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Inleiding 

De afgelopen jaren heeft de Stichting Sassenhein samen met de Hengelaarsclub 

Sassenhein verschillende inhaalslagen wat betreft het onderhoud langs de beide wateren 

gemaakt. De prioriteit heeft de afgelopen jaren gelegen op de werkzaamheden langs de 

zuidplas, omdat er daar een enorme achterstand was ontstaan door gebrek aan onderhoud. 

Inmiddels is dit redelijk hersteld en ligt de plas en het omliggende terrein er weer goed bij.  

Voor de afgelopen jaren uitgevoerde werkzaamheden is gebruik gemaakt van het in 2014 

vastgestelde MJOP. Dit MJOP had een looptijd van 2013 tot 2018. In 2016 is een subsidie 

aanvraag gedaan en deze heeft geresulteerd in een subsidietoekenning in 2017. Om die 

reden is ervoor gekozen om een nieuw MJOP op te stellen waarbij ook deze subsidie is op- 

en meegenomen. Daarnaast zijn natuurlijk ook een aantal zaken inmiddels opgepakt en 

uitgevoerd waardoor een nieuw MJOP noodzakelijk is geworden.  

Het bestuur wil graag zien dat de plassen hun natuurlijke specifieke karakter behouden, 

maar dat de plassen en terreinen veilig en goed toegankelijk zijn voor leden, donateurs en 

consenthouders. Qua prioritering wordt de lijn: veiligheid - bereikbaarheid -comfort gekozen, 

voor zover dit niet in strijd met het behoud van het natuurlijk karakter.  

In dit onderhoudsplan is in eerste instantie de huidige staat van het onderhoud beschreven. 

Daarnaast is aangegeven wat er in ieder geval aan regulier jaarlijks onderhoud dient te 

worden gedaan, zodat de plassen en terreinen goed bereikbaar blijven. Daarnaast is een 

splitsing gemaakt tussen de Noord- en de Zuidplas, daar beide plassen eigen unieke 

kenmerken kennen en voor de Noordplas een subsidie voor onderhoud is toegekend.  

Per plas is vervolgens aangegeven hoe deze eruit moet gaan zien. Vervolgens is hieraan 

een activiteitenoverzicht en begroting gekoppeld, welke in de bijlage is bijgevoegd. De 

actielijsten per plas zijn vervolgens samengevoegd tot een totale actielijst welke gebruikt 

gaan worden voor het organiseren van onderhoudsdagen en het uitvoeren van 

werkzaamheden door bestuursleden, vrijwilligers en derden. 

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de machines. In het verleden had de Stichting meerdere 

machines in bezit, echter is ervoor gekozen om bijvoorbeeld een tractor weg te doen en 

wanneer het nodig is te kiezen voor huur van machines. Wel zijn er nog een aantal machines 

eigendom van de Stichting en deze dienen te worden onderhouden.  

Daarnaast bevat dit meerjaren-onderhoudsplan een aantal bijlagen. In de eerste twee 

bijlagen zijn kaarten van de Noord- en Zuidplas opgenomen zodat het duidelijk is welke 

stek/steiger in het plan bedoeld wordt. Daarnaast is een inspectierapport opgesteld voor de 

steigers langs de Zuidplas. Aan de hand van dit inspectierapport zijn vervolgens de 

verschillende onderhoudswerken in het plan opgenomen. Tevens is een 

activiteitenoverzichten in de bijlage toegevoegd.  

Het meerjaren-onderhoudsplan zal regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig worden 

bijgesteld. Daarnaast is het MJOP afgestemd met de Raad van Toezicht van de Stichting 

Sassenhein. 

  



 

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd worden  in een aparte bijlage  opgenomen, zodat het 

duidelijk is wat er aan werkzaamheden is uitgevoerd.   

Daarnaast is input van de leden, donateurs en consenthouders natuurlijk van harte welkom 

om gezamenlijk diverse doelen te kunnen bereiken.  

