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Onderhoudswerkzaamheden in de Nieuwe Driemanspolder gaan van start!
Beheer, onderhoud en natuurontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder: onze werkzaamheden in
het natuur- en recreatiegebied zijn van start gegaan! In opdracht van Gemeente LeidschendamVoorburg en Gemeente Zoetermeer, voert de Vermeulen Groep komende twee jaar het onderhoud uit.
Een veel belovend gebied met veel kansen en mogelijkheden voor recreatie, sport en niet te vergeten
de biodiversiteit. Een prachtige uitdaging waar onze medewerkers erg veel zin in hebben!

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het maaien van gazon, vuilnisbakken ledigen
en Jumping Green maaien. Maar ook onderhouden wij de bomen en lossen we meldingen over
bijvoorbeeld zwerfvuil op. En in het bijzonder monitoren we de aanwezige flora en fauna.

Webpagina en social media
Momenteel zijn we nog druk bezig om een informatieve webpagina en de social media pagina’s voor
het beheer en onderhoud van de Nieuwe Driemanspolder vorm te geven. Op de twitter van onze
groen-afdeling en de facebook van de Vermeulen groep delen we wanneer deze online komen.
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1 Voorbeeld Jumping Green maaimethode

Jumping Green
Jumping green is een maaimethode waarbij er tijdens het maaiseizoen altijd een stuk bloemrijk
grasland blijft staan. Door niet overal tegelijk te maaien en delen met gras, bloemen en kruiden te
laten staan, houden bijen en andere insecten voldoende gewas beschikbaar om voedsel te zoeken.
Fauna kan overleven in het groen wat blijft staan. En als we later in het jaar de andere delen maaien
zal een flink deel van deze insecten weer over kunnen ‘jumpen’ naar de nieuw gegroeide vegetatie.
Het gewas dat gedurende het najaar in de vroeg gemaaide delen groeit, blijft ook in de
wintermaanden staan. Het biedt in de koude tijd schuilgelegenheid, voedsel en een
overwinteringsbiotoop voor vele soorten. De soortenrijkdom en de aantallen van dieren en planten
wordt door deze maai methode groter. Een maaimethode met alleen maar winnaars dus!

Natuurronde
Bij de start van het project hebben vertegenwoordigers van
de opdrachtgevers Gemeente Leidschendam-Voorburg,
Gemeente Zoetermeer en de Vermeulen Groep vergezeld
door de ecologen Andre van Kleinwee en Nick Kroese een
natuurronde gemaakt. Hierbij zijn de natuurdoeltypen,
kansen en mogelijkheden van het gebied besproken. Denk
bijvoorbeeld aan hoe we de verschillende vegetaties kunnen
onderhouden (jumping green maaien, gefaseerd maaien,
rekening houdend met aanwezige flora en fauna) om de
natuurdoelen te behalen.
2 Natuurronde Mei

Volgende Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief volgt eind augustus. Houd hiervoor onze social media in de gaten!
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