WAAR WAS HET (OM) BEGONNEN?

Waar nu precies de oorsprong van de golfsport ligt is niet zo belangrijk, maar velen zoeken die in Schotland. In Schotland werden langs de
kust verschillende balspelletjes in het vroege voorjaar tot en met de late herfst gespeeld op een golvend landschap met korte vegetatie en
met zandige erosieplekken. Zo rond 1750 werd in dit landschap de ‘Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews’ opgericht. In een landschap
waar het vee graasde, waar de weide werd gebruikt om de was te bleken, waar door kinderen werd gespeeld en waar de bevolking elkaar
na het werk ontmoette werd een speelbaan gemarkeerd door een afslagplaats en een doel aan te geven. Zo is daar golf ontstaan. Door
gebruik te maken van de kleine zandkuilen in de duinen en de natuurlijke natte plaatsen met soms zelfs water werd het spel aantrekkelijker
gemaakt. Deze golfbanen in het kustlandschap ‘Links-Course’ dienen nu nog steeds als voorbeeld voor golfarchitecten. Dit soort natuurlijke
hindernissen zijn de elementen bij uitstek die worden gebruikt om een strakke nieuwe golfbaan vorm te geven.
Auteur: Kees van Koolwijk/ Paul van Kan
Door de jaren heen werd er veel aan spelregels
geschaafd en werden hindernissen gemarkeerd
en beschreven. Zo werd aan het einde van de
negentiende eeuw de basis gelegd voor de
wereldwijde golfregels voor het moderne golfspel. Deze golfregels samen met het perfectioneren van de techniek van het spel en de steeds
betere verzorging van de ‘golfbaan’ zijn er
oorzaak van dat golfbanen over de hele wereld
steeds nauwkeuriger worden ingericht met als
doel een steeds fraaiere, moeilijkere en interessantere baan te bezitten.Het strategisch plaatsen
van begroeiing als speelelement, zoals bomen en
struiken, het ontwerpen van de meest
ingewikkelde zandbakken of bunkers en het
ontwerpen van te fraaie waterpartijen is lange
tijd in gebruik geweest bij de aanleg van nieuwe
golfbanen. Als er geen golving in het landschap
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was, dan werd dat wel door een hoop grondverzet geregeld. Kon er geen natuurlijk water op
de top van een berg blijven staan, dan werd er
wel een kunstmatige kuil gemaakt, desnoods
met stromende beekjes. In een bodem van klei of
zelfs rotsen kon altijd nog wel een zandbunker
worden aangelegd. Er is heel veel onnatuurlijks
gecreëerd. Hoe is het dan mogelijk dat het
ongekunstelde landschap langs de Schotse kust
nog steeds het ultieme golfgenot kan zijn; één
maal afslaan op de ‘Old Course’! (‘of course’)
Laat dát dan ook dáár het ultieme golfgenot zijn.
Laten we proberen hier niet overal kopieën van
beroemde banen of holes neer te leggen. We
zouden juist content moeten zijn met onze
eigen, natuurlijke en goed in het landschap
ingepaste golfbaan, waarbij water, ecosystemen,
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gebieden met elkaar te verbinden’ (zo vindt
Natuurmonumenten). Zij kunnen bovendien
zorgen voor een meerwaarde voor de omgeving
en voor een beter maatschappelijk draagvlak
door invulling te geven aan nevenfuncties zoals
wandelen, fietsen en natuur beleven. Te kleine
terreinen waar holes worden ‘ingepropt’ hebben
een averechtse uitwerking.
Landschap en cultuurhistorie zijn uitgangspunten
bij de aanleg. Aardkundige waarden zijn
vervolgens een bron van informatie bij de start
van de plannen en hebben betrekking op de
niet-levende natuur, het abiotisch milieu. Het
abiotisch milieu vormt tezamen met het biotisch
milieu (de levende natuur) en het artificieel milieu
(het door de mens gevormde) een drieluik.
Aardkundige waarden gaan over geologie,
geomorfologie en bodem. Die niet-levende
natuur heeft een grote invloed op hoe wij het
landschap inrichten. Zo is de ligging van dorpen,
steden en wegen en het landbouwkundig
gebruik afgestemd op de aardkundige gesteldheid. Maar ook het verloop van wegen, bochtig
of recht, heeft hiermee te maken. En niet te
vergeten de naamgeving. Voor een goed begrip
van de historische ontwikkeling is inzicht in de
natuurlijke gesteldheid een voorwaarde.
Aardkundige waarden zijn bovendien bepalend
voor de levende natuur: zandhagedis en hondsviooltje hebben baat bij onbegroeid stuifzand, de
das heeft graag reliëf naast wat vlakkere voedselrijkere gebieden.Het is goed zich te realiseren dat
aardkundige waarden onvervangbaar zijn.
Aantasting ervan betekent: ‘Weg is weg!’ Veel
vormen dateren uit een tijd dat de klimatologische omstandigheden totaal anders waren
dan nu: deze vormen van 10.000 jaar of ouder
zullen nooit meer ontstaan. Kortom: door het
behouden van aardkundige waarden blijft de
leesbaarheid van het landschap intact.
Bij het ontwerp van een golfbaan staat een