Met dit onderhoudsplan hopen wij ervoor te zorgen dat de plassen en terreinen een 

schitterend gebied blijven, waarbij onze leden en andere beoefenaars van de hengelsport 

met plezier verblijven.  
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1. Introductie  

 

1.1 Stichting Sassenhein 

 

De Stichting Sassenhein is eigenaar van de plassen en terreinen en om die reden 
verantwoordelijk voor het onderhoud rond de plassen en terreinen. De visrechten van de 
beide plassen (noord- en zuidplas) zijn in handen van de HC Sassenhein. Voor het 
verkrijgen van de visrechten betaalt de vereniging per lid een vast bedrag aan onderhoud. 
Dit betekent € 500,- per 25 leden. Dit komt jaarlijks neer op een bedrag van ongeveer           
€ 7.500,- Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies welke extra 
bedragen voor onderhoud en instandhouding kunnen opleveren. In 2016 is een 
subsidieaanvraag gedaan en deze heeft geresulteerd in een toekenning vanaf 2017 van       
€ 5.735,- per jaar voor de periode van 5 jaren. Deze subsidie is toegekend voor het 
onderhoud rondom de noordplas.  
De twee plassen hebben qua omvang en omgeving een andere structuur en om die reden is 
er tussen beide plassen een verschillende wijze van onderhoud benodigd.   
 
 

1.2  Noordplas 

 

De Noordplas is een lange gerekte plas van zo’n 8 ha (bijlage A). Aan de zuidwal bevinden 
zich een aantal kantstekken met gras. Daarnaast zijn er vier houten steigers.  
De noordwal van de Noordplas kenmerkt zich door het verharde pad dat er gelegen is. Dit 
pad is eigendom van de bewoners en derhalve is het niet toegestaan dat vissers er met een 
auto gebruik van maken (behoudens leden met een ontheffing). Daarnaast mag er door 
vissers op langs dit pad niet ‘s nachts worden gevist. De bewoners willen daarnaast graag 
het natuurlijk karakter van het pad behouden en willen niet dat het aanwezige groen te veel 
wordt gesnoeid. De visplekken mogen door de Stichting worden onderhouden. Aan dit pad 
bevinden zich een zestal betonnen steigers en een aantal kantstekken. Daarnaast is er een 
grote steiger voor minder validen.  
De westkant van de Noordplas is niet bevisbaar. Hier loopt enkele een smal pad om van de 
noord- naar de zuidwal te komen. Aan de oostkant van de plas bevindt zich ook een steiger 
voor minder valide vissers.  
 

1.3  Zuidplas 

 

De Zuidplas is een redelijk vierkante plas van zo’n 12 ha (bijlage B). De Zuidplas staat 
bekend vanwege de enorme diepteverschillen en het heldere water. De plas is te bereiken 
via een parkeerplaats aan de zuidoost kant. Voorts staan er twee hekken aan het begin van 
de oostoever en aan het begin van de westoever. De hekken zijn momenteel deels 
afgesloten, zodat het terrein niet met een auto kan worden betreden. Het terrein is alleen 
toegankelijk voor donateurs, leden of consenthouders.  
De stekken aan de Zuidplas kenmerken zich door houten steigers vanwaar gevist dient te 
worden. Er zijn twee stekken zonder een steiger. Daarnaast heeft de flora en fauna rond de 
Zuidplas een grote diversiteit met verschillende soorten bomen, struiken, planten en dieren.  
  



 

 

1.4  Huidige staat van onderhoud 

 

De afgelopen jaren, met als richtlijn het Meerjarenonderhoudsplan 2013-2018, hebben de 
Stichting Sassenhein en de HengelaarsClub Sassenhein gezamenlijk een aantal stappen 
gezet om het achterstallige onderhoud weg te werken en de staat van het onderhoud weer 
up-to-date te krijgen. Rondom de Noordplas is meerdere malen gesnoeid en is het pad op 
een aantal plekken verbeterd. Daarnaast zijn ook meerdere dode bomen verwijderd en zijn 
op de betonnen steigers de oude bankjes vervangen door nieuwe bankjes.  
Op de Zuidplas zijn diverse steigers verwijderd of vervangen en op een paar plekken is 
beschoeiing geplaatst. Daarnaast is het pad rondom de Zuidplas op meerdere plekken 
verlegd, zodat het beter toegankelijk is. Een aantal dode of zieke bomen zijn hiervoor 
verwijderd.  
 
