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Soortenrijkdom

In 2017 gingen de werkzaamheden aan de agrarische polder van start en in 2020 is het gebied
geopend voor het publiek. Vele recreanten en natuurliefhebbers hebben anno 2021 al hun stempel
gedrukt op het gebied door de waargenomen dier- en plantensoorten vast te leggen. Het aantal
waargenomen soorten is sinds 2020 explosief gestegen. Voor onze omgevingsmanager Rosalie een
reden om op waarnemingen.nl eens verder onderzoek te doen.

Snuffelen tussen de soorten

Van de Zwarte kraai tot de dagpauwoog, op waarneming.nl vindt je een indrukwekkende lijst met
soorten die in het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de Nieuwe Driemansplolder zijn vastgelegd.
In de Nieuwe Driemanspolder noord (Leidschendam) zijn maar liefst 393 soorten waargenomen en in
de Nieuwe Driemanspolder zuid (Zoetermeer) wel 431! En dit neemt elke dag toe.
De eerste vastgelegde waarneming stamt uit 1970 (!!), een bruine kiekendief is in het zuidelijke
gedeelte van de toen nog agrarische polder waargenomen.
Op dit moment zijn er in totaal meer dan 27.000 waarnemingen uit de Nieuwe Driemanspolder op de
website geregistreerd. Hiervan zijn er ruim 990 registraties gemaakt van de gele kwikstaart. Daarmee
is de aanwezigheid van deze zangvogel verreweg het meest vastgelegd.
Als je zo in de lijst snuffelt leer je een heleboel soorten kennen waar je wellicht nog niet eerder van
gehoord hebt.
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Zeldzaamheid

Zeldzame vondsten, flora:
− Goudknopjes
− Damastbloem
− Baardgras
− Kruisbladige Wolfsmelk
1 Goudknopje (Credit:
MvPuijenbroek)

Zeldzame vondsten, fauna:
− Roodhals Gans
− Rupsen van de kamillevlinder
− Steltkluut
− Levervlekmot
− Hermelijn
2 Hermelijn (Credit: Tony Wood)

En als je het onze kenners vraagt?

Vermeulen is van alle markten thuis. Zo hebben wij gepassioneerde
medewerkers in dienst die veel kennis hebben op het gebied van
vogels en planten. We zijn gebrand op wat hun waarnemingen zijn
en of ze uiteraard nog mooie foto’s hebben kunnen maken.
Vogelsoorten die Niels op de foto wist te zetten: Lepelaars, een
torenvalk en jawel, een grote groep Canadese ganzen.

Niels Zandvliet, Groenexpert

Onze groenkenner en expert Niels is regelmatig voor zijn werk in de Nieuwe Driemanspolder
aanwezig. Als je hem vraagt naar zijn vondsten is het opmerkelijk te noemen dat het vooral geen
algemeen bekende soorten betreft. Van de Veenwortel tot de Luzerne hij ziet ze staan en schiet er
een foto van om ze vast te leggen. Het is niet voor iedereen weggelegd; het herkennen en vastleggen
van deze soorten. Het is lastiger dan men denkt en het is van groot belang dat je de geldende
gedragscodes volgt en kennis van zaken bezit. De natuur kun je het beste alleen bewonderen en met
rust laten. Nog een goede tip; blijf altijd op de aangewezen paden!
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Oproep vrijwilligersvereniging de Vrienden van de Nieuwe Driemanspolder

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan om je aan te melden als vrijwilliger bij de
Vrienden van de Nieuwe Driemanspolder. Omdat de aanmeldingen uitgebleven zijn willen we het
nogmaals onder de aandacht brengen.

Wat kunnen de leden van ‘Vrienden van N3MP’ verwachten?
-

Samen met onze Omgevingsmanager excursies organiseren in de Nieuwe Driemanspolder
Ondersteuning geven bij boomplantdag
Participeren in een ecologische onderhoudsdag
Gezamenlijke (vuilnis)prik wandelingen
Get togethers om de organisatie van deze activiteiten in goede banen te lijden.
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem contact op met onze omgevingsmanager
Rosalie Vonk via r.vonk@vermeulengroep.com !

De volgende nieuwsbrief volgt in December.
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