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he: Sdmensu:ollen van de aan te planten
boom· en struikSOOrten en brJ het onder·
houd van de beola1111ng wordt nauw
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groenstroken en bO"liLI!Jel>. In de7e biJdragt> wordt .tand.tc- ht hl'\h•t•d aan t•nk(•lt' punlt•n dif' bij dl' oltlnJeg
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bomen en \lruJkl'n fl'ntra.:tl . Bl',IOtl'n wordt ml'l hrl nol'mt>n v un l'nkeJe vo o rdelf'n die je ku1tl lwhalen bil hrt g e brwk van lnheem\e boom "" 'trulk..\oor-

ten.
Ontwerpfase: Inpassen

Anderztrds betek •nt clît dott oo~ aan de

In on~ kleme ldnd ml't liJn vele tnwOOI!rS IS

~Hoene ilill >.leil111g van golfhanen vo:>el
aandacht bt:'Steed 'T oe worden en dat
h1erb1J gestreefd rnoet wordo•n naar het
aanpé!>sen van het grot:'n c1an de omge·

het Stnds lange lt)d woek~ren met de
rutmte M.:t het toen1:men vr1n tJ•~ bevol·
kmg ererllJtJs en de stiJgende vnJe 111d en
reoeauebehoefte andt:'rzt!d~ Is oot de
tlru:. op de groene rUimte enorrn toegeno
men Een voorbeeld van de ste~l, yestegP.1
vraag naar reueattevoorz•en1ngen ts de
enorme tooname van hel aant.11 golfbanen BIJ de l()(atte~euze vdn de nteuwaan

te leggen banen moet nogal eens een he'e
WIJd gt:voerd word1m rnt't biJVOOrbeeld
planologen, agraril'l~. umwonemJen en
natuurbeschermers Deze. soms langdur1·
ge, Sirlid 1s overrg>'ns nret voorbehouden
c'larl dP golfbant>n In Nlodellimd gaat gf!l!n
~de grond rn wr~nnl!er lucrover met
dtl'p en t.1nq IS nttncd.lc ht en ovrrteg
gevoerd Net~rn bîjvoo1h~ld de aanleg van
snelwegen, oo~. noodzdl eiiJI. maM een
qrote mhr!'uk op het l,md~chdp Om dt:>
dlscUW!!S hl!!rovr.r rn qoroe hanen toa let·
den besdnl-t RI!Ksw·ltcrstadt al meer dan
75 )iklr over een aparte afdelmg
Veneerswegen Dell"! .rldf'trnq Is spooaal
belast met het zo qoed mM' · ,., mpasscn
Vdn een weg, zod,ll rit, ·.chadE' voor natuur
en landsthap tot een rnrn1mu"" beperkt
blijft Nu as de aanleg Vdn een qolfbaan
weliSWaar el'n verandertng 1n het l.md~hap op een andere schaal dan een snelweg, maar toch bliJft het een behoort•!; e
1ngreep van voldoende omvang om b1j de
locatr.•.euze alle voors en tegens gedegen

kct'~r helemèiaiZ•J•• best w;mnecr hrJ
n,rast gebrul~ Vill11111wt•t n~ :sooth'n oo}
nog streeft naar lnhe«'m~e, h~>rkomsten
ti1erllrJ bedof'll~ 1~ lt ~ llll•'lter d·e het
p1.mtrnateri.t.11 t)L'lf>(llcl twclt, miMI ue
plaats van de mcwd• ·rbomen \'Vil<'lrvan 0011
hctz••ad of de ste~. qewonnen IS om het
plantmatenaal op te kweken 611 v001~eur
d~Cnen ~ze m()('derbomen gegroetd te
211n onder 1r , tandtgh •dt>t (bodem,
water) dre ver qehJkbe~dt rrn met de groet·
plaatsoms r "·heden 1p de golfbaan
Een goede ~weker kan lucrover meer
lnfOtmat•e verschalfen
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golfbanen
doel1k hter op de ao~nleq van groenstro~cn

en ~g•.!S om de greens. Zoals g~zeod

speelt een goller nu eenmaal pretllger
tegen de <Khtergro11ri vr111 hornP'l, struokcn
en planten d11n op ce11 orJCn vlal..tP 1~!.1
kan er b11 ontwerp, aanleg en onderhoud