Er zijn echter de komende periode nog genoeg zaken aan te pakken om de situatie rond 
beide plassen veiliger en toegankelijker te maken. Ook in het subsidierapport wordt er voor 
een aantal zaken aandacht gevraagd. Zoals eerder al aangegeven hebben beide plassen 
een aantal verschillen in eigenschappen en zullen de plassen daarom op verschillende wijze 
worden benaderd.  

 

Noordplas 

 

De stekken aan de zuidwal van de Noordplas zijn over het algemeen redelijk te noemen. Het 
pad langs de zuidwal is de afgelopen jaren verbeterd middels onder andere houtsnippers. 
Wel blijft het natte terrein een groot probleem. 
langs een groot gedeelte van de oever is een aantal jaren geleden nieuwe beschoeiing 
geplaatst, maar deze houdt zich echter niet goed. De grond tussen de beschoeiing en de wal 
zakt op sommige plekken weg en dit dient te worden hersteld. Daarnaast rot het hout van de 
beschoeiing op sommige plekken weg.  
Ook groeit er op een aantal druk beviste stekken geen gras meer en zijn sommige stekken 
niet egaal, waardoor het plaatsen van een kleine tent of plu lastig is. 
Tijdens de ALV van november 2016 is afgesproken dat in 2017 een beschoeiings-pilot wordt 
uitgevoerd. Aan de hand van deze in het najaar van 2017 uitgevoerde pilot wordt een plan 
de campagne worden gemaakt.  
 
Aan de noordwal van de Noordplas zijn ook problemen. Een aantal betonnen steigers 
hebben te maken met betonrot. Daarnaast is er aan deze kant geen beschoeiing 
aangebracht en zakt de kant op verschillende plekken weg. De bomen krijgen op die kant de 
overhand en er zal op sommige plekken stevig dienen te worden gesnoeid om de 
verschillende plekken goed bevisbaar te houden. Hierbij dient echter wel rekening te worden 
gehouden met de wensen en behoeften van de bewoners aan het pad langs de Noordplas.  
 
Tevens kent de Noordplas sinds een aantal jaren een verandering in de waterkwaliteit. Dit 
kan ervoor zorgen dat de komende jaren de plantengroei toeneemt. Dit is twee keren  
voorgekomen, maar de afgelopen twee jaren niet meer. Het is zeker van belang hier goed op 
te letten en wanneer de begroeiing te erg wordt dient er actie te worden ondernomen.  
Daarnaast zullen er rond het MTS hok, het gebouw waar nu zowel de veteranen hun 
onderkomen hebben als opslagplaats voor diverse machines, nog werkzaamheden nodig 
zijn. Aan de achterkant zijn stelkon platen gelegd, wat de opslag van materialen ten goede 
komt en tevens een verzorgde uitstraling geeft. Dit dient overigens nog verder te worden 
uitgevoerd.  



 

 

Zuidplas 

 

Rond de Zuidplas heeft er de afgelopen jaren intensief onderhoud plaatsgevonden, waardoor 
de plas over het algemeen veilig en goed toegankelijk is. Dit is met name te zien aan de 
parkeerplaats, de paden rondom de plas, en de verschillende stekken. De houten steigers 
rondom de plas blijven aandacht vragen en daarnaast dient het voormalig duikershuisje 
zowel van binnen als van buiten te worden opgeknapt.  

Daarnaast is er extra aandacht nodig voor de bomen rondom de plas. Met name aan de 
noordwal van de Zuidplas is sprake van essterfte. Hierom zullen nog meerdere bomen het 
veld moeten ruimen. Wel zullen er ook nieuwe bomen worden geplaatst. Dit is in voorgaande 
jaren ook al gedaan 

Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het plaatsen van waterplanten, zodat de diversiteit 
van de waterbegroeiing wordt verhoogd en de vissen een betere schutplaats krijgen en 
mogelijk dichter bij de kant komen.  

 

 

   
 
 
 
 



 

 

2. Onderhoud aan visplassen 

 
Voor het onderhoud aan beide plassen is er een onderscheid gemaakt tussen het reguliere 
onderhoud en het herstel van achterstallig onderhoud en nieuwe werkzaamheden. Het 
reguliere onderhoud dient diverse malen per jaar op verscheidene onderhoudsdagen te 
gebeuren. Daarnaast zullen vrijwilligers ook op andere momenten onderhouds-
werkzaamheden verrichten. In sommige gevallen, wanneer bijvoorbeeld tijd of de expertise 
ontbreekt, zullen derden worden ingezet.  
 
