Portret van vogelvriendelijke
golfbaan Welschap
Greenkeeper Martin d’Achard van Enschut geeft voorrang aan natuurontwikkeling
Op één van de koude dagen in december net na Sinterklaas, hebben we een afspraak op golfbaan Welschap bij greenkeeper Martin
d’Achard van Enschut. De koude wind van de afgelopen dagen is gaan liggen en het ziet er naar uit dat het gaat ijzelen. We vinden
de golfbaan heel gemakkelijk, ze ligt ingeklemd tussen de A2 aan de ene kant en vliegveld Welschap met de nieuwe wijk Meerhoven
aan de andere kant. Het is vandaag niet druk op de baan. Een enkele golfer, dik ingepakt tegen de kou, loopt zijn rondje. De vogels
zingen en op de achtergrond hoor je de snelweg.
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Baan met specifieke problemen
Martin d’Achard van Enschut werkt alweer bijna
zeventien jaar op golfclub Welschap en hij kent
de baan als geen ander. Martin beschrijft de
baan als een baan met een moeilijke waterhuishouding: het water blijft op de baan staan.
Onder de baan ligt, ongeveer een meter onder
het zand, een dikke leemplaat, die er voor zorgt
dat het water niet weg kan. De golfbaan is
gedraineerd, en het water wordt afgevoerd naar
een slenk, waar het blijft staan. Men heeft allerlei
maatregelen genomen om het water binnen het
gebied van de golfbaan te houden. Zo zijn er een
aantal flinke vijvers en waterpartijen. De golfbaan
ligt in een waterwingebied. Dit heeft o.a. als
gevolg dat de drainage niet mag afwateren op
de vijvers, want dan zou je “bemest” water in
het drinkwater brengen. Op de baan zelf liggen
zeven bronnen. In een cirkel van 600 meter rond
een bron mag je helemaal niets doen wat de
waterwinning kan schaden. Je mag daar niet
spuiten en niet bemesten. Je zult daar op zoek
moeten naar alternatieven, die wel toegestaan
zijn. Op golfbaan Welschap bemesten de greenkeepers deze stukken met maaisel van gras dat
wel ooit bemest werd, en men dresst met zwarte
grond in plaats van zand.

Van een klein kastje voor de boomkruiper tot
een grote kast voor de uilen. In totaal hangen
ongeveer honderd nestkasten in het gebied.
Greenkeeper Martin werkt samen met een aantal
natuurbeschermingsgroepen w.o. een amfibiewerkgroep, een vinderwerkgroep en Willem te
Veer, een vrijwilliger die zich voor de stad
Eindhoven met de vogelrijkdom bezighoudt.
Hij is erg tevreden over deze samenwerking.
Een bijkomend voordeel van deze activiteiten is
dat de Golfbaan in het nieuws komt als een
natuurvriendelijke omgeving. In verband met de
veiligheid komen de natuurvrienden buiten de
openingstijden hun werk doen.
Het volgende project van d’Achard van Enschut is
het omtoveren van een schuur van de politiehondenvereniging tot een nest voor uilen aan de ene
kant van de schuur en een bergplaats voor de
vleermuizen aan de andere kant. De hobby van
van Enschut heeft zijn uitwerking ook op de golfers. De mensen die golfen op Welschap worden
geattendeerd op de aanwezigheid van wespennesten met bordjes waarop staat: “wespen”.
Iedereen heeft begrip voor deze maatregel, er is
immers genoeg ruimte om uit te wijken en de
wespendief moet je zijn voedsel niet ontnemen.

