GROENONDERHOUD GEMEENTE MOERDIJK 2021
Omschrijving

eenheid

januari
1

Controleren bomen door visuele inspectie.
Opstellen onderhoudsplanning
Verwijderen stam- en wortelschot
Begeleidingssnoei vrijuitgroeiende bomen
Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeiende bomen.
Onderhoudssnoei niet-vrijuitgroeiende bomen.
Snoeien leibomen.
Snoeien vormbomen
Knotten vormbomen.
Kandelaberen bomen.
Biologisch bestrijden eikenprocessierups.
Opheffen verdichting bomen middels ploffen
Aanbrengen voedingspijlers
Watergeven bomen.
Watergeven bomen.
Beheersen staat boompalen en -banden.
Verwijderen bomen.
ONDERHOUD BEPLANTINGEN
Beplanting algemeen
Herstelwerkzaamheden beplantingen
Inspecteren beschadigingen-beplanting.
Opheffen verdichting plantstrook middels ploffen
Beheersen onkruid beplanting
Beheersen zwerfafval fijn
Beheersen zwerfafval grof
Beheersen natuurlijk afval
Plaatsen bladkorven
Ledigen bladkorven
Verwijderen bladkorven
Beheersen invasieve exoten
BODEMBEDEKKERS
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Herstelwerkzaamheden
Beheersen kaal oppervlak-bodembedekkers.
BOSPLANTSOEN
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Dunnen beplanting.
Uitmaaien rand beplantingsvak.
Uitmaaien beplantingsvak.
Beheersen onkruid
(BLOKHAGEN)
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Herstelwerkzaamheden-(blok)haag
Beheersen gaten in haag.
Beheersen gaten in haag.
Beheersen gaten in haag.
HEG
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Afzetten beplanting.
Maaien hegvoet
Herstelwerkzaamheden-heg
Beheersen gaten in heg
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HEESTERS
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Beheersen snoeibeeld-heesters.
Beheersen snoeibeeld-heesters.
Beheersen snoeibeeld-heesters.
Herstelwerkzaamheden heesters
Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.
STRUIKROZEN
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Spitten of ploegen.
Bemesten beplantingsvak.
Snoeien struikrozen.
Doppen struikrozen
Snoeien struikrozen.
Herstelwerkzaamheden struikrozen
Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.
Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.
VASTE PLANTEN
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Onkruidvrij maken kruidachtigen
Mulchen vaste planten
Bemesten beplantingsvak.
Herstelwerkzaamheden vaste planten
Beheersen kaal oppervlak-vaste planten
Beheersen kaal oppervlak-vaste planten
Beheersen kaal oppervlak-vaste planten
ONDERHOUD GRAS
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Herstelwerkzaamheden-gras
Beheersen molshopen in gras.
Herstellen kaal-oppervlak gazon en grasveld
Beheersen zwerfafval grof
Beheersen natuurlijk afval
Bemesten bloembollen
Bemesten bloembollen
Bemesten bloembollen
Beheersen gras rondom obstakels
GAZON
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Reinigingswerkzaamheden-fijn zwerfafval
GRASVELD
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Reinigingswerkzaamheden-fijn zwerfafval
ONDERHOUD MEUBILAIR
Afvalbakken
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Reinigingswerkzaamheden-afvalbakken
Recreatieve voorzieningen-banken en tafels
Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Beheersen kleurechtheid-banken en tafels.
Beheersen kleurechtheid-banken en tafels.
Beheersen kleurechtheid-banken en tafels.
Reinigingswerkzaamheden-banken en tafels
SPEELVOORZIENINGEN
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Reguliere (onderhouds)werkzaamheden
Onkruidvrij maken valdempende ondergrond
Aanvullen valdempend materiaal
Reinigingswerkzaamheden-speelvoorzieningen
Uitvoeren veiligheidsinspectie WAS speelvoorz.
ONDERHOUD VERHARDING
Beheersen-onkruid rondom obstakels
Reinigingstaken-kauwgom
Reinigingswerkzaamheden-veegvuil in goten
Reinigingswerkzaamheden-veegvuil op verharding
Beheersen-onkruid in goten
Reinigingswerkzaamheden-fijn zwerfafval
Reinigingswerkzaamheden-grof zwerfafval
Reinigingswerkzaamheden-jaarwisseling & carnaval
Opschonen verharding-zwerfafval fijn
Opschonen verharding-zwerfafval grof
GESLOTEN VERHARDING
Reinigingswerkzaamheden-natuurlijk afval
Reinigingstaken-natuurlijk afval
Beheersen onkruid verharding
Reinigingswerkzaamheden-natuurlijk afval
Beheersen onkruid verharding
Beheersen natuurlijk afval
Beheersen onkruid ongebonden verharding
BERMEN
Reinigingswerkzaamheden-zwerfvuil grof
Herstelwerkzaamheden bermen
Beheersen hoogteligging-berm langs verharding.
WEEKMARKTEN
Reinigingswerkzaamheden-zwerfvuil
Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.
Beheersen grof zwerfafval-verharding.
Stelconplaten
Beheersen natuurlijk afval
Beheersen onkruid verharding
GRASBETONTEGELS
Beheersen natuurlijk afval
Maaien gras grasbetontegels
Maaien grasbetontegels
ONDERHOUD WATER
Reinigingswerkzaamheden-drijfvuil
Reinigingswerkzaamheden-grof zwerfafval
Reinigingswerkzaamheden-zinkvuil
Beheersen watervegetatie
Beheersen vegetatie in nat profiel.
Beheersen vegetatie in nat profiel.
ONDERHOUD RIOLERING
Herstelwerkzaamheden-drainage
Beheersen beschadiging-drainuitlaat.
Beheersen beschadiging-drainuitlaat.
Beheersen beschadiging-drainuitlaat.
Opgraven en herstellen horizontale drainage
Doorspuiten drains van horizontale drainage.
KOLKEN
Reinigingswerkzaamheden-kolken
ONGEDIERTEBESTRIJDING
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Bestrijden ratten
Bestrijden wespen
Bestrijden mollen
Bestrijden konijnen
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Afhandelen meldingen openbare ruimte
Uitvoeren besteksschouw
VERKEERSMAATREGELEN
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen rijdende afzetting.
Toepassen rijdende afzetting.
Toepassen rijdende afzetting.
ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES
Markeren fauna rust- en verblijfplaats.
Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.
Toepassen faunawerende maatregelen.
Markeren groeiplaats of zaadbank.
Inventariseren fauna, verkennend.
Inventariseren flora.
WERK ALGEMENE AARD
Ter beschikking stellen werknemers
T.b.s. verkeersregelaar
T.b.s. werknemer.
Ter beschikking stellen materieel
T.b.s. veegmachine
LEGENDA
uitvoer
op aanvraag
op beeldkwaliteit

keer
keer
keer
keer
EUR
st
keer
keer
keer
keer
keer
st
st
keer
st
keer
keer

uur
uur
uur

