Wat heb ik, wat wil ik,
wat moet ik?
Beheer van poelen en vijvers op golfbanen.
De sfeer en uitstraling op veel banen
wordt vaak voor een groot gedeelte
bepaald door waterpartijen. Water geeft
een baan een natuurlijk beeld, water
geeft rust. Water is ook om heel andere
redenen een graag geziene gast op een
golfbaan. Waterpartijen zijn vaak hard
nodig om de grondbalans gesloten te krijgen. Met ander woorden: de grond van de
vijvers is nodig om greens, fore-greens en
andere ondulaties op een terrein te realiseren.
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Naast puur esthetische redenen en een aanlegtechnische redenen, is water ook belangrijk in
het spel. Water daagt je uit. Ga ik over een vijver
heen, of ga ik voor zeker en speel ik om die vijver heen? Een vierde belangrijke aspect, zijn de
natuurwaarden die samenhangen met water. Dit
laatste aspect is steeds belangrijker geworden in
de laatste jaren. Golfbanen zijn op zoek naar
maatschappelijk draagvlak en het creëren van
natuur op de baan is hierbij een belangrijke partner. Als we op een baan bezig zijn met het integreren van water, dienen we rekening te houden
met de volgende aspecten:
• Golfspeltechnisch
• Aanlegtechnisch/ economische aspecten
• Esthetisch
• Natuurwaarden
Wij zullen ons in dit verhaal vooral bezig houden
met de golfspeltechnische aspecten van vijver- en
poelenbeheer en de natuurwaarden, omdat deze
aspecten grotendeels bepaald worden in de dialoog tussen baancommissaris en greenkeeper.
Andere zaken worden vaak vastgelegd tijdens een
aanleg van de baan door een golfbaanarchitect.

Wat heb ik?
Om enige sturing te hebben bij de behandeling
van het onderwerp ‘ beheer van vijver en poelen
op golfbanen’, praat ik met Rob Arbeider en Jos
Kroets van IPC Groene Ruimte. Rob Arbeider is
als trainer/adviseur vooral gespecialiseerd in
natuurlijke ontwikkelingen en beheer. Jos Kroets
is de drijvende kracht achter het Green Circle
Concept, de consultancy-poot van IPC Groene
Ruimte.
Rob Arbeider : “Iedereen beseft dat er bij het
beheer van vijvers en poelen een tegenstelling is
tussen natuurlijk en cultuurlijk beheer. Maar wat
beheerders zich vaak niet realiseren, is dat het
geen kwestie is van of natuurlijk, of cultuurlijk.
Je kunt vaak kiezen voor natuurlijk beheer op
plaatsen waar het golfspel niet komt en cultuurlijk beheer in de richting van het spel! In het spel
kies je er bijna altijd voor om je oevers zo smal
en zo clean mogelijk te houden. Op meer afgelegen plekjes kan het breder en ruiger zijn en zijn
er meer mogelijkheden
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Een oever in het tweede jaar na aanleg. De ingewaaide elzen
en wilgen moeten zo snel mogelijk uitgetrokken worden.
voor de natuur.
Jos Kroets: ‘ wij hanteren altijd de vraag: “Wat
heb ik? Wat wil ik? Wat moet ik?” Concreet
betekent dit dat je op de baan bekijkt welke
waterpartijen er zijn en in hoeverre deze in het
spel liggen. Als je dit goed geïnventariseerd
hebt, kun je bepalen waar je natuurlijk wilt
(kan) beheren en waar je cultuurlijk wilt (moet)
beheren. Randvoorwaarden zijn bepalend voor
het beheer. Zijn natuurlijke randvoorwaarden
in strijd met het golfspel dan is optimaal
natuurlijk beheer niet mogelijk. Wanneer de
randvoorwaarden niet in strijd zijn met het
golfspel dan is optimaal natuurlijk beheer
mogelijk.
Beheer van oevers is in de praktijk slechts zelden een keiharde keuze voor natuurlijk of cultuurlijk. In werkelijkheid heb je te maken met
een glijdende schaal.
Cultuurlijke vijver
We hebben inmiddels geïnventariseerd hoe de
vijvers en oevers op de baan er uit mogen
zien. Laten we dan eens starten met te bedenken wat we kunnen om een cultuurlijke vijver
te krijgen. De vijver die midden op een fairway
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ligt of strak tegen de negentiende hole. Je zult
altijd proberen om de vijver te bouwen met zo
arm mogelijke grond om zo onnodige verrijking van de vijver te voorkomen (met name de
oevers). De oevers van een cultuurlijke vijver
zijn meestal relatief steil. En hoewel in een cultuurvijver meestal weinig kikkers of salamanders voorkomen door het gebrek aan dekking
tegen rovers in de directe omgeving, is het te
verkiezen om geen steile beschoeiing te
gebruiken, zodat eventuele dieren die in de vijver vallen de vijver makkelijk kunnen verlaten.
Een fontein is volgens Arbeider uit puur
beheersoogpunt niet nodig. Maar het oog wil
natuurlijk ook wat en zeker direct aan een terras is een mooie fontein een fantastisch
gezicht. Bijna hetzelfde geldt ook voor vissen.
Doorgaans is het beter om een vijver visloos te
houden waardoor hij helder blijft, maar ook
hier geldt dat het oog (of een enthousiast
clublid) ook iets wil. Kies dan voor soorten, die
niet in de bodem wroeten, (zoals windes of
komeetstaarten (goudvissen) dit zijn vissen die
aan de oppervlakte zwemmen en niet in de
bodem wroeten). Liever geen karper, brasem
of zeelt en zeker geen koi. Deze laatste soort
vreet werkelijk alles op.
Een vijver of poel is meestal tussen de 80 cm
en de 1,5 meter diep. Dieper als 1,5 meter

