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Ronald Goderie en Wlllem Smit

H1er moet ovengens dl' kdn ttekentng geplaatst worden dal het b( heer voor go!• ·

De golfbaan van ESTEC-ESA:
golf en natuur hand in hand

banen als redehJI: extenstel be!.tempeld
~on .vorden PestiCiden Wl'rden mtmmaal
tocg1·past, de fo.~,rwdy~ werdPil

nu~t

be-

mest en op de Sl?ll11·10uqh; en roughs

Blnnrn d<> hekke n vo1 n tll'l Europees n•lmte,·t~ar1centrum ESTI!C-f.Si\ In
'\oordwljk '>ordt ni e t alleen druk

gec~pt>rlmenteerd 0 11

het gebled v.tn dt>

ruimtevaart. Ook op t>«>n dl'el van het bedrijhterrc>ln. dt1l primair l'l'n func tie

hel'lt t~ls rl'C'reath.• g('biNl voor dl' FSTEC-werknPmers ''"
e~'n

rl lfol

!JOIIII'rr('ln, h

Interessant ' ex1w r lm(•nt' gaandt' lile-r '' ordt getrt1c-ht h'• t terrein

trl'kkelljk mogeliJk tl' makt'n 'oor goll!>pelc.>n.,
ook voor dl' natuur.

wand<'l•hlr~ ~n -

10

.1an-

:.inds kort -

Or• 10.5 h.t 'do b t't b(•drljlsllnn•ln bevin dt zkh el'n !l ho-

les (p.tr 29) golfbaan. Dl''t' golfbatln l!i In 1992 he rln!)erlrht op ecologlsclll.'
grondslag. Niet itiiCI'n wandelaar<; e n golfers vinden t'r nu h un plek, het Is
ook dt' bedoeling dat ba7en, l.aD!J'O!Jl'ls, vlinders, water -en oevPrplilnten er

werd een vr•J extt:nsu•f m<1a1beheer
gevoerd (van 4 maill tot t maal per fcliJr)
In het terrerr1 ZIJn fl'ti.'nt l·nl eft> kle1nefe
waterpmttjen met WIJ qiOOIE'Ilde 0 Vl'IS
aangelcctd Uit l.lttnlsliStll nogpunt IS het
terrein door .ZIJn bf 'hutlt•lrllg'ng ·eer m
tre biJ hazen In <~llt:! l•l<IU'll!IIJden liJn tuer
wel hazen aan te trC:ffl'n, d•e wetmg
~dl uw liJn, ze laten •~eh yemd~ kehtk
benaderen Voor zanqvogl'l~ en vlmders
hel>ft het tem~1n ren beperktL waarde
beplantingen en luwr• zonn,ge plekJes ZIJn
daalVOOr een \leretste

bun ~tt'k 'Inden.

JaarliJks gevolgd en de eerste resultaten

van liguster en Wilgen Door de sterke zutdwestenwmd ZIJn de beplantingen Sàleefge-

Ztlfl bell1CX'd19end Ook de react es van
wandelaars en golfers ZIJn (veelal) en-

bow. 1s ecolog1sch gez1en mteressant

De ecologiSChe ontwikkelingen worden

groetd en z.tten er gaten in Oe bodemop-

thoustast Dat er af en toe een knttsch

Omdat ZICh h1N vroeger de mond1ng van

geluid te belUisteren val t, lijkt log1sch
Natuurontw•kkehng op golfterretnen en

oe Oude RIJn bevond. IS er !?en grote afwis-

met name het gt>paste beheer van de
ecologrsch tmeres~nte drlrn

IS

Pen pro-

ces dat met vallen •m ops t.tan 1n de vm·
gnrs gel regPil moet wordrn Dtl ar111 el

scheut wat er gebeurd 1 op h»t bultenume n van ESTEC·ESA, wat dat l!{olog:sch opleven en wat de qolfte hnsschc

seling aan bodemlagen Kle1 en zandlagen
en Sd1<>1penbanl:cn WISselen elkaar af
Voor natuurontw1Uehng tS dilt een gunsuge ustgangspos1t1e De op hel tene1n dilnwel!Oe \E!Qet.1tiP. was n1et erg hiJZOnder
Het 0\iergrote deel van de 1n 199t aangetrof•en plantesoorten (in totaal t39 soor·