 

2.1 Reguliere onderhoudswerkzaamheden  

 
Snoeien en kappen 
Voor het kappen van bomen moet in sommige gevallen een kapvergunning worden 
aangevraagd bij de gemeente Haren. Dit mag voor meerdere bomen per jaar. De 
Hengelaarsclub Sassenhein zal heeft inventarisatielijst gereed voor verwijdering van de 
desbetreffende bomen. Het kappen moet met name in de wintermaanden gebeuren, 
vanwege de rust aan de plassen. Dit is tevens de beste periode om bomen te snoeien. Hoe 
de bomen het beste gekapt/ gesnoeid kunnen worden is afhankelijk van het soort. Wanneer 
een boom een gevaar oplevert voor vissers zal deze per direct gekapt moeten worden. 
Afhankelijk van het formaat dient er een kapvergunning aangevraagd te worden. Wanneer 
de boom een omtrek heeft van >100cm dan dient er een vergunning aangevraagd te worden.  
 
Snoeironde 
In het najaar dient er een snoeironde plaats vinden langs beide visplassen. Deze snoeironde 
is gebaseerd op het toegankelijk houden van paden en visstekken en verwijderen van dode 
bomen. Deze snoeironde is een geschikt moment om eventuele nieuwe vrijwilligers en 
andere geïnteresseerde leden met elkaar kennis te laten maken. 
 
Maaibeheer 
Rond april dient het maaien van de visplassen weer te beginnen. Naarmate de temperatuur 
toeneemt, zal er vaker gemaaid moeten worden. Wanneer de stekken gemaaid worden zal 
er rekening worden gehouden met het karakter van beide plassen. Uit het maaibeheer moet 
ook duidelijk worden waar de stekken zijn. De zuidwal van de Noordplas kan hier als 
geschikt voorbeeld worden genoemd. Voorheen werd alle begroeiing gesnoeid en gemaaid 
wat resulteerde in een kale vlakte zonder natuurlijk karakter.  
 
Afval ophalen 
Het verwijderen van vuil rond de visplassen moet in het hoog seizoen minimaal 3 á 4 keer 
per maand gebeuren en in de winter alleen als dat nodig is. De container waarin het afval 
verzameld wordt staat bij het MTS-hok en heeft een inhoud van 1000mL. Wanneer deze vol 
is zal deze voor maandagochtend aangeboden moeten worden bij de parkeerplaats aan de 
noordzijde van het paviljoen.  
 
Onderhoud hout 
Diverse onderdelen (steiger, gebouwen en beschoeiing) bestaan uit hout. Hout is erg 
onderhoudsgevoellig en hier dient meerdere malen per jaar aandacht voor te zijn. De 
gebouwen zullen om de 5 a 10 jaar een verfbeurt nodig hebben. Steigers dienen 
gecontroleerd te worden op gebreken en waar nodig moeten deze worden vervangen. 
Daarnaast staan er bij zowel de Noord- als de Zuidplas mededelingenborden en ook deze 
dienen te worden geschilderd.  
 



 

 

 
 
 
Boten  
Er dient één keer per 2 jaar controle van de boten plaats te vinden en waar nodig moeten 
roestplekken worden bijgewerkt. Twee van de 3drie voormalige boten hebben de afgelopen 
jaren een grondige onderhoudsbeurt gehad.  Eén ligt inmiddels weer in het botenhuis en één 
ligt in het MTS hok. Helaas is geconstateerd dat de 3e boot in dusdanig slechte kwaliteit was 
dat deze boot niet meer kan varen, en ook herstel voor deze boot is geen oplossing meer. Er 
is een passende oplossing bedacht door deze boot te laten afzinken in de zuidplas en deze 
te beplanten met waterlelies.  
 
 

2.2 Werkzaamheden Noordplas 

De afgelopen jaren zijn er op de Noordplas diverse reguliere werkzaamheden uitgevoerd  
rond de plas. Er zijn echter de komende jaren nog diverse acties nodig om ervoor te zorgen 
dat de noordplas voor iedereen goed toegankelijk, veilig en bevisbaar blijft.   
 
