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Niels Jeurink

Natuurontwikkeling op golft erreinen

flora ter plaatse en het 'versnellen' van
successie naar hoo1land. Door de soorten
waarnaar wordt gestreefd al1n het
geboed 1n te voeren wordt de kolonasatlefa se sterk verkort

Van de ongezaa1de soorten heeft ZICh uilemdelijk slechts een beperkt deel geves·
t1gd Dil komt overeen met elders opgedane ervanngen. Soorten d1e z1ch
gemakkeliJk handhaven ZIJn biJVOorbeeld
Grote ratelaar, Ponksterbloem en Grote
kattestaart en wellicht ook GeelhartJe.
Natuurontwikkeling, het proces
Dareet na het nemen van maatregelen
wordt 1n een natuurontwikkelingsprOJect
het karakter bepaald door zogenaamde
ruderale soorten of stonngssoorten D1t
ZIJn plantensoorten van plaatsen waar
(sterke) verandenngen ZIJn opgetreden '"
de bodem . Door de werkzaamheden 1s
de hoeveelheld noet begroeid oppervlak
sterk toegenomen Planten d1e daarvan
het eerst kunnen prof1teren ZIJn soorten
d1e snel zulke meuwe groeiplaatsen kunHet ESTEC-terrein bij Noordwijk is vele tientallen hectaren groot. Op het
terrein is onder andere het Europees Ruimtevaart Laboratorium gevestigd,
waar onderzoek wordt gedaan naar de verbetering van d e ruimtevaart en
waar ruimtevluchten worden begeleid. Ten behoeve van de werknemers is
een aantaJ voorzieningen aanwezig, waaronder een golfbaan. Deze vormt
een betrekkelijk recente uitbreiding van het terrein. Voorheen waren op
deze plaats akkers te vinden, waar op de gebruikelijke, intensieve wijze
bloembollen werden geteeld. De aanleg van de goHbaan is gecombineerd
met diverse vormen van natuurontwlkkeling.
Het goHterrein van ESTEC is gelegen in de binnenduinrand. Daar is sprake
van een bijzondere ecohydrologische situatie, veroorzaakt door kwalitatief
goed grondwater dat afkomstig is uit het duingebied. De geleidelijke overgang naar het polderlandschap maakt dat er veel mogelijkheden zij n voor
natuurontwikkeling.
Aanleg en introd uctie van soorten
De golfbaan telt 9 holes, de greens wor-

sen waar daadwerkeliJk golf wordt
gespeeld worden deze stoffen toegepast.

den gescheiden door een aantal water-

Op d1e WIJZe wordt voorkomen dat d1t

partiJen, beplantingen en andere groenstroken. BIJ de 1nncht1ng 1s het omnngende duonlandschap als Uitganspunt geko-

soort stoffen 1n het oppervlaktewater
terecht komen

zen. De aangeplante heesters komen ook

Om op het terrem van Estec hooilandont·
w1kkeling te versnellen 1s op enkele

1n het duingebled voor De oevers van de
waterpartiJen lopen bovend1en zeer
geleldeliJk op, waardoor een brede
natuuMiendelijke oeverzone 1s ontstaan
BIJ het beheer wordt tenslotte scherp
gelet op het gebruik van meststoffen en
bestnjdongsmiddelen alleen op de plaat-
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nen 'veroveren'. Het ZIJn soorten waarvan ZICh on de zaadvoorraad (nog) veel
zaden bev1nden, soorten waarvan de
zaden gemakkeliJk op het open terre1n
terecht komen (biJvoorbeeld doordat ze
met de wond worden aangevoerd) of
soorten d1e vanu1t de randen van het terrein snel over de kale bodem kunnen u1t·
groe1en Hun voorkomen duurt, zonder
verdere stonng, meestal n1et langer dan
enkele Jaren. Voorbeelden ZIJn
Straatgras. F1onngras. Echte kam1lle en
Klean krUJskruad
Door de omwoeling neemt ook de mmeralisatle toe Mmerailsatle 1s het proces
waardoor st,kstof wordt gevormd d1e
voor de groer van planten opneembaar
1s. H1ervan prof1teren planten d1e rn staat
zrjn snel Slikstof op te nemen en voor
eogen gebru1k vast te leggen
Voorbeelden van zulke soorten ZIJn
Akkerdistel, Zwarte nachtschade, Rode
ganzevoet en Kweek
Na enkele Jaren stelt zoch gelerdelijk een
evenwiCht 1n op vochtrge, relat1ef dynamosche plaatsen duurt het rostellen van

