Committed to Green, een goed
instrument om de baan naar een
hoger niveau te brengen
Frans Kind van de Batouwe is duidelijk een man met een visie. Plus een man die weet hoe hij die visie in uitvoering moet brengen. In al de
jaren dat hij bij de Batouwe in dienst was heeft hij de baan omgebouwd van een kale polderbaan tot de mooie sfeervolle baan, die nu in
Zoelen te vinden is. Die veranderingen zijn natuurlijk niet zonder slag of stoot gegaan. De uitbreiding van de baan in 2002/2003 is daarvan
een goed voorbeeld. Centraal in de uitbreiding van de baan stond aandacht voor natuur en beleving van de natuurwaarden. Bij de Batouwe
leeft het besef dat golfen leuker wordt als genoten kan worden van de natuur. Voor Kind was dit reden genoeg om aan te haken bij een aantal van de grote oude banen toen, die in ’98 van start gingen met het concept “Committed to Green”.
Frans Kind: “Ik hou van uitdagingen, dus ik vond het leuk om als commerciële baan aan te haken bij die verenigingsbanen”.
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Voortgang
Het is inmiddels publiek geheim dat de voortgang van Committed to Green zeker in de eerste
jaren niet erg opzienbarend was. Volgens Kind
werd er voornamelijk veel vergaderd zonder dat
er veel uitkwam.
Inmiddels was het al 2000 geworden zonder
dat er veel progressie in het Committed to
Green project zat. Kind kreeg in die tijd contact
met Peter Scheer van Has Kennistransfer, die
een aantal stageplekken zocht voor landschapsarchitecten en milieutechnologen. Een uitgelezen
kans voor de Batouwe en Kind om in relatief
korte tijd een boekwerk op te zetten met alle
plannen en inventarisaties rondom Committed
to Green.
Het heeft toch nog tot 2004 geduurd, voordat
de Batouwe het officiële Committed to Green
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certificaat kreeg uitgereikt. Dit kwam mede
omdat er geen ervaring bestond waar een
auditcommissie, die het officiële certificaat
moet toekennen werkelijk op moet letten. En
verder is de baan in 2002/2003 fors uitgebreid
wat natuurlijk ook consequenties had voor het
natuurbeheersplan. Kind heeft daarvoor eigenhandig een fors supplement samengesteld.
Geen doel op zich
Voor Kind is natuur belangrijk, maar geen doel
op zich. Natuurbeleving is onderdeel van het
golfspel en het is zaak de spelers zo nauw
mogelijk te betrekken bij ontwikkeling van
natuur op de baan. Al in ’98 bij de start van
het Committed to Green project is Kind hiermee begonnen, onder andere door de oprichting
van een Club van 100.

www.greenkeeper.nl

special golf en natuur

Als je bijzondere natuur op je baan hebt, laat je
dat graag zien. Een voorbeeld hiervan zijn de
bordjes die Kind plaatst bij broedende vogels.
De golfers worden erop geattendeerd en ze zullen
de vogel niet verontrusten. Kind: “Wij worden nu
inmiddels al gewaarschuwd door golfers als er
ergens een vogel zit of als er een bijzondere plant
staat.”

Vijver: Een toekomstplan betreft het beheer van
de circa 4 hectare water op de baan. Daarvoor
zal in de toekomst een visbeheersplan worden
opgezet.
Deze club die helemaal bestond uit natuurenthousiaste leden van de vereniging heeft met
eigen inbreng, maar ook met geld gezorgd dat
een aantal concrete projecten zijn opgestart.
Voorbeelden hiervan zijn een aantal natuurinventarisaties, die met behulp van onder andere
deskundigen van de Vlinderstichting en IVN te
Tiel gedaan zijn op het gebied van libellen en
vlinders.
Ook organiseert De Batouwe jaarlijks een
natuurwedstrijd. Leden moeten een aantal vragen
beantwoorden en kunnen daarmee een prijs
winnen. Het entreegeld van € 7, wordt daarbij
weer ingezet voor natuurbouwprojecten.

Niet roomser dan de Paus.
Dat de Batouwe aan Committed to Green meedoet betekent overigens niet dat alle middelen
worden uitgebannen. Kind: “Wij zullen nooit
zomaar naar de gifspuit grijpen, maar als we
last hebben van bijvoorbeeld te veel klaver in
de fairway gebruiken wij ook gewoon groeistof.”
Ook voor onkruid onder de vele esdoorn haagjes
langs de paden gebruikt Kind eenmaal per jaar
de spuit. Maar de paden zelf bijvoorbeeld worden
gebrand.

Frans Kind: je moet niet aan Committed to Green
beginnen als je weinig werk wilt. Ieder project
dat je opstart kost tijd en aandacht. En vaak
ieder jaar opnieuw.

Dat De Batouwe in de Betuwe ligt zal je op de
golfbaan niet ontgaan. Overal staan mooie
verzamelingen fruitbomen met onder andere
kersen, appels en mispels.
Oeverzwaluwwand: Door de vele
werkzaamheden die aan de Betuweroute
plaatsvonden was er veel aandacht voor nestelmogelijkheden voor oeverzwaluwen.
Inmiddels nestelen in deze wand circa 80 zwaluwpaartjes.

Vleermuizenkelder: een van de projecten die
opgestart is op de Batouwe is een vleermuizenkelder. Jammer genoeg zitten er momenteel nog
geen vleermuizen in. Iets dat wellicht te maken
heeft met de te grote vliegopening.

www.greenkeeper.nl
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