De subsidieaanvraag heeft geresulteerd in een rapport met diverse actiepunten tav van 
onderhoud op het terrein rondom de Noordplas. De aandachtpunten focussen zich met name 
op de beschoeiing, petgaten, groenonderhoud en behoud van waterkwaliteit. 
 
Een aantal van de onderhoudsacties die in het activiteitenoverzicht van de MJOP zijn 
opgenomen kunnen door vrijwilligers en bestuurleden worden uitgevoerd, daar op 
verschillende terreinen de expertise aanwezig is.  
Voor het verwijderen van bomen zal een vergunning moeten worden aangevraagd bij de 
gemeente Haren. Een deskundig persoon op het gebied van het verwijderen van bomen 
dient te worden betrokken bij de uitvoering van deze werkzaamheden ivm risico op 
kwetsuren en schade aan het terrein en opstallen. 
Ook zijn er nog een aantal stobben van omgezaagde bomen die zullen worden verwijderd 
met een stobbenvrees.  
 
In verband met de verbeterde waterkwaliteit dient er aandacht geschonken te worden aan de 
begroeiing in het water. De waterplanten zijn de afgelopen twee a drie jaren enorm op 
komen zetten en om sommige plekken maakt dit het vissen onmogelijk. Daarentegen zorgen 
de waterplanten wel voor meer voedsel in het water en dient het als schuilplaats voor diverse 
vissoorten.  
In samenwerking met de portefeuillehouder visstandbeheer zal bekeken worden welke 
mogelijkheden er zijn voor het beheersen van de groei van de waterplanten. Daarnaast is 
een begin gemaakt met het herbeplanting van de bak met riet. De uitkomsten zijn redelijk en 
de komende jaren zal hier ook mee verder worden gegaan.  
 
De komende jaren dient de beschoeiing langs de noord- en zuidwal van de Noordplas te 
worden vervangen of te worden verstrekt. In 2008/2009 is er op grote schaal nieuwe 
beschoeiing aangelegd aan de zuidkant van de plas. Deze beschoeiing is van matige 
kwaliteit en is momenteel aan het verzakken. Hetzelfde probleem doet zich voor aan de 
noordwal van de Noordplas. Hier is echter geen beschoeiing aangebracht en de dijk kalft op 
sommige plaatsen af. Dit proces gaat langzaam, maar dient ook in de toekomst te worden 
aangepakt.   
 
In 2018 is er gestart met het vervangen van een klein gedeelte van de beschoeiing. Dit 
betreft een pillot om te bekijken of nieuwe beschoeiingsmaterialen duurzamer zijn. Deze pilot 
zal door het bestuur worden geëvalueerd. Voor enkele verzakte beschoeiingsdelen zal 



 

 

vermoedelijk een specialist worden benaderd vanwege de omvang van de beschoeiing. De 
beschoeiing op stek 2, 3 6 en 7 zullen als eerste worden voorzien van nieuwe beschoeiing.  
 
Naast het vervangen van beschoeiing zijn er op een aantal stekken gaten ontstaan tussen 
wal en beschoeiing. Deze gaten zullen worden gedicht met puin (om verzakking te 
voorkomen) en met grond die wordt ingezaaid met graszaad. Een aantal stekken worden ook 
geëgaliseerd zodat visser hun bivvy beter kunnen plaatsen. 
 
Aan de in eerdere rapporten beschreven problematiek rondom het slib op de boden van de 
plas wordt door het bestuur hard gewerkt. De sliblaag wordt ieder jaar bestreden met kalk en 
na 4 jaar zijn de resultaten positief. De sliblaag is sterk verminderd. 
De sloot naast stek 5 zal worden uitgediept omdat deze vol ligt met slib en bladeren. De 
verbinding met de weilandsloten is hierdoor niet optimaal. 
 
Een aantal bankjes op de steigers aan de noordwal zijn vervangen. De betonnen steiger 
behoeven de komende jaren aandacht want het beton aangetast door wind en water. In 
sommige delen van de steigers is betonrot geconstateerd.  
 