heeft relatief weinig zin, omdat onder die
diepte weinig plantengroei plaatsvindt. Een
goede truc om plantengroei in een vijver binnen de perken te houden is door het gebruik
van terrassen. Een specifieke plant groeit vaak
op een specifieke waterdiepte. En zal zich dus
alleen op dat ene waterterras vestigen. Jos
Kroets: “ Hou wel voor ogen dat ook in een
cultuurvijver de natuur het uitgangspunt is.
Dat vergemakkelijkt het beheer enorm. Als je
kiest voor de natuur als je partner bij aanleg, is
een vijver veel makkelijker te beheren”.
Natuurlijke vijver
Een natuurvijver lijkt veel makkelijker, omdat
dit schijnbaar veronderstelt dat je niets hoeft
te doen en dat alles vanzelf recht komt. Rob
Arbeider : “De slechtste en duurste vorm van
beheer komt voor uit dit inzicht. Ik noem dat
altijd piep-beheer. Je komt pas in actie “als je
ziet dat het uit de hand loopt.“ Volgens
Arbeider is het bij het beheer van een natuurvijver dan juist zaak om een klein beheersplannetje te maken. Daarvoor heb je geen duur
adviesbureau voor nodig. Je maakt gewoon
een opsomming van de werkzaamheden die je
in de loop van een aantal jaren moet uitvoeren. Een veel gemaakte fout hierbij is dat
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Wolfspoot (Lycopus europaeus)

Wederik (Lysimachia vulgaris)

Watermunt
(Mentha Aquatica)

Lever- of Koninginnekruid
(Europatorium cannabinum)

Kattestaart (Lythrum salicaria)

Zwanebloem (Butomus umbellatus)
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Jos Kroets:
Als je actief kijkt naar de mogelijkheden voor
natuur op jouw baan, zal de omgeving ook
begrijpen dat natuur niet overal haalbaar is.
beheerders de successie van pioniervegetatie
naar bosontwikkeling niet in de gaten houden. Zorg ervoor dat je in het tweede jaar na
aanleg wilgen, elzen of berken uittrekt.
Doe je dat niet, dan betekent dit dat er van
natuurlijk beheer weinig meer terecht komt.
Bestrijding kan dan alleen plaatsvinden middels bosmaaier, motorzaag of klepelmaaier.
Belangrijk bij een natuurvijver zijn brede oevergangen tussen water en grond. Zeker op de
noordoever, die vroeg in het jaar verwarmd
wordt door de ochtendzon, is plaats voor een
variëteit aan amfibieën en oeverplanten. Deze
oevers zou je eens per jaar kunnen maaien en
afvoeren. Liever niet in het najaar, omdat de
afgestorven planten in de winter onderdak
bieden aan tal van insecten en een voedselbron zijn voor veel vogels. Welke planten je op
een oever wilt hebben is voor een niet-specialist moeilijk in te schatten. Kijk goed rond in
de omgeving en je weet al snel welke planten
het goed zullen doen.
Om de gewenste kruiden een kleine voorsprong te geven zou je deze soorten uit kunnen zaaien of eventueel in kunnen planten als
zaadbron. Het zaaien van grassen of riet heeft
weinig zin want deze soorten vinden hun weg
wel.

Flora en Faunawet
Geloof het of niet, maar bij het beheer van een
vijver kan de nieuwe flora of fauna wet om de
hoek komen kijken. In bepaalde opzichten is
het voor beheerders makkelijker geworden
onder de nieuwe wet. Eén zeldzame kamsalamander of knoflookpad in je vijver of poel
houdt bijvoorbeeld niet automatisch in dat je
als beheerder je beheer moet aanpassen. Er
moet eerst worden bepaald dat van die specifieke soort een levensvatbare populatie voorkomt op jouw baan. Dat is alleen als er andere
locaties in de buurt waar deze soort voorkomt
en dat de mogelijkheid bestaat dat de dieren
zich kunnen verplaatsen van de ene locatie naar
de andere locatie. Onder de nieuwe Flora en
Fauna wet bestaat er wel iets als zorgplicht
voor alle soorten. Je hoeft een dier of populatie
van dieren niet altijd en onder alle omstandigheden te beschermen, maar je moet wel kunnen aantonen dat je alles hebt gedaan om een
oever zo in te richten, dat dieren daar goed
kunnen verblijven. Jos Kroets: “ Zorg dat je
offensief met het beheer van de natuur waarden omgaat, want als er in de krant komt te
staan dat jij eventueel iets verkeerd gedaan zou
hebben, heb je de strijd feitelijk al verloren. Kijk
actief naar de mogelijkheden voor natuur op
jouw baan en de omgeving zal ook begrijpen
dat natuur niet overal op de baan haalbaar is.

Rob Arbeider:
Natuurlijk is natuur leuk. Maar waar ik echt in
geïnteresseerd ben is het inzetten van de
natuur als een instrument tegen plagen. De
uitbraak van dennenscheerder in de monocultuur dennenbossen is daarvan een prima
voorbeeld. Toen gestopt werd om deze insecten actief te vervolgen, bleek er in de natuur
zoveel weerstand te zitten, dat de dennenscheerder nooit meer een echt probleem is
geweest.
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