reliëf en cultuurhistorie volledig op elkaar zijn
afgestemd.Bij iedere nieuwe golfbaan gaat het in
eerste instantie om de oppervlakte die nodig is
voor het spel. Afhankelijk van de bodem en het
landschap kan daarin al een groot verschil zijn.
Daarbij op te tellen de ruimte die nodig is voor
natuurlijke inpassing. Dat wordt te vaak
vergeten. Bij iedere nieuwe golfbaan of
uitbreiding is het landschap, het klimaat,
waterhuishouding, de bodem en het natuurlijk
reliëf anders. En daarmee ook de kansen voor
flora en fauna. Er kan dan ook nooit sprake zijn
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van een vaste richtlijn voor de inrichting van een
golfbaan. Het devies luidt: ‘Landschap en de
cultuurhistorie zijn uitgangspunt voor de aanleg
van een nieuwe golfbaan’. Er moet voldoende
gelegenheid zijn voor herstel, compensatie of
ontwikkeling van de aan het spel gegeven
ruimte. Er zijn veel mogelijkheden om tegemoet
te komen aan een meervoudig gebruik van een
golfbaan. Golfbanen kunnen bijdragen aan
behoud en ontwikkeling van de landschappelijke
kwaliteit van het landelijk gebied: ‘Golfbanen zijn
de op één na beste oplossing om natuur-
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optimale inpassing in het landschap dan ook
boven aan op de verlanglijst van allen die landschap, natuur en waterbeheer een warm hart
toedragen. Door schaarste of vermindering van
natuur zal de kwaliteit van de omgeving in het
geding komen. Er worden dan ook steeds meer
beschermingsmaatregelen genomen om teruggang te stoppen.
Niets leeft op zichzelf in een afgesloten gebied.
De ecologische verbanden en verbindingen zijn
noodzakelijk om uitwisseling van organismen te
bevorderen.
Tegenwoordig wordt dan ook meer en meer aandacht geschonken aan de details op een golfbaan. Vooral aan amfibieën, vogels, vleermuizen
en vlinders. Daarnaast wordt ook door middel
van afgestemde biologische bemesting,
biologische bestrijding, selectieve dunning en
verschralingsbeheer (één à twee keer per jaar
maaien en afvoeren) aan de flora meer ruimte
geboden. Enkele voorbeelden uit de praktijk, die
aangeven dat een beetje meer ruimte tussen
fairway en natuur-rough, samen met een
doordachte inrichting en beheer, een aanzienlijke
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toegevoegde waarde leveren: Een waterpartij is
voor kikkers en salamanders pas geschikt, als er
aan de rough-zijde een zeer geleidelijke overgang
van nat naar droog is gemaakt. Aan dezelfde
zijde een bosje met ruigte en wat opgestapeld
stamhout zorgt voor een schuilplek voor de
winter.
Op de overgang naar bos kan een vijf meter
brede strook worden aangeplant met struiken.
Gebruik daarvoor genetisch inheems materiaal en
een sortiment dat op de bodem is afgestemd.
Zorg voor een grillige rand met veel inhammen.
Een dergelijke rand is voor broedvogels en
zoogdieren een gezocht leefgebied. Wanneer de
rand op het zuiden ligt en er een brede rough is
die door middel van verschralingsbeheer bloemrijk is, creëer je tevens een fantastische vlinderbiotoop.
In een dichtbegroeid bos, bijvoorbeeld als gevolg
van het wegvallen van houtteelt, kunnen door
selectieve kap open plekken worden gemaakt,
waar ruimte is voor natuurlijke opslag.
Vleermuizen maken hier graag voedselvluchten.
Hang daarom bij zo’n open plek vleermuiskasten
op; gegarandeerd dat ze daar in de zomer gaan
overnachten, wat een hoop heen en weer
gevlieg scheelt. Vleermuizen zijn belangrijke
insectenbestrijders en daarom graag geziene
gasten.
Langzaam maar zeker worden golfbanen door
kleine aanpassingen in beheer en inrichting
onmisbare ecologische stapstenen als onderdeel
van een groter geheel voor. Committed to Green,
het op weg gaan naar een eco-logo voor de golfbaan, stimuleert dit proces nog eens extra.

We sluiten af met een pleidooi voor het benutten
van de potenties van een gebied en dan vooral
het natuurlijk reliëf. Beboste stuifzandgebieden
zijn uitermate geschikt voor de aanleg van een
boeiende baan, vooral ook omdat de ecologische
kansen hier onderbenut zijn. Door de aanleg van
een golfbaan kunnen deze aanzienlijk
verbeteren: door toetreding van licht en wind
ontstaan tal van biotopen, zoals zandplekken,
heide en gevarieerde bosranden. En als een baan
in een vlak landschap wordt aangelegd, haal dan
géén kunstgreep uit, maar benut de aanwezige
terreinomstandigheden om de baan interessant
te maken: hoge pollen gras, struiken, vlechtheggen, een dijk, sloten en vaarten. Kortom:
benut de potenties van een gebied en speel daar
op in. Zo houden we het landschap leesbaar en
blijft de diversiteit behouden. Diversiteit is niet
alleen een zaak voor hobbyisten maar ook in het
belang van de golfsport.
Het ideaalbeeld zou zijn, dat elke baan zijn eigen
identiteit heeft die is geïnspireerd op de
ontstaansgeschiedenis van het landschap. Alleen
op deze wijze kunnen golfbanen een bijdrage
leveren aan de verscheidenheid binnen het
landschap van Nederland en blijft het aanbod
voor de golfliefhebber interessant. Was het daar
niet om begonnen?
De auteurs zijn werkzaam bij Taken
Landschapsplanning in Roermond. Kees van
Koolwijk als onrtwerper en Paul van Kan als
ecoloog. Meer informatie www.taken.nl

45

