scheepvaart aanwezig 

en in goede staat? 

 De opslagconstructie dient bereikbaar te zijn voor ene mobiele kraan of 

autolaadkraan. 

 Het inhijsen van de schotbalken moet dag en nacht, onder alle 

weersomstandigheden –uitgezonderd strenge vorst- plaats kunnen vinden. 

 De schotbalk moet met een minimaal aantal hijsbewegingen te kunnen worden 

aangebracht. 

 De luiken moeten in alle weersomstandigheden door 1 man veilig te openen en 

sluiten te zijn. 
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Belanghebbenden 
Wegbeheerder 

Naam Gemeenten Voorburg en Rijswijk  

Adres resp. Kon. Wilhelminalaan 2 en Bogaardplein 2 

Postcode / Plaats resp. 2264 BM Leidschendam en 2284 DP Rijswijk 

Telefoon Beide 14 070 

e-mail  

 

Vaarwegbeheerder 

Naam Hoogheemraadschap van Delfland (V&H) 

Adres Delftechpark 23 

Postcode / Plaats 2628 XJ Delft 

Telefoon 015- 27 19 52 

e-mail  

 

Beheerder kering 

Naam Hoogheemraadschap van Delfland (OWW) 

Adres Hoek van Hollandlaan 15 

Postcode / Plaats 2554 EA  Den Haag 

Telefoon 070-449 36 36 

e-mail  

 

Peilbeheerder 

Naam Hoogheemraadschap van Delfland (operationeel beheer) De AWZI 
Groote Lucht (Regio Zuid) 

Adres Maassluissedijk 175 

Postcode / Plaats 3133 KA Vlaardingen 

Telefoon 010- 445 25 44 

e-mail  

 

Naam Hoogheemraadschap van Delfland (Beheer Technische Installaties) De 
AWZI Groote Lucht (Regio Zuid) 

Adres Maassluissedijk 175 

Postcode / Plaats 3133 KA Vlaardingen 

Telefoon 010-445 15 00 

e-mail  

  

Communicatie 

Naam Hoogheemraadschap van Delfland  (Communicatie) 
Gemeenlandshuis Delft 

Adres Phoenixstraat 32 

Postcode / Plaats 2611 AL Delft 

Telefoon 015-260 82 14 

E-mail communicatie@hhdelfland.nl 

 

Meldpunt  

Naam Hoogheemraadschap van Delfland  (Meldpunt)  
Gemeenlandshuis Delft 

Adres Phoenixstraat 32 

Postcode / Plaats 2611 AL  Delft 

Telefoon 015-270 18 88 

E-mail meldpunt@hhdelfland.nl 

 

Aannemer 

Naam  

Adres  

Postcode / Plaats  

Telefoon  

Mobiel  

e-mail  
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Risico inventarisatie en –evaluatie  
Risico’s Werken boven/nabij/ in water 

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

Werken op/langs het 
water 

Te water raken  Uitglijden/struikelen Orde/netheid op de locatie 
tijdens werkzaamheden 

 Te water raken Openen van 

kapconstructie 

Gebruik maken van hulphaak 

 Te water raken Aanpikken 
hijsevenaar 

Gebruik maken van hulphaak 

 Verdrinking Te water raken 

tijdens 
werkzaamheden 

Niet alleen werken/ 

reddingsmiddelen aanwezig 

 

Risico’s hijsen van (gebundelde) schotbalken 

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

Hijsen Persoonlijk letsel Ondeskundig gebruik Instructie personeel 

 Knellen/klemmen/ 
snijden 

Niet afschermen 
draaiende delen 

kraan 

Instructie personeel, 
Afzetten draaibereik kraan 

 

Risico’s Verkeersmaatregelen 

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

 Aanrijdgevaar Weinig werkruimte Volledig afsluiten met 
omleiding. 
Afzettingen/bebording plaatsen 
volgens CROW 96b. 

 Aanrijdgevaar Verkeersvoorzienin-
gen/signaleren 

Afzettingen/bebording plaatsen 
conform CROW 96b. 

   Controleren maatregelen met 
wegbeheerder  

 Aanrijdgevaar Tijdens 
aanbrengen/weg-
halen voorzieningen 

Veilige plaats innemen 

 Aanrijdgevaar Onvoldoende 
zichtbaarheid/op-
vallen 

Verkeersvesten dragen 

 Aanrijdgevaar Parkeren materieel Veilige parkeerplaats voor 
materieel (niet in vrije ruimte) 

 Aanrijdgevaar Slecht zicht door 
weersgesteldheid 

Bij slecht zicht stoppen met 
verkeersbeïnvloedende 

werkzaamheden 

 

Omgevingsrisico’s  

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

Omstanders Aanrijding 
omstanders door 
materieel 

Onbevoegd betreden 
werk van werkterrein 

Afzetten werklocaties 

 Lichamelijk letsel 

omstanders 

Onbevoegd betreden 

werk van werkterrein 

Afzetten werklocaties 

 


