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Natuurbeheer op golfbanen
Over natuur op goliterreinen doen veel verhalen de ronde. Dal natuur ten
koste gaal van de baan en ja, dal je er zelfs op den duur niet meer mag gol[en omdat je dan op plantjes trapt en beestjes bang maakt. En dal hel erg
veel ruimte kost, natuur. En dal bet heel moeilijk is. En nog veel meer.
Anderen beweren juist bet tegendeel: dat er op golfterreinen heel veel
natu ur voorkomt, ja zelfs natuur die je buiten de golfterreinen eigenlijk niet
meer vindt. En dat golfen eigenlijk een zegen is voor de Nederlandse natuur.
Vaak worden deze stellingen eerder
geu1t vanu1t veronderstellingen, al dan
met gekleurd door de e1gen Invalshoek,
dan dat ze met feiten onderbouwd worden Maar w1e heeft er nu geliJk' Het
diplomat1eke antwoord 1s: memand en
1edereen. Het werkelijke antwoord moet
u zelf op uw e1gen terrein zoeken, vanUil uw e1gen wensen en mogelijkheden,
en vanUit de mogelijkheden en kansen
die uw golfterrein 1n petto heeft voor de
natuur

ge aanpak nod1g Datleidt weer tot een
efficiënte besteding van de beschikbare
uren, oftewel tot een 1nd1recte besparing
op beheer- en onderhoud. Het kan ook
ZIJn dat u de natuur een stukJe op weg
helpt door terreinwerkzaamheden dae
toch al uitgevoerd zouden moeten worden, te combmeren met een stukje

Er Zijn legio mogelijkheden om, 1n harmonie met het golfspel, de kansen voor
de natuur te verhogen. Zoals hiervoor IS
betoogd, as een planmatige aanpak
belangnJk . Ook het draagvlak bij greenkeepers en leden voor een dergelijk
beheer as daarbij essentaeel. H1eraan •s al
eerder aandacht besteed in de Greenkeeper, met De Haagsche als voorbeeld
Dat onderwerp zullen we h1er daarom
links laten liggen. Het1s ook met de
bedoeling om haer een (n1euw} handboek Natuur op Golfbanen· te maken.
Wel w1llen we graag enkele eenvoudage,
praktische voorbeelden van de mogelijkheden ·an het veld · aanrelken.
Voorbeelden dae naar wij hopen uw
belangstelling. fantasie en creatavitelt
pnkkelen en u motaveren ook daadwerkeliJk aan de slag te gaan. Als eerste

Om aansprekende resultaten te bereiken
zult u ge1nteresseerd. zorgvuldig en met
kennis van zaken te werk moeten gaan.
Dat kost m elk geval tijd Het kan ook.
zeker in eerste 1nstant1e, geld kosten.
Wat dan vooral interessant IS, IS wat
men voor d1e investenng 1n tiJd en geld
terugkrijgt. DaarbiJ kunt u aan verschillende zaken denken. Natuurvriendelijk
beheer zorgt voor een grotere variatie
op uw terretn. Spelers, medewerkers,
plant en dier zullen dat weten te waarderen. Maar ook niet onbelangnjk IS het
fe1t dat er Situalles ZIJn waarbiJ natuurvnendelijk beheer m1nder kost dan het
beheer wat u m1ssch1en tot op heden
voert' M1ssch1en ZIJn er terremen waar u
vanUit natuuroverwegingen beter mlnder vaak kunt komen met uw maa1mach1ne. Zonder dat dat ten koste gaat van
het spel. Een voorwaarde voor natuurvnendelijk beheer is continuHelt Dat wil
zeggen dat op een bepaalde plek met
het ene Jaar d1l, en het daaropvolgende
Jaar 1ets geheel anders wordt gedaan.
Ook IS het vanUit de natuur soms
gewenst om bepaalde werkzaamheden
wat later of JUISt wat vroeger 1n het seizoen Uit te voeren Of JUISt 1n een penode dat het toch wat rust1ger 1s op de
baan. Om met dergeliJke aspecten reke-

natuurontw1kkeling . Bijvoorbeeld door
baj onderhoud en herstel van oevers
geen hardhouten beschoeung toepassen, maar door een natuurliJk rietkraag
te laten ontstaan Vnjkomende grond
kunt u welliCht elders op het terrean
gebruaken om reliëf aan te leggen. Of 1n
een waterpartiJ voor het ereeren van een
ondiepe plek of zelfs een eilandje.
Dergelij ke oplossangen Zijn goed voor
het m11ieu, leveren een gewaardeerde
baotoop voor v1ssen. vogels. amfab1eën
en vele planten. en dragen ook voor de
spelers bij aan een terrean waar het goed