Aanleiding en doelstellingen

ten) bestond u1t vrtJ a1gem •ne soorten var

van het plan
Jntensu•vl' gE'bru1 ~ vol-

cor )E!quenttes :ZiJn 'Medp met het oog op

g1aslandcn en rUigtevegetdiii'.S Voo1 dUin-

Ondanl·'l. het

de <Milbt'llehnqen over lo,•p,Jsstng van
eco!og e op nolfb,men 1o.sl ~ d•e a~aan

milleUs typerende ~oo1 ten werdron 1.'1 nauwt.>h.~s aall()etrotfen ('n ooi water- en

deed het terrem rne t h<•lr rn,MI dan dt:
c~., Door de: hggmg vl.ü .1chter zee

worden In het modC>I·~hC'I'rsplan van de
NGF l<!n de hennrl(htsnq votn de ESTEC
<l<' !{ t , , l'f'rt tn~p~rrn,ntl voorbeeld 7•Jn
Het terrein in vogelvlucht

oeverolilntcn ontb1aken grotendeels Het

,•.aa t het er vact~

voor• omen van een voor natte, 1wclra • c

beschutung en de route lt:•w1nd rnaal.t
het de spaarzamr bPpldntlngr n erg moet·

r

be~t.ld l Uil

zeven
par 3 holes en twee par 4 helt De holes
lsggen OVM-•egend 1n noord·:Zuid nchtlng
en ZIJn door smalle beplar)tlngselementen

Dt

tC ootkour

P

Met narne op de

pt~, kPn md•(erendl• plantesoort ·•Is Brun!!l
1Prunell.1 Vulgans) gce>ft W•' l tlilll dat er
goede moqehJ~hNien voor nCttuuront~Jtk
kel ng bestaan De gennge var.aue aan
plantesoorten werd veroorzaakt door de
gennge vanauC! tn 11 rre1nom tcmd1gheden
(bodem en wuterpeill en het WIJ 1ntens•eve
(maa1-) beh!>er { 1maal per week 1

VriJ

en h.ud. er

hJ~. Lartdschapp~>IIJk

•s werng

qNien w.u het als

Wdfldell!!freln Wctl d<ll INWIJI er lH OOII ·
techniSCh opziCht bel.:mqn1ke verbetenogen mogeltJk waren In het plan ZIJn daar·
om de volgende doelstellingen verwoord

spron· elr,k aanwez•ge reliëf IS door afgra·
v•ngen en l'gahsat•L 1 b v bollenteelt 1n
hPt vorleden verdwenen De oude percePischeld•ngen Uil dte periode ZIJn her en

• vergtotulg van de ecologiSChe waarde
van hel :errem. - verberenng van de aantre~'kef~~.t.e•d van het terrem VOOt wandelaars, • vergrot•ng van de golfrecnmsche
~\vaflte1t In het plal" 1S op et>n Integrale
w•rze getracht de dne doelstelhogen op
!>en evemvrchtige man1er te comb1neren
en zowet de ecologische. de landschaopehJke als de golftechntsche kwalrte•t te ver·
hogen Me:t name voor wdt betrett de
QolhechntS<.he aspek ten heeft er steeds
rntens1e1 overleg met cle baancomrn,~sar l5

der nog t:erkenbaar als beplantJngss ngels

plaatsgevonoen

\'an ell.:aar gescherden.

met'stlaag gelegen dl!len van dE' baan •s
er 1n natte penoden sprake van entge
waterallerlast In de pauzes wordt er •
met name op zonmge zomerse dagen •

vriJ veel gewandeld door het ESTEC- per·

soneel Alhoewel het terrem d~rect aan de
dwnen grenst, ts het vnt vlal Het oor·
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An alyse van het terrein

