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Uniek onderhoudsprogramma
technische installaties Gemeente
waterleidingen Amsterdam
A. O O R S C H O T - K U I P E R S

IndezeerinspirerendeomgevingvanVogelenzang bevindtzichhethartvanGemeentewaterleidingenAmsterdam.Aandeenekantvandeweg ligthetprachtigeduingebied waar hetwater
gewonnenwordt.Enaandeandere kantvindtmenproductieplantLeiduin,waardeverschillende
procestredenzichbevindeninonderarchitectuurgebouwde panden. Hetoudstebouwwerkstamt
uitdevorigeeeuwenhetnieuwsteisvande handvanarchitectAlbertsenisvan1994. Samenmet
architectVanHuut hee/tAlbertseenmasterplan ontwikkeldvoordedirecteomgeving.Ditplanis
gebaseerd opde4elementen:aarde,lucht,vuurenwater.Dezeelementenvind men terug ineen
schitterende beeldentuin,waarinnaastde bouwwerkendewaterbeddenvanPaulvanDijkeen
belangrijkeplaats innemen.Wantwater,daardraait hettenslotteombij Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.

Zekerheid

Procestrede matrix

Deconsument verwacht opelk moment
vandedageenongestoorde watervoorziening.Toen in 1990deTechnische Dienst
Leiduineenzelfstandige sector werd binnen
deafdeling productieWest,wilde men eerst
vaststellen hoemen de werkzaamheden
moest aanpakken omdeze bedrijfszekerheid tewaarborgen. Eengoed onderhoudssysteem ishierbij vancruciaal belang.De
heer ing.W.F.deGroot, hoofd technische
dienst,gunde onseen blik inde
keuken.

Om het onderhoudssysteem opte
zetten werdShelter Consults BV inde arm
genomen.Zij begonnen met het in kaart
brengen vandeinstallatie,waarbij uitgegaan werd vanhet waterproces, onderverdeeld in procestreden.Dezewerden inde
procestrede-matrix verticaal uitgezet, waarbij ookdefysieke scheiding pet gebouw
duidelijk bleef Horizontaal werden alle
voorkomende technische middelen in
hoofdgroepen weergegeven.Een voorbeeld
hiervan isdehoofdgroep energievoor-

HetvuurbeeldvanMaxvanHuut

ziening,waaronder de laagspanningsinstallatie isterug tevinden.Men had nu een
duidelijk overzicht van hetgehele proces
envanalleswatdetechnische dienst onder
zijn hoede heeft.
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Onderhoudsmanagementsysteem
Detechnischedienst begon ondertussen met het ontwikkelen vaneen
onderhoudssysteem. Opbasisvande
onderhoudsvoorschriften werden werkopdrachten gekoppeld aande verschillende
technische middelen uit dePT-matrix.
Samen metS.C. werd geïnventariseerd
welkeparameters van belangzijn bij het
onderhoud en wat allemaal geregistreerd
moet worden (bv.manuren, materiaal,
materieel).Vervolgens werden onderhoudsprotocollen geschreven.Nu men eengoed
ideehad waar het onderhoudmanagementsysteem aandiende tevoldoen,werdeen
passend programma opdemarktgeselecteerd.DeheerOzinga, technisch administrateut binnen desector technische dienst,
kon vervolgens dePT-matrix enalleverdere
gegevens invoeren en het programma
implementeren ophet netwerk;debasis
wasgelegd.
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Engineering Inspecties
elektrische installaties
Gaandewegwerden ernogenkele
aanpassingen gedaan.Detechnische
middelen waren vrijgrofbeschreven.Zo
vond men bijvoorbeeld een onthardingsreductor indePT-matrix terug,maar niet
het stuk elektrische installatie dat onderdeel wasvandezereductor. Enkele onderdelen vroegen om een gedetailleerdere
omschrijving. Zoookde laagspanningsinstallatie:hoeverdeelje zoiets? Hiervoor
werdVander HeideOpleidingen&
Inspecties benaderd om teassisteren.Van
der Heide is,naastdeafdeling bliksembeveiligingen kathodische bescherming,een
specialist ophetgebied vandeNEN3140,
debinnen deARBO-weterkendenorm,die
bepalingen bevatover het veilig werken,
onderhoud en inspecties van laagspanningsinstallaties.