Poelen
Wat is een poel?
Poelen ZIJn stilstaande oppervlaktewaterties, vaak kle1n (25-500 m2} en zelden
erg daep In het oude agransche cultuurland d•enden ze vooral als dnnkplaats
voor het vee In de gangbare landbouw
wordt de watervoorz1emng voor het vee
op andere mameren gewaarborgd en
hebben poelen dae reden van bestaans-

mng te kunnen houden, 1s een planmatl-

toeven 1s.

recht verloren. Daarmee 1s d1rect een

nr. 6. 1997

komen poelen aan de orde Later zal
aandacht besteed worden aan beplantingen en gras- en krUidenvegetaties.
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belangnJke. al dan met directe. oorzaak
van het verdWIJnen van tal van poelen
genoemd Er blijven echter nog meer
dan genoeg bestaansredenen over; zo

legde poel kunnen geen msecten meer
worden gevangen In de wmter brengt
het droogvallen van een poel nog andere
ns1co·s met z1ch mee somm1ge diersoor-

ZIJn poelen belangnJk als bad- en donkplaats voor zoogd1eren Insecten, salamanders, padden en k1kkers brengen
tbelangntke fasen van) hun leven door 1n
poelen Behalve d1verse vogels Jaagt de
watervleermuiS boven poelen op Insecten . En natuurliJk kunnen er 1n poelen tal
van water- en oeverplanten voorkomen.
D1t ZIJn allemaal redenen voor de vele
1nspann1ngen d1e er 1n het hele land ZIJn
en worden gepleegd om n1euwe poelen
aan te leggen en oude te herstellen. Een
andere reden 1s van cultuurh1stonsche en
landschappelijke aard poelen horen van
oudsher 1n het Nederlandse landschap
thu1s. Tenslotte IS hersteVaanleg van een
poel relatief eenvoud1g en goedkoop, en
kunnen er ook relat1ef snel goede resultaten mee worden geboekt. Het belang
van poelen wordt dan ook door veel
1nstant1es onderkend Zozeer zelfs. dat
somm1ge gemeenten en prov1ncies een
financiele bijdrage leveren aan het reali-

ten overvvmteren 1n het water of door
z1ch m de bodem te graven Als de poel
wem1g of zelfs helemaal geen water
meer bevat. vnezen deze d1eren biJ een
strenge vorst dood Een biJzonder aspect
van poelen IS ovengens dat er 1n prinope
geen v1ssen 1n voorkomen omdat ze deze

seren van meuwe poelen of het herstellen van de oude
Een poel d1ent het hele Jaar watervoerend te ZIJn. Dat vraagt een m1n of meer
gegarandeerde wateraanvoer (neerslag
en soms alstromend water) en een m1n
of meer waterdichte bodem en randen
(te vergeiltken met een soepbord ofkom). De • afvoer• van het water
bestaat Uit de natuurlijke verdampmg en
het water dat eru1t wordt geput of
gedronken. Is de bodem poreus dan SIJpelt er ook water weg, en zal ook de
grondwaterstand het peil 1n de poel
bemvloeden. Als aanvoer en afvoer in
evenwiCht ZIJn, zal er water 1n de poel
bliJven staan De aanvoer en de afvoer

n1et doorlatend, dan IS het peil 1n de
poel onafhankelijk van de schommelingen 1n de grondwaterstand. Dat betekent ook dat men biJ het graven van een
poel ervoor moet oppassen dat er geen
ondoordnngbare lagen (d1e het water 1n
de poel houden) worden doorbroken
Net als de gele1dehJk aflopende oeverta
luds ZIJn de ondervvater-overgangen

afgesloten watertJeS niet kunnen bereiken . Poelen danken hun riJke d1erenleven
JUISt voor een groot deel aan de afwezigheld van v1ssen. omdat nu biJVOOrbeeld
k1kkerdnl een grotere kans heeft om tot
volwassen d1eren u1t te groe1en, 1n plaats
van als voedsel te d1enen voor v1ssen.
Hoe ziet een poel eruit?
Van oudsher IS een poel m1n of meer
rond of ovaal Omdat veel natuurvvaarden ZICh JUISt 1n de oeverzone bevmden,
worden tegenwoordig ook steeds meer
gnlhg gevormde poelen aangelegd
omdat daarmee de oeverlengte wordt
vergroot De oevertaluds ZIJn flauw (1· 5,
plaatselijk zelfs 1.1 0), en n1et ·glad en
netjes• afgewerkt Daarmee ontstaat
weer extra variat1e, bijvoorbeeld voor kikkers d1e op het net drooggevallen maar
nog vocht1ge talud zonnen Behalve flauwe taluds heeft een poel ond1epe en diepere delen In ond1epe delen wortelen
planten Het water wordt er 1n het voorjaar snel door de zon opgewarmd. Dat
komt de groe1 van de planten ten goede.
Ook ontwikkelen de e1eren van biJvoorbeeld de gewone pad z1ch sneller Om
d1e reden liggen de meeste flauwe taluds
ook aan de noordZIJde van de poel (dus
het mmst 1n de zon)