C

• !runnen bP<JOrd~ler wat er moest

gebeuren IS Pr vanurt cll" dne mvalshoelen
naar het lefrem grlc··~r>n, ecologrsch,
landschappehtk rm qCJiftechnlsch In ccolo-

terrem verhO!]ron • waren onvoldoende

zeer goed uttgepal t Ht>t blf'el. dat door
creatref m1ar oplos~1noen voor protll"mer1
te zoeken er za: en g··~oppeld londen

ontw:H:('Id De bt?bouwrng en biJbehoren·
de par~ eertem rnen van FS I EC w,rren

opN..ht soms 111 e<olo(jl".rh op1rcht ~ansl'n

Beslotenheid, verr,1ssrng en varcatl" •
aspekr..,n d1e de b<>levrng~waarfle van een

915Ch OPllch: 1S er UllgerJt1nn van dr.• moq•'-

brtnol vanLilt ell punt van het tNwrn zrc.ht·

hlkheden dre de hgq1ng 111 de brnr>endutn-

baar GolflecJ n1..ch (jt'llt'll ontbrc~l: vooral
een goede gelerdrng van d1• Iloles met

rand bood In natuurh1ke srtu;,tres komen

worden en dat problcrnen rn golftechnrsch

bocJen !.:en concn:PI voorbeeld
Op een plr>k mi.'I Wetieroverlast IS besloten
nret te drarneren, ma, u óe bt•treflende holl' wat te verpk1öt\en en de neme ple JUIS1

er op dergehtke plek~rn zeer grad1i!ntn, e

beplanunq~n. loOhlarrc bo 11'11

en ~rtennJlle lew·n~gt'met>nschap~n
voos, d10 ovf>r d· CJI'ht>lt• N!'derland~ bm·

en Wilten t'r lo~.alll probiemLn met cJe ont·
watenn9 Om tl' voofll<>n •n dt> l,mdschap·

ût1ll 11! l~•qqf.'n

nendurnrand stt.·r~ u hl1•ru1tqega,ln ZIJn,
O'lerwegend als gevolg van het mtenSi(!Y(!
agrêlltsche gt'brw~ (bollenland)
Op d c•ld ·amr rt>sldnlc>n v.;rn eer> natuur·
ht~ e C~V• rgdnq van rit' dUinen naar het ach·
terla~t.l • te zren hoe de:c overgang c~eler·
del Jk verloopt vra lc1C)e du1nt1~ ('nollen')
moerMStge kwelplekken en met zeer soor·

pe~JI een golftec:hn1;chc •··rll'ktc'llag

van het buotenterrt•lnltr•t•ftr•l!n ecologt·

l'n bunters

er

an-mrddels een bastSpllln orn meer bmlantrng rn het terrein toe te passen
D1t basiSplan IS In de mt:er 1ntegrah.> plan·
vormrng b tro~ ~en
Oe visie
....'tl tN

1 1 de anal~~ ts ee11

\~ op het terr~n

1ntegrale
opgesteld. 10 nauw

tennJI:.e grasland, moeras. struweel en bos· overleg mt•T Jr baancommrssans en grfi'nVP9etalles. De conclu~res waren dat· tegen l:eeoer Jurst d1t aspect bleek van essen·
de achtergrond van zo'n natuurlrJk releren· t1eel b;;lang n een Wlsselwerbng tussen
ecoloog, goltbaan-archrtect, baancommJS·
tiebeeld ·vooral de drasse tot m;tte Situ·
aties ontbra~.en, dat er weanrg strUVIeelve- .sans en greenkeeper komen de mogelr1l:9€-tatJes VOOfk.vamen en dat het beheer
heden en onmogl'hJkheden dutdl'hJ~ op
van de randen van dl' vegetéltr~ te lOten·
tafel Het resulterend plttn wordtvervolsref was. In landschappeltJI< opziCht was het gt-ns breder gPdragen dan wanneer d1t biJ
vooral het gebrek adn varaatre en daarmee
WIJle van spre~ Pn van hogerhand gedrop;
aan ruimtelijke ~.walrtctt van het terrem dat
als een te<ortkomanq werd geN•n