plaatsen 1n het terre1n hoo1 neergelegd
afkomst1g u1t Meyendel, een d01ngeb1ed

een evenwiCht vaak wat langer dan op
droge plaatsen. Ruderale soorten nemen
geleldeliJk af, om plaats te maken voor

JUist ten noorden van Den Haag Ook IS
akkeronkruidenzaad uatgezaaad Doel van
het Introduceren van plantensoorten IS
het verhogen van de vanatoe bannen de

soorten van gras- of hooiland Door
regelmatig, dat wrl zeggen eens per jaar,
te maaaen en het maa1sel af te voeren
kan verdere success1e (naar bos) worden
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penode van VIJf Jaar IS jaarliJkS genoteerd
welke plantensoorten 1n de proefvlakken
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voorkwamen en hoeveel elke soort voor·
kwam . Voor het schatten van de mate
van voorkomen 1s gebru1k gemaakt van
de bedekk1ngsschaal van Londo (tabel 1)
Resultaten
Op de hoger gelegen plaatsen op de
golfbaan bestaat de bodem u1t droog
du1nzand. Het IS h1er veel droger en zandiger dan 1n het lager gelegen grasland.
waardoor er ook andere soorten planten

IQ

ZIJn te v1nden De 'typische graslandsoor·
ten'. zoals aan MadeliefJe en
voorkomen. AfhankeliJk van het bodem-

Hoe zijn de effecten onderzocht?

Pinksterbloem hebben ZICh twee Jaar na

type en de beschikbare hoeveelheld

De effecten van natuurontwikkeling op

de hennnchllng gevestigd Ook

vocht zullen tenslotte versch1llende typen

het golfterrein Zijn onderzocht 1n een

Veldlathyrus. een fraa1e, heldergeel bloei·

grasland ontstaan. Zo zal op droge. zan-

t1ental proefvlakken Deze proefvlakken

ende vhnderbloem1ge, bre1dde ZICh sterk

dige plaatsen d uingrasland ontstaan en

ZIJn op representatieve plaatsen 1n het

Uil

zullen op vocht1ge, meer kleuge plaatsen

terrem gelegd 1n en langs de randen van

Op de droogste plaatsen nam verder

natte graslanden met biJVOorbeeld

de waterpartiJen. 1n grasland (zowel op

Haakmos aanmerkeliJk toe D1t du1dt op

Fionngras. Pinksterbloem en Gewoon

voedselarme als VfiJ voedselnJke plaatsen)

en1ge verzunng •n een dun toplaagJe 1n

reukgras ontwikkelen

en 1n de beplantingen Gedurende een

de bodem, waarschiJnliJk door regenwa·
ter Het mos IS bekend Uit bijvoorbeeld
gazons en kan daar het gras op den duur
geheel overwoekeren Het woekeren 1s
ovengens gemakkelijk (maar VriJ lang·
zaam) weer te stoppen door het stroo1en
van kalk
In de dne waterpartiJen vloe1t regenwater
en grondwater dat afkomst1g IS u1t het
d01ngeb1ed Ook het drainagewater van

de greens komt .n de waterpartiJen
terecht Door de verstonng als gevolg
van de aanleg was het water 1n de
waterpartiJen

