GROENKALENDER

Zo onderhoudt de gemeente het groen:

Zomer

Voorjaar
• Watergeven aan (pas) aangeplante bomen en
planten bij droogte
• Bestrijden van de eikenprocessierups in
bomen (april - juli)
• Bestrijden van soorten die sterk woekeren,
zoals de Japanse duizendknoop en berenklauw
Meerdere keren maaien:
• Gazons en vakken met kort gras,
zo blijft het gras mooi
• Plekken waar het verkeer goed
zicht moet hebben, bij
kruisingen, rotondes en
reflectiepaaltjes voor
verkeersveiligheid
Af en toe maaien:
• Bermen, weides met grassen
en kruiden, dat is goed voor bijen
en vlinders

• Knippen van heggen en (blok)hagen
(2 x: juni en september)
• Maaien van gazons en van plekken waar het verkeer
goed zicht moet hebben
• Watergeven aan (pas) aangeplante bomen en
planten bij droogte
Bestrijden van soorten die sterk woekeren,
zoals de Japanse duizendknoop en
berenklauw

Hele jaar

• Controleren van bomen op veiligheid
• Snoeien van jonge bomen zodat ze zich
goed kunnen ontwikkelen
• Onderhoud van oude bomen: snoeien
van dode of slecht gegroeide takken
• Schoffelen en wieden van onkruid in de
vakken met beplanting
• Opruimen van zwerfafval en van poep
op de hondenuitlaatvelden

Winter

Najaar
• Opruimen en afvoeren van
bladeren die zijn gevallen
• Graskanten ‘steken’ bij paden
en gazons om het gras binnen
de perken te houden

• Kappen van bomen die ziek of in slechte
staat zijn, of die veel overlast geven
• Planten en herplanten van bomen
• Nieuwe planten zetten en aanvullen
van beplanting waar nodig
• Snoeien van heesters, rozen en vaste
planten (februari - april)

De start en duur van de werkzaamheden hangen altijd af
van de weersomstandigheden!

Het beeld bepaalt wat we doen

Blijf op de hoogte!

Regelmatig toetsen de groenbeheerders van team Stadsbeheer hoe het groen erbij staat: hoeveel onkruid staat er,
hoeveel zwerfafval ligt
er? Is de kwaliteit te laag
volgens de norm voor die
plek, dan ondernemen
we actie. De groenbeheerders van team Stadsbeheer komen op de ene
plek dus wat vaker dan
op de andere.

Op de gemeente-pagina in de Stad Wageningen (rubriek
Groen Nieuws) en de Facebook pagina van de gemeente
vindt u steeds het laatste nieuws.
Op wageningen.nl/inwoners/openbare ruimte leest u
meer over: grotere groenprojecten in uw wijk, boomkap en
andere bijzonderheden.
Heeft u een opmerking of vraag over het groenbeheer?
U kunt terecht bij de Servicelijn via (0317)-492466 van
8.30-12.00 uur of via wageningen.nl