n1 . 1, l'tHl

v~rder uot ti• <hl'pl'n ""''' N n moera~JC

D<• VI SI<' <Hl dE OntW1U f•bng

sche, een rurmt(.'hJIJ l.mdschapnehJI e en
een golftechmsche component De V!Sll'
geeft de oewt"nste ecoloqrsrhe structuur
voor het terram wN•r rnet een ruulrWiaJI.·
VtSUek> en golflt•chmschc vl'rtahng In het
plan wordt VOOHJCSI~·Id ecm ecologrsche

hoofdstructuur te ontwrU elen. als een
fr,1mt:!, waarb1111 ·n 11d de meer dynamt·
sche actrv1teaten de golhport • l,unnen
afspelen het C<IS<:O pr111ctpe De rdd!ên
urt het Natuurbefr>rd~plan en de No:a

wordt In hel speCifieke g~?Val van de ES-

landschan (M1n1stene van LNV) ZIJn hrer op
lokale ~chaal U1tgew~:>rkt Op de achter·
grond spelen aloernene ecolog1schl' pnn<:t·
pe~ een befangn]ke rol Het voert tl' ver
om hter rn dot verb.1nd d1ep op rn te gaan,
maar enkele prrnupe~ worden I ort

TEC-Qotrcourse heeh dN!! wtS!>elwer~ng

genoemd

GRil NKf EPER
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Ecolog.schr grad1enten zijn van belang
g~leldf>!IJfr.e overgungen
etgensd~Jp

van de Pne mtfii~U

n.J,lr dP andere, zoals van

droog ntJar nat. of van /loog naar laag
va natte IS van belang. zowel op m.Jcro- als

op miCrosdr.JJI. Dtt qddt zowel voor varratte tn mtlteu-om .t.llld,qlleden .11s VQOr va

rtatte m beh~r ntltuur/ijke prcxes~en spt:'IM et>fl ccntralt rol Wut is dl? tn.J>:IInDfe
speeltwmre dtC! ilcln deze proc.. en get~o

den kan worden, zonder dat dP over19e
tunetleS van het terrem m gt!fléJ,Jr komen?

Her optt/T1ilal benutten van de ecolog,sche
poumrtes ts essenCteel. Zo beztttE'n plekI. en
Wadr grondwatLv aan het oppervliJi treedt

(kwelplell:en) een biJZOndere grondwaterkwah:at waar JUISt veel inmtddels zeldzame plantesoorten bt} gebaar ZtJfl

losse natuuretemf!ncen dtenen zo veel
mogeltjk met elkaar verbonden re ZtJn,
zodar dtersoorten ztch kunnen verplaarsen
van de ene plek naar de andere_
De In het plan Uitgewerkte ecolog•S<he
structuur voor het ESTEC-bwtenteru.•1n
bestaat U1t el;!n natte en een droge component De natte component bestetal utt
waterpartiJen, moerasres. nane duinvalleten en dra!>se hooilanden. de droge component u11 beplantingen. droge hoodan·
den, dumvegeta\les en ru1gtevt>getau~
De verschtlfende r>lementen staan ak een
~.ralensnocr ondt!thng met elkaar 1n ver·
b•n<ling, zod,lt er 1)011 meorwcltlrdr om~taat allerlei d1er~r1en 1-.unnr.n Qt'rno~l:·
~eh1k van de ene Mar dl' andere plrl
m~greren De rulmlt•hJI-.e VISie ge<!I! de
toel;.omst1qe ttooldstru<tuur van de baa11
wt'l!f de ru1mteh1ke verdehng van open
rUimtes (de hole~ de waterpan11t'n r•n
moerassrn) en opgaande beplanungen
Een bt>I<J0911JI e ruimteliJke meerwao~rde
van ht>t plan IS hPt gebru1l: van waterpar

De maatregelen
De foto op pag 17 geeft een 1ndruk v.m
de maatregPien drr gPiroifen ziJn Te on·
derschelden ZIJn naairegelen getl(ht op
reai~SatK' van ten n<~tte structuur, een
droge ~truc tuur en on~elt• soortg~?ric.hte
maatregelen en ii.Jnbevellngen voor het
behcf'r De mii<Jirl qelen ZIJn hoofd.wl ei1JI
gereaiiS(>(>rd 111 tNr(•rnqcdl!(>ll~n d1c een
functiE' al~ rouqh wrvulden De opp1wla~
te van df' hole~ ~~ nt~genopg ong<:'WlJZII)d
~··b