m de eerste ongeveer dne

Jaar na aanleg nog troebel als gevolg van
algenbloei Gele1dei1Jk IS het water echter
steeds helderder geworden. Dat bleek
gunst1g voor ontw1k~ehng van waterpiamen .n elk van de waterpartiJen heeft
z1ch een diChte en soortennJke water·
plantenvegetatie ontw1kkeld, d1e JaarlijkS
wordt verwijderd om d1Chtgroe1en te
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De hter Uitgevoerde maatregelen tonen
aan dat met het (opmeuw) mnchten van
een golfbaan wmst IS te behalen voor
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zoals op het Estecterrem. klemschahge
vormen van natuurontwikkeling worden
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toegepast . De m111euwmst blijkt u1t het
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sterk gereduceerde gebrutk van mest-
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stoffen en bestnJdmgsmtddelen
De (potent1eel) negatteve 1nvloed op de

voorkomen . ln 1997 was het water voor
ongeveer de helft begroetd met ondergedoken en dnJvende waterplanten als
Aarvederkrutd en de fraa1 bloe1ende FtJne
waterranonkel
In de oeverzones waren m het beg1n nog
veel open plekken tn de vegetat1e.
lnmtddels IS de oeverzone geheel diChtgegroeid Vooral soonen d1e goed
bestand z11n tegen wtsselende waterstanden hebben ziCh hter gevesttgd
Opvallend IS dat de planten als het ware
'meekrutpen met de watersp1egel tn
droge jaren, met lage waterstanden, ZIJn
de planten ondenn de oeverzone te vmden, m andere, natte Jaren staan ze daarentegen JUISt hoog m de oever
Tabel 2 geeft een overztcht van plantensoorten d1e tiJdens de onderzoekspenode
toenamen. afnamen of stab1el bleven De
soorten d1e ZIJn afgenomen ZIJn zonder
uttzondenng soorten van p10ntermtheus
en van gestoorde plaatsen De toegenomen soorten ZIJn l..enmerk.end voor IJlteenlopende typen hoo1land Deze soorten en de soorten dte tiJdens de onderzochte penode slabtel bleven. passen

hoorlandsoorten dutdeliJk ZrJn wegeno-

greens IS verwaarloosbaar kletn gebleken

goed 1n de ultemdehtk gewenste Situalle

men TrJdens het groeisetzoen (met-sep-

Natuuront>VIkkeling zoals op het Estec-

tember) ZIJn vnJwel voortdurend bloeien-

terretn kan op vnjwel alle golfterre1nen 1n

Conclu sies

Nederland worden toegepast Wel zal de

Door natuurontwikkeling IS op het Estec-

de planten te v1nde!'!
Om na de aanleg- en de ontWll·kelrngsfa-

terreln een aantrekkelijke golfbaan aan-

se. dre op het Estec-terre1n samen onge-

len belangnJk 1s dat de mr~chtmg, de

gelegd N1et alleen golfers maken van de

veer dne jaar duurden. stonng te voorko-

soortkeuze en het beheer steeds worden

baan gebrutk, ook wandelaars ZIJn er

men 1s het belangnJk dat de k.wahtert van

afgestemd op de locale omstandtgheden

veelvuldrg te vrnden Doordat zowel

het dratnagewater ock op langere ter-

(plaats en !.;arak ter van hetterrem) De

natte als droge terremdelen ZIJn aange-

miJn goed bliJft. Daarvoor 1s het belang-

gekozen oploss1ng zal daarom per baan

riJk dat mest- en bestnJdmgsmrddelenge-

versch1llen maar zal vnJwel altiJd b1nnen

legd vmden

ze er een gevaneerde plan-

aard van de maatregelen steeds verschil-

teng roet, dte rn stand wordt gehouden

brutk. prectes ZIJO afgestemd op de

enkele Jaren een (veel) fraa1er ogend ter-

door een aangepast maa1beheer Het uit-

behoefte van de green Voorkomen

rem opleveren

gevoerde onderzoek heeft urtgewezen

moet worden dat een overmaat van

dat zrch langzamerhand een evenwiCht
heeft tngesteld Stonngssoorten namen

zull-e stoffen vta de dra1nage 1n de delen
voor natuurontwrkkehng terechtkomt BIJ

af en ZIJn nu vnJwelverdwenen terwtJl

Estec IS d1t goed gelukt
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