
ONDERHOUD 
PERKEN

ONDERHOUD BOMEN

GROEN KALENDER
MAAIEN
Bermen
Alles in de bermen wordt  
aangepakt en gemaaid.  
Hierdoor zijn de bermen in Hillegom 
weer helemaal op orde en verkeersveilig.

Ecologische bermen
Deze bermen hebben  
verschillende soorten  
bloemen en gras. Deze bermen  
worden minder vaak gemaaid.  
Hiermee stimuleren we de  
biodiversiteit.

Gazon
Maaien is nodig om te  
zorgen dat het gras mooi en  
gezond blijft. Vandaar dat  
dit meerdere momenten  
per jaar gedaan wordt.

Jaarlijks vinden er diverse onder-
houdswerkzaamheden plaats denk aan:
• Snoeien 
• Kappen van verzwakte bomen 
• Water geven aan jonge bomen
Deze werkzaamheden zijn nodig om  
bomen gezond en veilig te houden.

Terugsnoeien  
van bomen

Bomen planten

Bestrijden 
processierups

We kijken alle bomen regelmatig na. 
Zieke of zwakke bomen vervangen 
we door jonge, nieuwe bomen. Zo 
houden we een gezond en gevarieerd 
bomenbestand, met bomen van 
verschillende leeftijden.

BELEID BOMEN

Start en duur werkzaamheden is altijd afhankelijk 
van de weersomstandigheden.

jan-dec

SNOEIEN
Wintersnoei en bosplantsoen 
Tijdens de wintersnoei wordt een  
deel van alle planten gesnoeid.
 
Voorjaarssnoei
Wanneer het weer lente wordt, worden 
alle rozen, heesters en vaste planten 
gesnoeid.

Vormsnoei
Snoeien van bomen zoals lei- en 
vormbomen. Kenmerk van deze bomen 
is dat ze in verschillende vormen te 
maken zijn.

Randensnoei
Snoeien van overhangend 
sierplantsoen en bodembedekkende 
planten langs paden en wegen.  
Dit is twee keer per jaar nodig,  
in voorjaar en najaar.

Knippen van hagen
De hagen worden weer in model 
gebracht. Dit gebeurt twee keer per 
jaar, zowel in voorjaar als in najaar.
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april-jun

sep-okt

dec-feb

aug-sep

apr-mei

mrt-nov

juni-okt

mei-okt

dec+mrt

mei-juli

MELDING 
OPENBARE 
RUIMTE
Groen gevaar voor 
openbare ruimte? 
Meld het op fixi.nl

jan-dec

feb

nov-mrt

ZWERFVUIL

jan-dec

Opruimen van zwerfvuil.

Opnieuw inplanten van 
planten op plekken waar  
andere planten zijn  
weggevallen  
(dit heet  
inboeten).

Bemesten en mulchen van  
vaste planten. Mulchen is  
het bedekken van  
de bodem met  
een laagje  
organisch  
materiaal.

Onderhoud van  
vaste planten.

Gras verwijderen  
(ook wel: kanten  
steken) om het  
gras binnen de  
perken te houden.

mrt

apr-nov