.--en

De blauwe structuur
": .•'rSChlllen I• plf·~ kl•n 1n het terr!!on ZIJn
laagtes uttgegravon tot maxtmaal 2 m be·
neden het m.J.IIV<!Id. Lowel d1epte, bo·
demsoort en oppervlaktl"'\lerS<hlllen per
waterpartiJ, zod<.~t ZICh in el~e VIJVer 11er·
schillende ontw1l ~.ellngen voordoen Op
\'imCh1Uende plekken bleek al vriJ snel dal
allerlel \..Ieme waterbeestJeS en am;1bteên
(zoals de Bru1ne l<.tkf<er) als eerste bez1t van
de waterpartiJen namen. Vooral klkkE.'rS,
padden en salamanders vtnden h1er 1n de
toekomst l'(>n gespre1d bedJe Een bt;komend voordeel van het Uttgr.hen van óe
waterpart•Jen rs dat de berg•ngscapac1te 1
voor oppervlal.tewater vergroot IS en dat
er m111der snel Wiltt>roverlast op de holes
optreed: Dr. vrijl<.omendt> grond 1S 111 l'l!t
terr1.•1n verwerll tot grondwallen OP vood·
~lntke topQrond ts d,larbiJ zoveel mogeliJI
afgede~t met vocd~t-larmere ondergrond
De oevers 211n ste<>d~ • afhankeiiJI. van de
besch1~bclre t!Jimtr. • zeer gloo•end aange·
legd met taludh€'11ingt>n vanerend van 1 10
tot 1 20 Op drlt> hellingen kunne11 11ch
brede net~.ragt•n Prl bloemiiJke dtll!>S<'
hocdanden ontw1l ~eiPn waar volop ple~. IS
voor moerasvoq•'ls als ~h•1n.- I arl!ktct, voor
libellen en voor plantesoorten als I!Chte
~ oel.oe~.sblno.!m en netor<hts.

het resultat~t al snel bloemnJI.; zou v.'Orden
IS er op de oever~ en dr• natte du1nvalk>t
geexperrmenteerd rnot het Uitleggen van
hOOI viln bloemliJkt lioo11anden u11 d~
omgevmg Het msultaat ll1r>rvan IS ooed
Op andere plekten 1~ l/lild van mheemse
wdde oeverplantrm ultrJ•'WOOtd Het resul1 J h1erv<~r 1 vo.Jtolhnoq mat1g
De groene structuur
Hrt fran1e var• dr gr<H•rw ~ tructuur b~taül
Uit de oude lll •pl.tntutq~r·lernentcn van wilg
en l1guster <l1e ver~terl.t ZIJil Bl>staand"

51Tlalle beplant1ngwaHen ZrJn verbriX"d en
er ZIJn n•euwe b••pl.lnhrlgon ildnget:lracht,
roet name op UI? grondw.11ien dt(• biJ het
Uilgraven Vîln d<' Wdtt?rpalltJen ZIJn VIIJqe·
komen Er !S veel ailndoch t besteed aan cle
assortlmentskeulf' f r IS nadrukkeliJk voor
tnheelllSe soonen Qel.ozen. met een t1oog
aandeel bes dragende soorten omdat deze
soorten biJ Zclnqv(l{)el~ zPer '" trek; liJn
Aan weersZIJden van de eerste hole IS op
laai zand een open duinbeplanting met
helm, \~1er en durndoorn aangebracht
Aan de wem11de van de b.>an vormen de
beplanungen op de grondwallen E-en VISU·
ele afscherm1ng van de bednttsgebouwen
en parkt>erplaatsl"n De beplantmgen versteril en de lamJs(h,,ppe>iiJke structuur van
de baan en verhogrn ook de recreat1evc
11.1arde HP.l .,,11 er mlndf'l wmdeng ZIJn, er
ZIJn meer vOI)el~ Nt vllnd~>rs te z1en en hct
lanckchap h!!i!tt een wat tnt~"'"' ~a ral ter
g'!lregen

