
 
 
BESCHERMDE FLORA 
Op steeds meer locaties in Oosterheem worden bijzondere en beschermde soorten flora gevonden. 
Soms zelfs al zoveel van enkele soorten bij elkaar dat we onze maaiplannen voor deze stroken 
moesten aanpassen. De resultaten van ons maai beheer zijn hierbij goed te zien in de kleurrijke 
bermen. We leggen ze dan ook met trots vast.  
Tijdens het maai en bloei seizoen wordt er ruim om deze bloemen heen gemaaid. Omdat het gaat om 
beschermde flora kunnen we de locaties niet vermelden. Zo kunnen ook de kleinste uitgroeien tot 
prachtige bloeiers zoals hieronder. 

 
Maak kennis met, maaiboot machinist Erik 
Onze maaiboot machinist Erik is in Juli begonnen met de 
onderhoudswerkzaamheden aan de sloten. Het riet wordt 
volgens de Jumping Green methode gemaaid en de 
doorstroming wordt verbeterd.  
Jumping Green maaien houdt in dat we tijdens het maaiseizoen 
altijd een stuk Riet laten staan. Door niet overal tegelijk te 
maaien en delen te laten staan, houden insecten en vogels 
voldoende gewas beschikbaar om voedsel te zoeken en nesten 
te bouwen.  
Meer weten over Jumping Green maaien in Oosterheem? Klik hier 

 
Op 14 september staan we vanaf 10:00, met maaiboot en al, op de Oosterheemse markt (Florence 
Nightingalelaan). We willen hiermee op een interessante manier informatie overbrengen over de 
slootwerkzaamheden die we uitvoeren. Vragen zoals waarom bijvoorbeeld riet soms blijft staan, 
waarom de sloot achter uw huis net niet helemaal schoon gemaakt wordt en welke invasieve exoten in 
sloten te vinden zijn, komen aan bod. Wellicht zien wij u daar! 
 
Onzichtbaar of toch niet? 
Er zijn meerdere voorbeelden van werkzaamheden die we met enige 
regelmaat uitvoeren maar die, al dan niet, ‘onzichtbaar’ zijn voor u als 
bewoner. Zo is het onze omgevingsmanager opgevallen dat dit ook het 
geval is met de zandbakken van de basisscholen in Oosterheem. 
Maandag ochtend worden de zandbakken aangeveegd en 
schoongemaakt. We zeven de viezigheden uit het zand en scheppen het 
zand, dat naast de zandbak ligt, er weer in. Een klein klusje die zichtbaar 
een verschil maakt. De kinderen kunnen weer lekker spelen in een 
schone opgeruimde zandbak. 
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https://www.vermeulengroep.com/jumping-green-in-oosterheem/
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Werkzaamheden vernieuwen onverharde paden  
Op 6 september starten werkzaamheden voor het vernieuwen van onverharde paden op verschillende 
locaties in Oosterheem. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de naastgelegen gazon/grond 
langs de paden en het realiseren van een cunet naar de oorspronkelijke breedte van de aanwezige 
paden. Vervolgens wordt met de vrijgekomen grond een stabiele fundering gecreeerd en wordt een 
pad gemaakt door het aanbrengen van een DurEko-mix laag. 
Start werkzaamheden: 6 september.   
Duur werkzaamheden:  Ongeveer 3 tot 4 weken (Weersomstandigheden kunnen effect hebben 
op de duur van de werkzaamheden) 
Wat betekend dit voor u (en uw trouwe viervoeter) 
Tijdens deze werkzaamheden is het niet mogelijk om over deze paden te wandelen. Als omwonende 
kunt u enig geluidsoverlast ervaren.  
De locaties: 
- Heempark ter hoogte en in natuurspeeltuin de Vrijbuiter 
- Tussen Patmos/Saba en Sint Maarten/Malta 
- Langs de Hugo de Grootlaan 
- Langs de Thomas Morelaan 
- Tussen de Tigristroom en de Florence nightingalelaan 
- Tussen de Aletta Jacobslaan en de Schiebroekstraat 
- Tussen de Rottestroom en de Rijnstroom 
- Langs de Burgemeester Middelberglaan (Nabij ingang Stadsboerderij de Weidemolen) 
Op de onderstaande tekeningen kunt u specifiek zien om welke onverharde paden het gaat: 

 
Natuurspeeltuin de Vrijbuiter 

 
Patmos/Saba & Sint Maarten/Malta 

 
Hugo de Grootlaan 

 
Thomas Morelaan 

https://www.vermeulengroep.com/projecten/wijkonderhoud-oosterheem-gemeente-zoetermeer/
https://www.facebook.com/OnderhoudOosterheem
https://twitter.com/VermeulenGroen
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Tigristroom en de Florence Nightingalelaan 

 
Rottestroom en Rijnstroom 

 
Aletta Jacobslaan en de Schiebroekstraat 

 
Burg. Middelberglaan 

 

https://www.vermeulengroep.com/projecten/wijkonderhoud-oosterheem-gemeente-zoetermeer/
https://www.facebook.com/OnderhoudOosterheem
https://twitter.com/VermeulenGroen

