
Sinusmaaien

Over ons
De Vermeulen Groep is dé integraal specialist voor de openbare ruimte en 
infrastructuur. Met voornamelijk eigen mensen en middelen voeren wij de 
complete scope van activiteiten uit voor beheer en onderhoud; grond- weg- en 
waterbouw, groenvoorzieningen, verkeerstechniek, geleiderail, markeringen, 
gladheidbestrijding en incident management. 1/2

Op initiatief van de Vermeulen Groep worden voor 
Rijkswaterstaat de bermen langs de N11  in golvende en 
slingerende banen gemaait. Sinusbeheer heet het. Door niet alle 
begroeiing in wegbermen in een keer af te maaien maar in 
stroken te laten staan, ontstaat verjonging en veroudering in de 
vegetatie. Omdat de golvende patronen elke maaibeurt 
verschillen, ontstaat een terrein met allerlei hoogtes en luwtes. 
Zo’n terrein biedt vlinders en wilde bijen alle kans om 
voortdurend voedsel te vinden, nesten te bouwen, rupsen en 
jongen groot te brengen en te overwinteren.

Veel wilde bijen leggen geen grote afstanden af. Slechts 100 à 500 
meter tussen nest en voedselbron is gewoon. In het Groene Hart 
rond Leiden, waarin terreinen van Archeon en Heineken 
bijenvriendelijk zijn ingericht, biedt de N11 op deze manier een 
unieke kans om de gebieden te verbinden.

Het was gebruikelijk om de hele berm of het terrein 2x per jaar 
kaal te maaien. De doodsteek voor veel insecten die zo van alle 
voedsel werden beroofd. En altijd lastig om te bepalen welk 
moment voor het uitzaaien van planten het meest geschikt is. 
Sinusbeheer maakt dat het maaimoment veel variabeler kan zijn, 
planten krijgen meerdere kansen om opnieuw te bloeien of zaad 
te vormen, en de aanwezige dieren kunnen naar de begroeiing 
oversteken die is blijven staan.
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Voor de biodiversiteit is sinusbeheer een aanwinst, de vlinder- en 
bijenpopulatie kan uitdijen. Deze vorm van aangepast maaibeheer 
geeft ten opzicht van de oude methode minder tijdsdruk en 
omdat een deel van de vegetatie in elke maaibeurt blijft staan, is 
minder arbeid en zijn minder kosten ermee gemoeid. Het vraagt 
wel om een goede coördinatie en geïnformeerde betrokken 
uitvoerende maaiers die zelf aan de begroeiing kunnen 
beoordelen en inschatten waar wel of geen maaibeurt nodig is.

Sinusbeheer past de Vermeulen Groep al een aantal jaar toe in 
het areaal West Nederland Zuid, district Noord maar onder 
andere ook binnen de Gemeente Zoetermeer.
Gelukkig wordt sinusmaaien steeds vaker toegepast en is het 
daarmee een bewuste keuze van overheden en betrokkenen.

www.vermeulengroep.com
info@vermeulengroep.com

http://www.vermeulengroep.com/

	Dianummer 1
	Dianummer 2