~~ Oyi!!Qifltt!ftluhl•l ()f••l•~"'llnrtotltJI•uch!OJUl

bC.G •1-lt~lt''"d ~~~ h ' l l '-!wilt• wu,litJihtJ \'an I4NJ..• KR~-

U..v•J I:Jttlwl•s,"-••tuofl•l·•ltl.t''"Jtn,h.rltblrfl,.l•rt tld taftd .. \flttJf'.._•
RWft

biJ de •l~!.ll\tWf'I~7A·IIIIh,.,hltl \'Ool'1t it..IIIW'Jf"'~ DI!'W!n 0. ·~·

U~ \l rt..c.Jhij •lffnth••t fliltl NA diUt•

Een 1n ecologtsth opz1cht

JMir,f JIUDitiMl &llrnt

bolangnJ~ t>IP.-

tJjen en moerassPn ter verhog1ng van de
~wal tlllt van de open rUimte.
De golltechmsche structuur is 11erbetNd
door lokaal holes te verleggen en te ver·
!engen of wat 1n te korten en door de aan·
plant van solitaire bomen (met een functie
a!s nchtpunt). De biJ het graven van de
waterpartiJen en moerassen vnJkOm<!nde
grond IS gebru1kt voor de aanl1!9 \'an reliëf
.n de hOles en voor grondwallen d•e een
betere schl'1d1ng tussen en geiP•dmq van
de holes vormen Er IS gestreefd rhloJr een
mm•mate afvot•r v<tn grond Uil het terrem

Ook IS een natte du1nvallet gereaf~Seerd
door de vern1~ te topl;~ag (50-70 cm dep)
tot op hetzand t1f te graven BIJ(>(>n eerste
rmentall!\dlh' blrel h1er na ~n grootst'~·
zoen al een zeet .oortenr~JI e begroeung·

men~ vormen de overgangf!n van de beplantrngen naar de fa1rways. M1ddels een
g.:raseerd extens1ef ma.11beheer wordt h1er
1n de :oekomst getmcht een gele•dehJI:e
overgang te ereeren van enkele meters
breed, d1e een essent1êle funct1e "Jervult als
de>'l;ing voor kle1ne zoogdteren als 'Nezel
en h.::rmehJn en als voed~lbron voor vlinders lokaal ~unnen ZJch hrer m de toeKom;: probi!'ITI(•n voor gaan doen, uoordat
golfball.-n miX•IIIJ~.el lPruq te vmden :ZJJn
Daarteg.•novcr si<Ml echter een hogere
belevmg;waarde meP.r vhrtd •rs. blor>"'en

( ...er>.: me~ W\!r~. maken).

voor te komen Om ervoor te zorgen dat

en vooels op de ho~an

llf ' · ' "'

Soortgerichte maatregelen
\ ~
... IQ op de bovPnQ••noemde
maalrCQelerr zrJn er en!.ele SP<'CIIre~ e
soort-genchte madtregPien gelrollen
Zo IS •'r Pen

nest~ ast voor

torPnvo~ lker l

opgeh.mgPn d1e rnrmcldc•ls ook bc-woonu
ts De torcnvalk ~iln op tlczl' WIJl dl! m111·
ZNipopulatlt' 10 toorn Ilouden In de dul·

nen bh, I en oude bun~ et.~ een uelan9"l' e
functie als overw1ntenngsJ,Jiaats voor
vleermurlt.'fl te vcrvullen In l1et NatuurbeleidSplan vorme11 vleNrnwzen een

dere loel:om!>t verder zaltocn.,men, ljdt

geen tw1Jfet De eer~te morutonngresulta·
ten WtJZen ,,1 m cJte rr(htrnq Oe baancommrssans en de greenkef'pcr vnrrnen ovengens een "~eniJI.'h ~c l ~o1~ l'l 111 hP.t behalen
van de ecologrsc h< dcwl ~ tPihnqen Veel
hangt narneflj~ ,,1Vrllr d1• w rjZI! waarop het
behw van th' ecologr',r 11 hf.'llfltl(''IChtP
del~ wordt u.tgevoe>rd liet mcc5t ldeaal
1!. het