111tqegaa11 wordnn v.1n el'n standaardsoll~
ment pl,rnt$oen D1t planln1Citl'na,11 Z.1l
he~ wel aan~1.1an 1!n qroe•L'D en een lcul
dl~Or vormen N.1.r1 mrJ11 lm'nong mrs JC
d;)n de boot MN Pl'n gollbit<lll ben Je
toch acuer m11e1 landeliJk geh:ed en d1t
legt een bepaalliP vl•tan twoordeiiJ~hC!d op
de schoudNS v. 1n dr.lK-tro~ l.emm, tndu·
Slei de greenkcepcr~ Het Inpassen van de
golfbaan 111 het I<Jntl~chr~p bete~ ~Jnl ook
dat JC vuor Welt betreft de beplanl•ng goed
moet aansluiten b11 dr. bestaande, natuurliJke vcget<Jtte D1t hl'! tekent dat ei om te
bcg:nr•••n uotgen.1an rnot!t worden V/Hl
rnheems.: boom· en struii'.SOOrten, 'lOOtten
dte tn Nederland van naturt~ thu1shoren
Voorts dten Je te zoals gezeod b:J de
~me~H!Ihng van het aan te planten sortt·
ment tt> onënteren op de ter plaatsP aanwezige natuurltJle vegetiltie HterbiJ I an

al te wegen Van groot belang hrerbrJ IS
dat er zo rnrn mogeliJk landschappeliJke
~hade on treedt. Ort betrl.ent dat er tMr
voor~!d zo wetntg mogeJ1Jk bomen 1100r
!JPI apt moeten word(•n en dat waterhuts·
houdrng en bodem zo 111111 mQgl!hJk ver-

het erg nultig llJil wanneer de gr~nl;eep
er samenwerkrog .zoe~ t met perroncn dte
kenniS hebben van deze wg~taue D1t
kunnen vrrJwrlllqers Z•Jn. maar bijVOOrbeeld

stoord VlOrdeo

doet llch voor biJ Golfdub NoordwiJl BIJ
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S'lmengewt•rkt met hl.'t Slaill'>bosi.Jeheer
Hietb!JIS het omhqg••ndl' dwnlandsdlap
met haar ZL>er typert>nde 'K'ge~atre urtgangspunt
In he:t algernet:>n gcsproi.N1 doet dt! green-

ooi; prufCSSIOn<JIS v,m nat uurl.JehP.rCnót~
rnstantre-; Een moo1 voorhe,.ld op dit punt

Voordelen

!!Zen wut e~•n •ltlll de omo•:N1ng aan·
QCPc1St sort1rnent van rniH)CfTlr.C' SOOrten
vcrhooQI cle natlturw;J.irclc v..tn de~
ges NatuurliJke boss.tges hmnen zelf~
nog een functie v•~rvullen ak een gevarlêc!rde verurndmg:.zone tt.rssen da omhg·
gen(lc bt'PIItnllnoen Het gebru1k van
mheernse soorten en herkomsten levert
een bepwnung op du~ opt1maal rs aangt>past r1an pl.1tiSt•liJke grOI'romstandtgheden De bomen en stru•~en zullen urtgroet·
en tot een Vltcllc bcpl.1rtttng, waarvan h!'l
onderhoud ecnvoudtc){'r i!dl1tjn dan wanneer er een met aangepast sortiment
gekozen was Bovendrf•n leveren dergelrJ~.e
bossages met alle daarbiJ behorende
plantjeS en bEestJes een prachuge omgeVIng op Wilélnn de golfers Z1ch pretl•g zullen voelen En tenslotte, n•et onbelangnj~.
zal een golfbaan met aandacht voor
natuur en lands< hap maa~hapm~'J' en
polrtH!~ veel b<o ter te vNkopen nrn dan
een golfbaan waarbiJ over deze v~aafden
heen gPW.11srJ wordt.

G;BEENKfEPER

