Golfbanen bieden goede kansen voor een
bijdrage in ontwikkeling van natuur en
recreatie in de gehele regio. Wat mij
betreft is op de golfbanen in 2020 dan
ook sprake van meervoudig ruimtegebruik.
De banen zijn dan groter en de rough
maakt onderdeel uit van een groene
structuur die aansluit op de natuurlijke
omgeving. Hierin zijn wandel en fietspaden
aangelegd. De natuurdoelstelling bepalen
het aantal hectares, en niet andersom.
De betrokkenheid van lokale natuurbeschermingsorganisaties en omwonenden
bij aanleg, inrichting en beheer geeft een
groter maatschappelijk draagvlak voor
golfbanen.
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Grotere banen zorgen voor
meerwaarde natuur en golf!
golfbaan af te leiden uit een groter regionaal
kader. Op een door de Natuur en Milieufederatie
Utrecht samen met de Nederlandse Golffederatie
georganiseerde landelijke werkconferentie, met
bij natuur en golfsport betrokken organisaties,
is de wens voor meervoudig gebruik onderschreven.
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Huidige situatie
Met de golfsport zijn enorme terreinen in het
landelijk gebied gemoeid: de 18 holes golfbanen
omvatten meestal 50-55 ha. Deze omvang is
minimaal nodig voor het beoefenen van de
golfsport. Hiervan is plm. 30 ha. nodig voor de
golftechnische voorzieningen, inclusief clubhuis
en parkeerplaats. De overige 20-25 ha. betreft de
ruimte tussen de holes. Gezien de versnipperde
ligging is dit aantal ha. voor natuurontwikkeling
van enige betekenis te weinig. Dit betekent dat
het aanwezige groen meer een functioneel
karakter heeft. Golfbanen verworden daarmee
tot grote parkachtige terreinen waar natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing in
de omgeving zeer beperkt mogelijk is.
Grotere banen
Met enige hectares extra kan op een golfbaan
natuur van meer betekenis ontwikkeld worden
en kan het gebied middels wandel en fietspaden
toegankelijk gemaakt worden voor niet-golfers.
Hier pleit ik al jaren voor. Gelukkig heeft het
overleg daarover met onze provincie Utrecht
resultaat gehad, want sinds enige jaren moeten
de nieuwe golfbanen in Utrecht een aantal
hectares aan nieuwe natuur besteden.
Ook de Nederlandse Golffederatie kan er in
mee gaan de voorwaarden voor aanleg van een
www.greenkeeper.nl

Onderzoek
De NMU gaat nu samen met andere milieufederaties de mogelijkheden voor grotere
golfbanen onderzoeken ten behoeve van
natuurontwikkeling en recreatief medegebruik,
waarbij de financiering en het beheer centraal
staan. Met de nevenfuncties is uiteraard meer
geld gemoeid en wordt het beheer gecompliceerder.
Nieuwe constructies voor beiden moeten
uitgezocht worden.
De bedoeling is om hiermee uiteindelijk te
komen tot een locatiebeleid waarmee in ieder
geval alle provinciale natuur- en milieufederaties
kunnen instemmen. Hieraan is grote behoefte
bij de federaties. Zo is op dit moment de ligging
van golfbanen grenzend aan het stedelijk gebied
het meest wenselijk, maar regelmatig steekt de
discussie de kop op of golfbanen met een groot
aantal ha. natuurontwikkeling een bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), zoals nu het geval is in
Gaasterland (Frl). Het is goed deze discussie tot
een einde te brengen, en aan een zo eenduidig
mogelijk locatiebeleid te werken.
Het onderzoek sluit goed aan op het programma
“Committed to Green” (CtG), het Europese

programma dat de Nederlandse Golffederatie
een aantal jaren geleden in Nederland heeft
geïntroduceerd. Het is gericht op het beheer,
op het zo verantwoord mogelijk omgaan met
de natuur en het milieu binnen de baan.
Een heel waardevolle ontwikkeling binnen de
golfwereld. Het richt zich alleen op de bestaande
natuur binnen de baan. En door de veelal beperkte
omvang van de banen is het programma wat mij
betreft vooral voor de milieuzorg van betekenis.
Economische drager
De overheid neigt steeds meer naar subsidiering
van economische dragers, particuliere initiatieven
voor natuurontwikkeling en -beheer. Dit betekent
dat er altijd een zgn. rode component aan
het groen gekoppeld gaat worden. Voor de
ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur
zal dat voor mij altijd de next-best oplossing
blijven. Het meest gewenst is dat de overheid de
aankoop door de terreinbeherende organisaties
van de aangewezen, te ontwikkelen EHS-terreinen
blijft financieren. Het blijkt helaas dat hierop niet
gerekend kan worden. De kansen die golfbanen
vervolgens bieden zijn dan ook zeer de moeite
van het onderzoeken waard en ik stel me voor
dat golfbanen in 2020 in bepaalde regio´s uitkomst
zullen bieden voor een gewenste kwaliteitsverbetering van de leefomgeving.
De auteur is werkzaam bij Natuur en
Milieufederatie Utrecht.
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