wanneer e<!n green I r~Jler 'gegre-

pen' word:, 'nrocn<' vrngl:'rs' Of\tWIH rolt en

!:Jo "'E'r

leert m te spclen OIJ ccologrS<he ontWll·:. ehfl9en In een beheNwl.tn krrnn••rr w'!!l s·
waar de hoofdlrJflt:ll vdn het br·tr••er worden vastoelend. uls het q.~,lf orn h"t ont·
wt\:1elen van qradrl•lllrijkf' overg,lflgen vatl
beplanttng naar farrwdy I' het toch de man
tn de prakUJk rJI(' d1 l idi: tuurt Ook óe

Mon•torlng

react•es van wandelaars en qolfspelers ZlJil

1o> • v·~ ~ e!ingen te volgen en eventueel te l.unnen bijStellen door aanpassm-

•.ve~.swaar

groep van aandaeht~soortt•n wa.trVOOf
een SJll!Oilal soortbe!.cherr runq•.pl;m rs op~tcld

te WIJZen, zodat di' ec:olog•sche doe~tel
lrng van de baan oo~ 1n de t~omst voldoende gewa,trb<)(qd blijft [en mogehJl
allemattel rou kunnl•n 111n een rTlclatregel
te o'lf.'rwegen zo<JI~ 1n Omtf'nrrjl· op •·n~ ele oolfîJttnen (re<t'l 11) wordt toegep~t
Daar worde11 bt'IJ.tdldl' teiiPIIIQerle<'lt<>n
permanent als 'Brotop èloJI19t>wCzen, 1.'81
maatregel d1e 111 dl' prat IIJI \'CIQt!ltjKbaar
IS met de permanente èlitrlWliZrng tot
'ground under rep.ur'
Conclusres
ll Jar~·ll zullen UilWIJZen of rk!

De'

moe1lrjker, rnaar daarmee tegebt" veel urtoagender geworden En rn de

eco!ogr..rhe rloel stPI Iin~wn daadwerk el.;·
YJOrden geh.wld De •lolnW1Jl111gen hu~r
'IOOr ZIJn po~' '''' ' Tcveno; hjl;t het er tot
nu toe nuar u1t ,,_. ill'n dëtl ecolog•e. landschap en golf LP comb•neren ZIJn, rruts aan
bepaalde randvoorwaarden •s voldaan
De belangnJkste d<~twan rs dP bere«M,IIrgh~d om 011er de grenz~n van het dtre<:-

gramma unge....-erkt Over een penode

toel.:oms• :zal de moe•llj•.herdsgraad te;!s

k vakgebred (gol!. ecolog•e. landschap

van VlJf Jaar worden de vegctat.eontw1k·
o;e/mgen aevolgd rn een tiental proefvlak-

nog wat toenemen wanneer de nreuw

entof reaeatre) hePn te kiJken en gezame-

Er wordt over <JI:'dïlrht orn

111

de

toekomst tn (•rm Velo dl:' rustiger gPiegen
lage duul tJes

een vleerrmusl elu!"' 111 te

r

gen tn het beheer c. een moMormgpro-

ken Daarnaasr vormen allerlel losse wuarnem•ngen van golfers en w andr.laars een
w3ard •voiiP bron van mformaur
Gevolgen voor het gebruik als golf·

baan en wandelterrein
Dat de

i'1

0Q'~

he w;J.Jrd• •an het

ESlEC-terrern is toetJo:!nornen en m de ver·

OOSJt1et Door dl! WiJZrglngen •s de baiin

rngerr<:hte terrPtndelen. d1e nu vooralsnog
'ground under rf'pall lrjn. weer volledtg rn

hJ~

naar mogel•l~ heden te zoe~~m wall-

het spel betrokken worden Voor vanurt

neer zt<h problt'ml"n tussen verschrilende
doelstelhngf!ll voordoen Dat er op drt ter-

e<:ologrsch opziCht ge11f'n l<vvf.'tsbare
terremdelen als dra~~e hooriMrden en moe-

rern veel onbf.'nu111. kan ...en hggen rs durdehJ•; Het ES'HC·voorbE"eld toont aan dat

ra)Jes en geoee!ttm viln m•vers valt te over·

dte kan~M relc~Jref

wegen om, deze m lrepa.Jide dell:'n van
he: Jai!' alllJd als 'yround untfer rppa11' aan

