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De eerste werkzaamheden

In de eerste nieuwsbrief was te lezen welke werkzaamheden we zullen gaan
uitvoeren in de Nieuwe Driemanspolder. Eén daarvan is het maaien van de
recreatie grasvelden en de speeltuin. Inmiddels heeft onze kundige en ervaren
medewerker Bram de velden gemaaid en zien ze er weer goed uit. De
maaibeurt is uitgevoerd met onze elektrische zitmaaier. Een ‘kleine’ machine
met een accuwisselsysteem die gedurende de dag aardig wat meters kan
maken. Bovendien rijdt de zitmaaier volgens Bram ook nog erg prettig en vlot.
Inmiddels is er ook een keet, voor onze medewerkers, in het gebied
neergezet. We willen nog zonnepanelen op het dak van de keet plaatsen
omdat we op dit moment ook bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe
technieken waarbij we de accu’s van onze zitmaaier met groene stroom van de zonnepanelen
opgeladen zouden kunnen worden. Dit geldt ook voor de accu’s van onze elektrische bosmaaiers en
bladblazers. Op deze manier kunnen veel werkzaamheden op een milieu bewuste wijze uitgevoerd
worden. Wel zo prettig in een prachtig natuurgebied zoals de Nieuwe Driemanspolder.
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Vrijwilligersvereniging de Vrienden van de Nieuwe Driemanspolder

Binnenkort willen wij een start maken met de Vrijwilligersvereniging “De Vrienden van de Nieuwe
Driemanspolder". Wij zijn op zoek naar natuurliefhebbers die samen met onze omgevingsmanager de
vereniging zouden willen vormgeven. Bijvoorbeeld door excursies te organiseren en een bijdrage te
leveren in de monitoring van flora en fauna.
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem contact op met onze omgevingsmanager
Rosalie Vonk via r.vonk@vermeulengroep.com!

De webpagina is online!

De webpagina met informatie over onze werkzaamheden in de nieuwe Driemanspolder staat online.
Berichten over onze werkzaamheden en de Nieuwsbrief blijven we op de twitter van onze groenafdeling en op de nieuwe project specifieke facebook posten. U vindt de links onder aan de pagina.

Ecologisch maaibeheer

Nadat in februari, bij een grote brand in onze loods, veel
materieel verloren is gegaan hebben we naast de
elektrische zitmaaier ook elektrische bosmaaiers,
bladblazers en deze, Vermeulenoranje, Fendt-tractor
aangeschaft. Bij het maaien van de bermen langs de
recreatie velden is onze trekker-machinist Karel met dit
prachtig stukje techniek op pad geweest. Ook zijn
zichthoeken gemaaid en nabij de camping ‘De Drie
Morgen’ hebben we sinus gemaaid. Bij sinusmaaien
maken we tijdens het maaien slingerende bewegingen
waardoor er een golvende lijn ontstaat. Stukken die deze
maaibeurt gemaaid zijn blijven de volgende keer staan.
Zo creëren we voor bijen, vlinders en vogels een
afwisselende leefomgeving.

De volgende nieuwsbrief volgt begin oktober.
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