Certificering

Committed to Green:
Belangrijke rol greenkeeper
Committed to Green is zo’n typisch Engelse term die onvertaalbaar gebleken is. Het is een combinatie van benadering en toepassing. De Nederlandse term ‘Groencertificaat’ geeft alleen het eindresultaat aan en zegt niets over de basishouding die noodzakelijk is om tot het eindresultaat te
komen. Bij het behalen speelt de hoofdgreenkeeper een belangrijke rol, maar het zijn de greenkeepers die in hun dagelijks handelen gericht moeten zijn op ecologisch beheer.
Tekst: Lia van Hagen – Foto’s: Riekje Westphal

E
a

et initiatief om een Committed to
Green certificaat te verkrijgen, gaat
in principe uit van de eigenaren
van de baan en of dat nu een vereniging
is of een commercieel bedrijf doet niet ter
zake. De reden is vaak heel verschillend,
maar in alle gevallen is de rol van de
hoofdgreenkeeper en zijn staf zeer belangrijk. De Nederlandse Golffederatie (NGF)
heeft een handleiding uitgegeven waarin
een programma van eisen staat voordat
een club het certificaat kan aanvragen.
Die eisen zijn algemeen geformuleerd.
Er wordt niet exact aangegeven op welke
manier gegevens moeten worden aan-
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geleverd, maar wel dat er gegevens moeten
worden aangeleverd die toetsbaar zijn
door een onafhankelijke audit commissie.

Handleiding
In de handleiding worden zeven stappen
onderscheiden. Bij ten minste vier spelen
de greenkeepers een uiterst belangrijke
rol. De hoofdgreenkeeper zal altijd
gevraagd worden lid te worden van de
CtG-commissie. Vandaar uit zullen de
greenkeepers betrokken worden mee
te helpen bij het inventariseren en mee
te denken over het opstellen van streefbeelden in het natuurbeheerplan. Dat is
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Flora-inventarisatie

Fauna-inventarisatie

Bij de flora-inventarisatie gaat het vooral
om de natuureenheden in het terrein.
Om later het effect van maatregelen te
kunnen vaststellen is het absoluut noodzakelijk dat er duidelijk afgebakende
natuureenheden worden onderscheiden.
Zo’n afgepaalde eenheid kan bijvoorbeeld een hele hole zijn. Maar meestal is
het noodzakelijk om binnen een hole
weer bepaalde onderdelen te onderscheiden zoals een houtwal met een mantel-/
zoomvegetatie, houtsingel, rough, de
carry of een waterpartij. De te kiezen telmethode is soms voorgeschreven, zoals
bij een MER-rapportage, maar is meestal
afhankelijk van degene onder wiens
verantwoordelijkheid de inventarisatie
gebeurt. Er zijn meer telmethoden, zoals
de telmethode van de Floristische Werkgroep Nederland, de Tansley-methode en
de ‘10 m blok’ methode. Welke methode
je gebruikt doet er niet toe, maar wel
dat die alle volgende keren gebruikt
wordt om in de toekomst de gegevens
te kunnen vergelijken.
Het uitvoeren gebeurt meestal door
deskundige leden. Als die er niet zijn
dan kan een lokale bioloog, een IVN- of
KNNV-afdeling gevraagd worden, of een
afdeling van de Floristische Werkgroep
Nederland. Soms kun je het als stageopdracht laten uitvoeren door studenten. Ook kun je een bureau inschakelen,
maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan.
De flora-inventarisatie geeft niet alleen
informatie over de planten maar door
een analyse van de plantengemeenschappen is veel informatie te krijgen
over bodem en bodemgesteldheid.

Ook de fauna-inventarisatie gebeurt
meestal door deskundige leden. Via
vogeltellingen en diersporen is na te
gaan welke dieren er voorkomen.
Het is een unieke gelegenheid om de
leden erbij te betrekken. Op het prikbord
en in het clubblad kan een oproep
gehangen worden om te melden welke
dieren iemand ’s morgens vroeg of
’s avonds laat gezien heeft.
Probleem bij een fauna-inventarisatie is
dat de grootte van een golfterrein niet
voldoende is om exact vast te stellen welke
vogels er broeden en welke er fourageren.
Ook bij een vogeltelling is het belangrijk
om de gehanteerde methode vast te leggen. Voor een echte vogelinventarisatie is
het noodzakelijk dat er meer keren geteld
wordt. Een belangrijk hulpmiddel bij het
vaststellen welke vogels er broeden is het
ophangen van broedkasten en het maken
van ongestoorde nestgelegenheden. Ook
bij de fauna-inventarisatie kan de greenkeeper een belangrijke ondersteunende
rol spelen door de waarnemingen die hij
doet in ieder geval door te geven.

noodzakelijk omdat de greenkeepers
het moeten uitvoeren. Net zoals bij het
milieuzorgplan.
De CtG-commissie zal moeten vaststellen
op welke wijze de inventarisatie van de
bestaande situatie gebeurt. Er wordt in
de handleiding alleen aangegeven dat
het moet gebeuren en niet hoe het moet
gebeuren. Dat kan ook niet, want dat is
volledig afhankelijk van de lokale situatie.

Milieuzorgplan
De greenkeeper is zeer nauw betrokken
bij het milieuzorgplan. De milieuvergunning is een gegeven situatie. Milieuzorg
is niet alleen het afvalbeheer, zoals o.a
het verwerken van maaisel en het beheer
van chemicaliën, zoals kunstmest,
gewasbeschermingsmiddelen en brandstoffen. Ook het watermanagement zoals
het op juiste wijze beregenen, zorg voor
de waterkwaliteit, het schoonmaken van
de machines is een belangrijk onderdeel
van de milieuzorg en is bij uitstek het
terrein van de greenkeepers.

Lia van Hagen, voorzitter van de
Committed to Green commissie: “De hoofdgreenkeeper speelt een belangrijke rol
om een certificaat te halen, maar het zijn
de greenkeepers die gestalte geven aan
een natuurvriendelijk en milieubewust
beheer. Daar staat en valt alles mee.”

Rol greenkeepers
De rol van de greenkeeper bij het behalen
van het CtG-certificaat door een club is
natuurlijk ook afhankelijk van de interesse en de deskundigheid van de greenkeeper. Er zullen altijd greenkeepers zijn
die het proces passief volgen en afwachten welke uitvoeringmaatregelen hem
of haar worden opgedragen. Maar het
behalen van een groencertificaat kan
voor een greenkeeper ook een fantastische uitdaging zijn. Actief meewerken
aan het opstellen van doelen en streefbeelden voor de golfbaan waar je werkt,
het vaststellen van het tijdspad, het uitvoeren van de afgesproken maatregelen
en dan in de loop der jaren die doelen en
streefbeelden gerealiseerd te zien, moet
veel voldoening geven en een meerwaarde zijn voor het toch al dankbare werk
van greenkeeping.
Lia van Hagen is voorzitter van de CtG-commissie NGF,
telefoon NGF De Meern (030) 242 63 70.

De greenkeepers kunnen bij de florainventarisatie een belangrijke, ondersteunende rol spelen. Zij zien in het veld
vaak meer dan er toevallig op een van de
inventarisatie dagen gezien wordt. >
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