Het bestuur wil graag dat er in de maanden april t/m oktober niet al te veel aan groot 
onderhoud wordt gedaan om de rust rondom de plas te bewaren en de natuur en vissers in 
die periode zo weinig mogelijk te verstoren. Uiteraard zal het reguliere onderhoud als 
snoeien en maaien in die maanden wel gewoon plaatsvinden. 
 
 

2.3 Werkzaamheden Zuidplas 
 

Om ervoor te zorgen dat de Zuidplas ook de komende jaren voor de leden toegankelijk en 
bevisbaar blijft, zijn er een aantal zaken die onderhouden dienen te worden. Het bestuur 
kiest er in deze wel voor om de natuur op de zuidplas wat minder te reguleren dan op de 
noordplas. Op deze manier krijgt de natuur op de Zuidplas wat meer de vrijheid om een 
eigen gang te gaan tbv het natuurlijke karakter van de omgeving. Dat laat niet onverlet dat 
de verschillende stekken wel toegankelijk moeten zijn en dat steigers geen gevaar mogen 
opleveren. Het onderhoud van de steigers heeft daarom een hoge prioriteit. Slechts twee 
stekken zijn bevisbaar zonder steiger.  
 
In september 2013 zijn alle 14 steigers langs de Zuidplas geïnspecteerd. Per steiger is 
bekeken wat de staat van de steiger is en waar en wanneer mogelijke aanpassingen dienen 
te worden gedaan. Naar aanleiding van deze inspectie zijn diverse steigers inmiddels 
verbeterd en heeft dit geleid tot een herzien inspectierapport. 
Bij een tweetal steigers dienen nog wat verbeteringen te worden doorgevoerd. De 
verwachting is dat, gelet op de huidige staat van de steigers en de nog te verrichten 
werkzaamheden, de steigers nog jaren mee kunnen.  
De steigerinspectie is toegevoegd aan dit MJOP (bijlage C). Er zal elk najaar een nieuwe 
inspectie worden gedaan, waarvan de resultaten aan dit MJOP worden toegevoegd, zodat 
de staat van de steigers up-to-date blijft.  
De kleine reparaties aan steigers zullen worden gedaan wanneer daar de mogelijkheid toe 
is. Kleine reparaties zijn niet in de actielijst opgenomen. Mochten leden zien dat er reparaties 
nodig zijn kunnen zij dit via de e-mail doorgeven, zodat er op zo kort mogelijke termijn 
reparatie kan worden uitgevoerd.  
 
De Zuidplas kent momenteel een redelijk eenzijdige watervegetatie. In overleg met de 
portefeuillehouder visstandbeheer zal ook op deze plas worden bekeken wat er aan 
vegetatie bij moet kunnen komen en waar dat moet worden geplant. Een proef van het 
planten van riet in de zuid-oost hoek van de plas heeft positief uitgepakt en zal een verder 
vervolg krijgen.  



 

 

 
Momenteel staan er drie afvalcontainers gecentreerd op de parkeerplaats van de Zuidplas. 
Voor deze drie containers is een goede, verstevigde plek aangelegd, zodat de containers 
stabiel staan en het voor iedereen duidelijk is dat daar het afval verzamelt dient te worden. 
Er worden langs de Zuidplas geen containers verder geplaatst.  
 
Voor het verwijderen van bomen zal een vergunning moeten worden aangevraagd bij de 
gemeente Haren. Een deskundig persoon op het gebied van het verwijderen van bomen 
dient te worden betrokken bij de uitvoering van deze werkzaamheden ivm risico op 
kwetsuren en schade aan het terrein en opstallen. 
 
Het pad naar de parkeerplaats toe is eigendom van de gemeente Haren. Zij hebben 

toegezegd het onderhoud aan dit pad te intensiveren. Wanneer er hierover klachten ontstaan 

moeten we de gemeente Haren hierover informeren. 

 

Het bestuur wil ook hier graag dat er in de maanden april t/m oktober niet al te veel aan groot 
onderhoud wordt gedaan om de rust rondom de plas te bewaren en de natuur en vissers in 
die periode zo weinig mogelijk te verstoren. Uiteraard zal het reguliere onderhoud als 
snoeien en maaien in die maanden wel gewoon plaatsvinden. 
  



