Zondag 13 maart 2005 ontving Golfbaan
Burggolf Herkenbosch het certificaat
“Committed to Green” van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF). Door het Roermondse
adviesbureau Taken Landschapsplanning is
hiertoe een natuurbeheersplan en een
milieuzorgplan opgesteld. Deze plannen
werden door de auditcommissie van de NGF
positief beoordeeld. Maar belangrijker is de
zichtbare winst voor natuur die op de golfbaan is behaald, want daar gaat het om. De
komende jaren worden die natuurwaarden
nog meer uitgewerkt. Onder andere door
het toepassen van ecologisch bosbeheer en
het maken van een corridor voor reptielen
en vlinders naar het aangrenzende Nationaal
Park De Meinweg. Hiervan zullen
zandhagedis en kommavlinder profiteren.
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Aandacht voor natuur en landschap op de
golfbaan dateert al van voor de aanleg, eind
jaren tachtig. Er is toen in nauwe samenwerking
tussen golfarchitect, landschapsarchitect en
ecoloog een uitgekiend ontwerp gemaakt dat de
bestaande waarden respecteert en zelfs verder
verbetert. Het markante stuifzandreliëf is intact
gebleven en beter beleefbaar gemaakt. De
toetreding van zonlicht heeft de heide met haar
specifieke flora en fauna langs 9 kilometer
bosrand teruggebracht.
Tijdens de opening van het golfseizoen wordt
niet alleen “Committed to Green” een feit, maar
kunnen golfers spelenderwijs kennismaken met
flora, fauna en beheer op de baan. Langs de
holes is namelijk een natuurroute uitgezet. Ook
niet-golfers kunnen de natuur beleven via de 3
kilometer lange, met groene paaltjes
gemarkeerde wandelpaden door het terrein.

Committed to Green is een programma
ontwikkeld om golfbaanbeheerders te
stimuleren bewust om te gaan met natuur en
milieu. Na het doorlopen van het programma
kan het ecolabel Committed to Green worden
aangevraagd. Committed to Green is ontstaan
uit een initiatief van de Europese Golf
Associatie (EGA). Door de grote groei van de
golfsport in Europa en de erkenning van de
belangen van natuur- en milieu ontstond de
behoefte aan een gecoördineerde aanpak van
natuur en milieubeheer op golfbanen. Het
Committed to Green programma is ontwikkeld
met financiële ondersteuning van de Europese
Commissie. Het programma stelt geen normen
maar geeft aan op welke gebieden de golfbaan
bijzonder moet presteren om uiteindelijk het
ecolabel ‘Committed to Green’ te verwerven.
In het Europese CtG programma zijn 3 fasen te
onderscheiden. Elke fase wordt afgesloten met
een document.
1. De initiatief fase, afgesloten met het
verkrijgen van het Bewijs van Deelname
2. Het opstellen van het natuur- en milieubeleid, vastgelegd in het natuur- en milieubeheerplan
3. Het verkrijgen van de erkenning Committed
to Green.
Na bezoek van de nationale audit commissie,
een panel van deskundigen die toetst of op de
golfclub overeenkomstig de criteria uitvoering
heeft gegeven aan het CtG programma, wordt
het Committed to Green
certificaat uitgereikt*.
De NGF heeft recent een handleiding uitgegeven die banen tips &
trucs geeft om met succes het
certificaat "Committed to Green"
te behalen. Dit boekje is aan te
vragen bij de NGF: 030-2426370
*Vrij naar: www.NGF.nl
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