Grote vogelrijkdom op stadse golfbaan
Toen golfbaan Welschap zeventien jaar geleden
begon op deze plek waar voorheen de voetbalvelden van PSV waren, was er meteen belangstelling van de kant van Vogelwerkgroep
Eindhoven. Men begon met tellen van vogels in
dit gebied en men telde 38 soorten vogels.
Nu, jaren verder, worden in dit gebied 65 soorten
vogels geteld. De wespendief, boomkruiper, winterkoning, havik, buizerd, sperwer, uil, staartmees, rietgors, patrijs, fazant en nog veel andere
vogels voelen zich hier goed thuis. Bij een van de
laatste tellingen werden dertig broedende soorten geteld in het gebied van de golfbaan.
Een van de drijvende krachten achter deze fauna
rijkdom is Martin d’Achard van Enschut. Hij is
samen met Vogelwerkgroep Eindhoven al zeventien jaar bezig met de vogelstand op de golfbaan. Martin maakte zo van zijn werk zijn hobby
en hij is dan ook vaak buiten werktijd op de golfbaan te vinden, bezig met het maken, herstellen
en controleren van nestkasten voor allerlei soorten vogels. Driemaal per jaar worden de nestkasten gecontroleerd. Overal waar je kijkt is wel een
nestkastje te vinden en je kunt het zo gek niet
bedenken of Martin heeft er een kastje voor.
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Greenkeeper in de winter
Martin d’Achard van Enschut en zijn vier collegagreenkeepers zijn in dienst van aannemer SBA.
Eric Welvaerts is de hoofdgreenkeeper en verder
bestaat het team uit Marijn van de Berk, Theo
Driessen en Harry Janssen. De vijf mannen
worden ook van tijd “uitgeleend” aan Golfbaan
De Pettelaar, waar SBA ook het onderhoud heeft.
SBA heeft ook het machinepark in eigendom.
Op deze winterse dagen zijn de greenkeepers op
18-holes baan Welschap voornamelijk bezig met
snoeien en uitdunnen van het hout. Voor de vogelrijkdom vindt men het belangrijk dat ook de dode
bomen blijven staan. De boomkruiper maakt zijn
nest bij voorkeur in dode bomen. De greenkeepers
houden zich ook bezig met schoonmaken van de
sloten en het verrichten van allerlei reparaties.
Golfbaan tussen stad en platteland
Golfbaan Welschap ligt in een natuurgebied aan
de rand van Eindhoven. Dit zorgt voor kleine
akkefietjes die nu eenmaal schijnen te horen bij de
grote stad. Af en toe wordt er een gestolen auto
achtergelaten en vroeger was er een ontmoetingsplaats van homo’s aan de rand van de golfbaan.
Als herinnering aan die tijd zijn een aantal bunkers
gemaakt in een driehoek, een grapje van de greenkeepers. Soms komen kinderen uit de stad ballen
rapen op de golfbaan en proberen die aan de
poort weer te verkopen aan de leden van de golfclub. Volgens greenkeeper Martin kan dat alleen
door blijven gaan zolang de mensen de balletjes
ook kopen. De ligging bij vliegveld Welschap zorgt
niet voor overlast op de golfbaan. Het is een mooi
gezicht om de vliegtuigen te zien opstijgen.
Enkele jaren geleden maakte een Duits vliegtuig
een geslaagde noodlanding op de golfbaan.

Machinelijst Golfbaan Welschap
• Kubota B 1710 tractor ballenraper
met ballenkooi
• John Deere Gator Turf transportwagen
• Opbouw spuiterton Hardi Dressbak Toro
• Toro transportvoertuig
• Schanzlin tractor met aanhanger
• Spuitton achter tractor
• Maaidek Jacobsen roughmaaier
• Jacobsen Sand Scorpion
• Jacobsen fairwaymaaier 3810
• Jacobsen roughmaaier Turfcat T 428
• Luchtkussenmaaier Husqvarna
• Bladblazer Stihl

Nog een tip
Om slijtage aan de greens en tees zoveel mogelijk
gelijk te verdelen over de hele golfbaan, wordt aan
de golfers gevraagd op even dagen op hole 1 te
beginnen spelen en op de oneven dagen op hole
10. Men is hiermee begonnen omdat de ervaring
leert dat veel spelers maar 9 van de 18 holes lopen.
Als we na het gesprek weer terug naar onze auto
lopen, staan we oog in oog met twee fazanten,
die het duidelijk niet eens zijn met elkaar.
Ze strekken hun halzen naar elkaar uit en lijken
op twee vechtersbazen. Al dreigend rommelen ze
door het dek van bevroren bladeren en takjes.
Ze trekken zich niets aan van ons mensen.
Wij hebben onze portie natuur gehad voor vandaag, sluiten tevreden het autoportier achter ons,
starten onze auto en draaien weer de A2 op.
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