 

 

3. Onderhoud van machines, landbouwwerktuigen en 

gereedschappen 

 

3.1 Machine onderhoud 
 

Onder machines worden verstaan de verschillende werktuigen die op fossiele brandstof 
werken. 
 

Bosmaaiers (3) 

Ieder najaar dient er controle plaats te vinden op werking van de machines. Iedere drie jaar 
dient er groot onderhoud aan deze machines plaats te vinden. 
 

Kettingzaag (1) 

Ieder najaar dient er controle plaats te vinden op werking van de machine. Iedere drie jaar 
dient er groot onderhoud aan deze machine plaats te vinden. Na elke zaagbeurt dient de 
ketting geslepen te worden en de brandstof en olie te worden bijgevuld.  
 

3.2  Landbouwwerktuigen en onderhoudsinterval 

 

Momenteel heeft de Stichting Sassenhein een tractor in bezit. Het betreft een kleine tractor 
van het merk Kubota.  
Iedere 500 uren moet de tractor groot onderhoud krijgen, wanneer deze 500 uur niet 
overschreden wordt geldt dat er na drie jaar groot onderhoud gepleegd moet worden.  
Hier onder vallen: 

• Oliefilter 

• Brandstoffilter 

• Olie 

• Luchtfilter (naar inziens) 
 

Klepelmaaier/Maaidek 

Ieder najaar dient er controle plaats te vinden op werking van de machine en zullen de 
messen worden geslepen. Iedere drie jaar dient er groot onderhoud aan deze machine 
plaats te vinden. Na elke gebruiksbeurt dienen de smeernippels voorzien te worden van 
smeervet. Ook is het nodig eens in de maand dit apparaat na gebruik te ontdoen van 
achtergebleven maaisel.  
 

Versnipperaar 

Ieder najaar dient er controle plaats te vinden op werking van de machine. Iedere drie jaar 
dient er groot onderhoud aan deze machine plaats te vinden. Na elke gebruiksbeurt dienen 
de smeernippels voorzien te worden van smeervet.  
 

3.3  Gereedschappen 

 



 

 

Handgereedschappen zoals de Zeis, Beugelzaag, Stokzaag, Scheppen, Grondboren etc. 
dienen wanneer deze defect zijn geraakt of wanneer deze in slechte staat zijn te worden 
gerepareerd of vervangen.  
 
  



 

 

4. Activiteitenoverzicht 

 
2017 
November  Afmaken boot 1 en 2 
November  Laten afzinken boot 3 
November  Planten nieuwe boompjes Zuidplas 
 
December  Opvullen snipperpad noordplas 
December  Planten wilgen sloot noordplas 
December  Ophogen tegels bruggetje/invalidesteiger noordplas  
 
2018 
Jan   Pilot beschoeiing stek 9 noordplas 
Jan   Grond aanbrengen, egaliseren stek 15 noordplas 
 
Februari  Herstellen 1e gedeelte pad zuidwal zuidplas  
 
Maart   Verwijderen liggers stek 14 zuidplas 
Maart   Steiger stek 6 zuidplas repareren 
Maart   Steiger stek 12 zuidplas repareren 
Maart   Schoonmaken steigers zuidplas 
 
April   Aanbrengen vlonder stek 13 noordplas 
April   Verwijderen dood hout parkeerplaats zuidplas 
April   Aanplanten boompjes oostkant zuidplas 
April   Ophogen natte gedeelte dijk zuidkant zuidplas (gebr asfalt + grond) 
 
Mei   Beplanten boot zuidplas 
Mei   Riet bij Paviljoen Noordplas in de bak 
 
Juni   Vervanging windveren duikershuisje 
Juni   Schilderen overig houtwerk duikershuisje 
Juni   Plaatsen raam MTS hok 
Juni   Verharde plek voor containers zuidplas maken 
 
November  Verwijderen dode bomen zuidplas 
 
December  Legen petgat(en) Noordplas conform subsidie 
December  Verwijderen zwerfvuil NO hoek noordplas 
 
2019 
Jan   Verwijderen stobben westwal noordplas 
Jan   Verwijderen stobben zuidwal noordplas 
 
Februari  Egaliseren van stekken (3,11,12) noordplas 
 
Maart   Stek 8 conform inspectierapport 
 
November  Verwijderen dode bomen zuidplas 
 
  
 