Handboek inspectie
elektrotechnische installaties
Deheer P.Koster,engineer bij
Vander Heide Inspecties,heeft in relatie
tot veiligheidsinspecties de laagspanningsinstallatiegedetailleerd in kaart gebracht.
Daarbij heeft hij exactaangegeven wat met
dediverseonderdelen dient tegebeuren,
verwijzend naar het voor GemeentewaterleidingenAmsterdam samengestelde
inspectiehandboek. Dit iszodanig in het
onderhoudsprogramma geïntegreerd, dat
bij ieder technisch onderdeel vermeld staat
wat ermoetgebeuren, welke controlelijsten
en meetformulieren hierbij gebruikt dienen
teworden, hoeveel tijd hiermee gemoeid
zalzijn, welkdraaiboek gevolgd moet
worden ingevalvan het afschakelen van
despanning, welk bijzonder materieel
gebruikt dient teworden,etc...

juist,dan worden dezeopgeslagen en waar
nodig worden parameters aangepast (bijvoorbeeld:deopdracht kost meer/minder
tijd dan gepland).Desamenwerking met
Vander HeideInspecties BVmet gebruikmaking van hetonderhoudssysteem heeft
naar ieders tevredenheid gefunctioneerd
en men kan met eengerust hart opdeingeslagen wegverder.

Overige NEN 3140 zaken
Omdat debeschikbaarheid van elektrischehulpmiddelen belangrijk isvoorde
continuïteit vandebedrijfsvoering, gaat
men decontrole vandezeapparatuur wel
geheel zelfter hand nemen. Degegevens
worden wederom ondergebracht in het
onderhoudssysteem.
Verderismen druk bezig het veilig
werken voordemensen te waarborgen.
Dit isdeelsgevat in het onderhoudssysteem
doorgoedewerkprocedures te maken.
Bovendien ismen indeafrondende fase
van het introduceren vandeBIHenBIL,
bedrijfsinstructies hoog-en laagspanning.
Debetrokken medewerkers hebben alin
eeneerder stadium decursus NEN3140
gevolgd enzijn thans aan het bijscholen
voorwat betreft deNEN 10105edruk.

zaak isomopverantwoorde wijze te kunnen zeggen dat Gemeentewaterleidingen
Amsterdam goedeen veilige installaties
heeft.
Overhetontwikkelde onderhoudssysteem isdeheer DeGroot zeer tespreken.
Dedrinkwatervoorziening isgewaarborgd
endetaken vandetechnische dienst zijn
gestructureerd en inzichtelijk vastgelegd.
Goed voorbereid gaat GemeentewaterleidingenAmsterdam een bedrijfszekere en
veiligetoekomst tegemoet, ^f

DeherenOsingaendeGroot^ebo^enoverhet
onderhoudsprogramma

Watrestzijn deformele aanwijzingen,
waarmeedeverantwoordelijkheden en
bevoegdheden voordebetrokkenen worden
vastgelegd.

Tot slot
Hoewel het inspecteren geen doel
opzich moet worden,vindt deheerDe
Groot dat het uitvoeren daarvan een noodHetomhardingsgebouw

NEN 3140in samenwerking met
de technische dienst
Omdat deheer Ozinga overallegegevens vandeteplannen inspecties beschikt,
kan hijeengeschikt moment kiezen voor
deuitvoering.Daarbij houdt hij rekening
metde5-jaarlijkse frequentie, die inde
NEN 3140hiervoor wordt aangegeven.
DeeigenTDmet alskerntaken het aansturen en begeleiden van projecten en het
verhelpen vanstoringen, assisteert ook bij
deinspecties.Samen met Vander Heide zijn
ernu enkeleobjecten geïnspecteerd. Nade
inspectiegaan degegevens terug naarde
heerOsinga. Isbijvoorbeeld een meetwaardevolgensdeopdelijst vermelde normwaardeonjuist, dan worden degegevens
opgeslagen eneenS.A.O.-opdracht(storingsafhankelijke opdracht)gemaakt om
heteuvel teherstellen.Zijn degegevens
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