ZIJn echter n1et geiiJk over het Jaar verdeeld, dus zullen er peilschommelingen
optreden Is de afvoer langere tiJd groter
dan de aanvoer, dan zal de poel gedeelteliJk of zelfs geheel droogvallen. Voor
de plantenwereld IS dat met d~rect gunStig, maar 1n het algemeen ook n1et
rampzalig Voor d1eren ligt dat anders
Uil een 1n de zomer droog gevallen poel
kan met gedronken worden, watersoorten d1e z1ch n1et of slecht over land kunnen verplaatsen hebben geen ult'.NIJk-

Het d1epste deel van een poel moet zo
d1ep Z11n. dat er zowel 1n droge zomerpenoden als 1n de w1nter water 1n blijft
staan. In het voorJaar, zomer en nataar
voor de d1eren d1e 1n de poelleven of er
gebrUik van maken In de w1nter om te
voorkomen dat overvvmterende d1eren
doodvriezen Daarvoor 1s een waterdiepte van 0,5 tot 1,5 meter gewenst. De
vraag hoe d1ep de poel dan u1tgegraven
moet worden 1S afhankehtk van de lokale
(grond)waterstand 1n zomer en w1nter
ten opz1chte van het maa1veld. Ook de
mate van doorlatendheld van de bodem

liJk planten- en diersoorten kansen worden geboden. Een poel heeft een oppervlakte van gem1ddeld 25 tot 500m2.
Hoe groter de poel, des te meer mogeliJkheden er ZIJn om vanaue 1n d1epte en
onentat1e aan te brengen. Daarmee worden voor meer planten- en diersoorten
kansen geboden. De voorkeur gaat u1t
naar een oppervlakte van m1n1maal 100
m2 Een echte bovengrens aan oppervlakte 1s er n1et: op een gegeven moment
spreek. Je echter n1et meer over een poel.

plaats en sterven. en boven de droogge-

speelt een belangn)ke rol Is de bodem

maar over een VIJver of waterpartiJ
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gele1dehjk, omdat dan aan zoveel moge-

Elke poel, klem of groot, d1ep of ond1ep,
vergt onderhoud Een kleme en/of
ondiepe poel zal echter sneller d1chtgroe1en, ("verlanden") dan een
grote, d1epe poel Ook om d1e reden verdient de aanleg van een wat grotere en
diepere poel de voorkeur Een bijkomend voordeel van een grotere poeiJs
andere woorden dat er m een bepaalde

Beplanting (struweel. bos. hagen) IS een
onmisbare schakelm de levenscyclus van
veel poelbewoners Padden overwinteren biJVOorbeeld graag onder het bladerdek 1n dichte beplanungen, beschermd
tegen vocht en kou Maar ter w1lle van

Een poel op uw golfterrein?
Poelen ZIJn voor de natuur waardevolle
elementen, en dragen door hun n)ke
planten- en d1erenwereld biJ aan de
belevmgswaarde en aantrekkelijkheld
van uw terrem. Dan moeten ze echter

de e1-ontw1kkehng van diezelfde padden
moet een poel wel voor een aanzienliJk
oever- en bodemzone beschikken

wel op de goede plaats worden aangelegd en op de goede mamer worden
onderhouden DaarbiJ kunt u van ver-

En 1nwaa1end blad komt de waterkwalitelt n1et ten goede Als u de keuze heeft
kunt u een meuwe poel beter niet te
d1cht tegen een bestaande beplanting
aanleggen.

schillende kanten ondersteuning knjgen.
Zoals hiervoor aangegeven, geven diverse 1nstant1es f1nanc1ele en soms materië-

onderhoudspenode over biJVOOrbeeld de
helft of een derde van de oeverlengte
onderhoud wordt gepleegd In de daaropvolgende onderhoudsperiode kan dan
een ander deel worden aangepakt Dtt
heeft verschillende voordelen Er ZIJn
altiJd delen van de oever waar de planten- en dierenwereld n1et wordt verstoord. De vanatle neemt toe omdat er
altiJd oever-begroeungen van verschillende leeftijdsklassen tegelijkertijd aanweZig ZIJn Tenslotte wordt op deze mamer
het benodigde onderhoudswerk

Nieuwe beplani'ng kan beter wat verder
van de poel af worden aangebracht En
in alle gevallen verd1ent een beplanting
aan de noordZijde van de poel de voorkeur boven beplanting aan de ZUidZijde
zodat de mstrahng van de zon wordt

van Bureau Oe Groene RUimte,

gespre1d over meerdere Jaren

gewaarborgd.
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le steun (biJVoorbeeld • n1et" u1tgraven
van de poel)
Meer mformatte over de poelen vindt u
111 het boekje ·Poelen; Uitgegeven door
Landschapsbeheer Nederland
(Utrecht. 1997) •
Dhr P Raaymakers ts drrecteur
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