  



 

 

2020 
Februari  Uitdiepen sloot lange steiger Noordplas 
Februari  Beschoeiing zuidwal (2,3,6,7) noordplas 
 
2021 
Maart   Beschoeiing Noordwal van de noordplas  
 
2022 
Jan   Beschoeiing Noordwal noordplas 

Feb   Opvullen gaten langs beschoeiing (1,3,7,8,11,12) Noordplas 

 

 





 

Bijlagen  
 

A- stekken Noordplas 

B- Stekken Zuidplas 

C- Inspectierapport steiger Zuidplas 

D- Meerjaren-onderhoudsbegroting 2018 - 2022  



  

 

 

A. Stekken Noordplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

B. Stekken Zuidplas 

 

 



  

 

 

C. Inspectie rapport Steigers Zuidplas 

 

De vier begrippen (goed, redelijk, matig en slecht) in dit inspectierapport houden de volgende 

termijnen in.  

 

Goed   (de komende 5 jaar geen onderhoud) 

Redelijk  (de komende 3 jaar geen onderhoud) 

Matig   (binnen 2 jaar vervangen) 

Slecht   (direct, binnen een jaar vervangen) 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 1 (stek 1) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen    X    

 - Leggers    X 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: 

2 steunpalen hebben aandacht nodig.  

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 2 (stek 3) 

 - Toeloop  X       

 - Steunpalen  X 

 - Leggers  X 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: geen  

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 3 (stek 4) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen       

 - Leggers     

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen:  

Steiger is in z’n geheel verwijderd 

 

Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 4 (stek 5) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X 

 - Leggers       X 



  

 

 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: geen 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 5 (stek 6) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen    X  

 - Leggers       X 

 - Planken  X     

 - Moeren en bouten X     

 

Opmerkingen:  

De liggers dienen te worden omgedraaid.  

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 6 (stek 7) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X   

 - Leggers  X       

 - Planken  X   

 - Moeren en bouten X     

 

Opmerkingen: geen 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 7 (stek 8) 

 - Toeloop  X      

 - Steunpalen       X 

 - Leggers         X 

 - Planken  X  

 - Moeren en bouten   X 

 

Opmerkingen:  

40 nieuwe bouten/4000 cm nieuwe leggers 

Egaliseren van de stek/5 nieuwe steunpalen 

 

Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 8 (stek 9) 

 - Toeloop      X 

 - Steunpalen    X 

 - Leggers        X 

 - Planken      X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: Steiger is in z’n geheel verwijderd 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 



  

 

 

Steiger 9 (stek 10) 

 - Toeloop  X       

 - Steunpalen    X   

 - Leggers  X       

 - Planken  X     

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: geen 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 10 (stek 11) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X 

 - Leggers  X 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: geen  

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 11 (stek 12) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X 

 - Leggers    X 

 - Planken    X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen:  

Aan de voorkant 1 nieuwe plank 

 

 

Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 12 (stek 13) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X 

 - Leggers  X     

 - Planken  X  

 - Moeren en bouten X   

 

Opmerkingen: geen 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 13 (stek 14) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen  X 

 - Leggers      X 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 



  

 

 

 

Opmerkingen: Steiger is in z’n geheel verwijderd 

 

    Goed  Redelijk  Matig  Slecht 

Steiger 14 (stek 15) 

 - Toeloop  X 

 - Steunpalen    X 

 - Leggers  X 

 - Planken  X 

 - Moeren en bouten X 

 

Opmerkingen: steiger is in het begin van 2013, afgezien van de steunpalen en een gedeelte 

van de planken volledig vernieuwd. De komende periode is hier geen onderhoud aan nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

D. Meerjaren-onderhoudsplanning 

 
Planning onderhoudactiviteiten Noordplas 2018-2019 
 
 

 

  



  

 

 

Planning onderhoudactiviteiten Noordplas 2020-2021 
 
 

 

  



  

 

 

 

Planning onderhoudactiviteiten Zuidplas 2018-2019 
 

  



  

 

 

Planning onderhoudactiviteiten Zuidplas 2020-2021 
 

  



  

 

 

Technisch onderhoud 

 

 

 

 