Rnttr.Ut ~
"

!mil p

bc'llil~lldl' u•r 0,6 m purn.
kO'ltprljt 0.6 11> • 1000 ml" IS.• P<'• ml

Inrichten van composteer-

~M>;r.r.mtf" 1111

o.J m

baan
De pr0111noe Zurd·Holland hreft een not•·
t•e ungebratht over voowemogen dte
nod g Zijn voor een compostN!rumchtlng

/MosC.Jandco u1t U/na l'lfxosrr.H ng

In deze nout1e rs ondN me!'r 11· lezen dat
een composteerrnrrchtlng voor compos·

k~tnnJ•

Ptrr m2 wordt dt pn)s du< 11 !)0,10 Hterb;l kOCMn de lcosten Y~n de l.uriiJkl

teerbaar afvalzoals dat voorl ornt op een

fHugk~relld ~ontrol~

gol îbaan, moet 11111 Uitgerust mt>t een
met dra•nage d1e

1000 ml "20,· prr ml

' · 5400,·
f 25000..·

I 5400,
f 20000.·

I 5400.·
I. 20000.·

r w100.

op vloolnofdlthlheld

Vloeistofdichte vloer met toplaag van asfalt

llloel!>tofd•chte vloer

'"· r. ,.,.

' · 0000.·

ldlld

ko"f"'l' II,J m • 1000 ml • liJ.· pm ml
i>r•r ;,~t>dt• u lc 1 mm t/01'( fol!r.
kO\Iprtjl 1000 ml k 25,· j)(!f ml
be3r,t.wdPUH O.l m zoand
kootprlj• O.l m ~ 1000 mJ • 11.· per ml
d UIHIIIJ'fl' lndmlf>f riolrftng
kM!prrj\ 1000 m2 • 20. per m2
t~Mr.urnlto utt 0.3 m r.urd
•O\Ip<tj1 0.1 m • 1000 ml' IB.• ~· ml

inrichtingen op de golf-

Een vloer wordt als volgt opgebouwd

te benutten ZIJn

HOPE -folie met klinkers als toplaag

Theo v/d Rossenberg

afw aten oo het riool
DergelrJV.e composteerrnrrchtmgen mogPn
ma••maal 600 m3 per jaar verwerl:en en
alleen gebru, ~ t worden voor plantsoenat·
v-al, maatset e d Word t meer atval verwerl.:t dan •s het noclrg een overdel\re ha!
te bouwen De kosten van !:'en dergelrJke
vloer wmdt?n 1n dP notl11t' gesthtJt op
zo'n 11 60.- tot fl 90,- pN m2

~nel

•<htatt•n r<~iJCJiïl"~~~ bl1 T• .. ,.
b.tlllnmmnl~WWO. nn 1... r.5Tl t Ct.A .....,..".

..,_,. ~~J~ •tilfl••h

kJt...,ndl! u11 0.3 m und:
kOSipt'IJ' 0.) m X 1000 m2 A 18.· pel' m]
le~

5400.·

f

/Moslundr tJrl 0,6 m tpof puin.

kO\IprtjS 0.6 m a 1000 m2 • 1S,• per m3

br.sl•ilflfk uil 0,3

I 10800,·

m t11n puin:

kO<Ipttj\ 0,3 m • 1000 m1 x 20,• prt ml

f. 6000.·

dr,llflol9<' mcl.nh!f rtol«>nq:

kO'llptl)\ 1000 ml x 20,• pe m2

1.20000.·

b," •·••ndt utr 6 cm •>1•1t
•o\1!1'1)\ 1000 rn2 '< 15,• per ml

Ptt rn2 WOidl dt prijl fl. 57.20

1. 1!>000,·

I.

~1200,·

m

