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Onderhoudsjaarplanning 
 

Jan feb mrt april mei juni juli aug sep okt nov dec 

Hoofdwegen                         

Parkeerplekken                         

Parkeerplek BU     1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x     

Pad Haag     1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x     

Binnenhaag         alles     alles alles       

Buitenhaag alles     knel               alles 

Boomgaard      select     alles       alles     

Boomgaard pad                       

Vlindertuin     select  select  select  select       

Bijentuin                    alles   

Lege tuinen     1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x   

Afwateringsput                         

Beerput                         

Waterpunten                

Afrastering                

Hoofdpoort           verf             

Zijpoort           verf             

Container                        

Gereedschap                        

Gebouw             
 

 

Hoofdwegen / parkeerplekken: 

1x per maand. Nalopen of er geen scherpe delen zich bevinden op de wegen op het complex. Zoals schroeven, 

spijkers, ijzerdraad, ijzer, glas enz. het gras langs de parkeerplaats buiten de poort maaien (afspraak met 

gemeente) en indien nodig op de overige maanden van het jaar naar eigen beoordeling. 

Verzorging pad buiten haag: 

1x per maand vanaf mrt t/m november maaien.  

 

Binnen haag en haag op de bijentuin: 

2x per jaar in Mei en Augustus/september. In zijn geheel snoeien en afvoeren naar houtwal boomgaard. 

Buiten haag: 

2x per jaar. In maart/april alleen de knelpunten en het aangezicht van het complex. Snoeien en afvoeren naar 

houtwal boomgaard. In November/December in zijn geheel snoeien en afvoeren naar houtwal boomgaard. 

 

Boomgaard links en rechts en driehoek onder de HSL Lijn: 

3x per jaar. In maart alleen selectief maaien, brandnetels, distels enz. kruiden die bloeien laten staan. 

In Juni - oktober/november alles maaien. 

Paden Boomgaard : 

4x per jaar de paden voor/langs de boomgaard maaien en afvoeren. Ook aan de bosrand achter de buitenhaag. 

 

Vlindertuin: 

4x Selectief maaien. 

Bijentuin: 

2x per jaar,  In april alleen selectief maaien, brandnetels, distels enz. kruiden die bloeien laten staan. In 

november alles maaien. 

Lege tuinen: 

1x per maand maaien en bloeiende planten en kruiden laten staan. 

Afwateringsputten: 

Aan de slotkant van het complex bevinden zich op een paar punten afwateringsputten, welke het overtollige 

regenwater lozen op de slotgracht.  In februari en november dienen deze schoongemaakt te worden. Pad naast 

tuin20 ligt een buis deze dient meerdere keren per jaar nagekeken te worden. 

Beerput: 

2x per jaar, Maart en in Oktober controleren of deze vol is en doorgeven aan de boer die deze komt leegmaken. 

Nummer( nummer bekend bij bestuur) 

Waterpunten: 

1x per kwartaal nalopen/controle op lekkages. In November/December punten afsluiten ivm bevriezingen van 

leidingen. (Bij kans op nachtvorst) 

Afrastering complex: 

1x per kwartaal nalopen/controle of er geen doorgangen zijn. (inbraak) 

Hoofdpoort en zijpoort: 

1x per kwartaal regelmatig smeren. In juni eventueel voorzien van een likje verf.  

Container/gereedschapshok : 

In november/december grote schoonmaakbeurt. (complexbeheer) 

Gebouw: 

Wekelijks Wc’s nalopen/controleren/poetsen. 

1x per maand de rest van het gebouw schoonmaken binnen en buiten – terras. 

 


