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Goede start project 'Gebonden aan Groen'
In 1997 heeft de European Golf Assoclation hel programma 'Commllted to Green' opgezet om natuur en milieu op
golfbanen te bevorderen. Deelnemende clubs en banen die aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van aandacht voor
natuur, landschap en milieu voldoen, kunnen een predikaat krijgen. De NGF heeft van begin al aan dil programma
ondersteund, vanuit haar beleid om de ontwikkeling \'an de goHsport ook in ecologische zln te bevorderen. In het
'Commitled to Green Handbook' van de European Golf Association wordt het kader van het programma beschreven.
De uitwerking hiervan vindt op nationaal niveau plaats. Het programma 'Gebonden aan Groen' is een logisch vervolg
op het ln 1996 door de NGF uitgebrachte Handboek Natuur op Gollbanen. De NGF heeft een keuze gemaakt om met
hel onderdeel natuur en landschap te starten en wel met een pilot-studie op tien 'kansdjke' banen. Deze banen werden vooral geseiectt>erd op grond van hun grote betrokkenheld met het onderwerp. De Vlinderstichting heeft de
opdracht gekregen de uitvoering van het monitoringprogramma natuur en de hiermee samenhangende beheerevaluatie te verzorgen. Het deelprogramma milieu zal in een later stadium hierbij betrokken worden.
Proefjaar 1998
In de loop van 1998 hebben negen golfclubs en/of banen z1ch biJ de NGF aangemeld om deel te nemen aan Gebonden
aan Groen. D1t ZIJn de Kononklijke
Haagsche G&CC, Edese GC. GC De
Hoge Kley, VGC Almeerderhout, Efteling
GC, GC Kromme RIJn, De Texelse GC,
Kennemer G&CC, GV De Batouwe
Afhankelijk van het tijdstop van aanmelding werden versch1llende activoteilen
Uitgevoerd, waarbij mon1tonng van planten en enkele diergroepen centraal
stond. De u1tvoenng van de mon1tonng
wordt 1n begmsel Uitgevoerd door
enthous•aste leden van de golfclubs, aangevuld of ondersteund door leden van
locale of reg1onale groene organiSaties
In het proefJaar heeft De Vlinderstochtong
gekeken hoe groot de belangstelling •s
om mee te doen en welke kenn1s aanwezog IS.
Waarom monitoring?
Orr1 te kunnen beoordt. en hoe natuurvnendelijk een golfbaan IS en of het
gevoerde beheer ook de gewenste ecologosche resultaten heeft, moet de ontwikkeling van de natuur gevolgd worden
Door elk jaar opmeuw de planten en d•eren te tellen knJ9en we een beeld van de
ontwikkeling van de natuur Zo nod1g
kan dan het beheer worden biJgesteld Er
1s een verschil tussen mon1tonng en
1nventansat1e Een 1nventansaue van
planten en d1eren op de baan IS een
momentopname. Het gaat bovend1en
meestal alleen om de aan- of afwez•ghe•d van soorten. n•et om de aantallen
Mon1tonng 1s on fe•te het gedurende

meerdere achtereenvolgende 1aren tellen
van bepaalde planten- of d•ersoorten op
een vaste telroute of m een vast telgebied BelangnJk 1s dat d1t tellen steeds op
dezelfde man1er wordt gedaan. Alleen
dan komen er betrouwbare gegevens
beschikbaar d1e van Jaar tot Jaar goed
vergelijkbaar ZIJn.
Voor verschillende d•ergroepen lopen er
al landeliJke mon•tonngprogramma's m
het kader van het Netwerk Ecologosche

MoOJtonng Het landeliJk meetnet hogere planten gaat dit Jaar van start Om een
vergeiiJking mogeliJk te maken van de
trends op golfbanen met de landeliJke
trends, IS het wenseliJk om deze landeliJke methodes ook op de golfbanen toe te
passen. Daarnaast IS er door De
VlinderstiChting voor de planten, vogels
en vlinders een aangepaste. vereenvoudigde "golfbaanmethode" ontw1kkeld
Deze methode IS met m1nder voorkenniS
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nngprogramma belangnjk als er al wat

vtnden ztjn zodat ook iemand anders ze

nteuwe. m1nder ervaren natuurtellers een
afgebakend geheel van te vervvachten

eenvoudtg zou kunnen herkennen en

overnemen De Edese (vltnders). de

planten- of dtersoorten Helemaal mooi tS

Brakel (vlinders en libellen). de Efteltng

het als er al deskundtge clubleden acttef

(vogels) en de Texelse (vlinders) hebben

ziJn. die de nteuwe tellers kunnen hel-

deze methode tn 1998 tn de praktijk

pen .

gebracht.

Welke methoden zijn toegepast?

Omdat werd verwacht dat kenntsntveau,

Voor het manttoren van natuur op golf-

beschtkbare ttjd entof belangstelling btJ

banen heeft De Vltndersttchllng een

de clubleden ntet altiJd voldoende zouden ZtJn om de landeltjke methodes te
gebrUiken, ts daarnaast een eenvoudtge
methode bedacht. de golfbaanmethode
De golfbaanmethode vergt mtnder voorkennts en mtnder ttjd. Alleen een kletn
aantal goed herkenbare planten. vogels
of vltnders worden geteld De soorten

handletdtng gemaakt dte een overziCht
geeft van de te gebruiken methoden. Er
ts daann een tw · ·deling gemaakt
Ten eerste de bestaande. wetenschappelijk verantwoorde. strenge gestandaardiseerde en landelijk toegepaste methodes.

De tellingen worden steeds op dezelfde
manter uttgevoerd gedurende meerdere
Uit te voeren, maar er Ztjn ook mtnder

dat ze tn het veld gemakkelijk terug te

over de baan bekend is. Dan ts er voor

achtereenvolgende jaren. Het grote voor-

zijn zo gekozen dat als er voldoende

mensen meedoen er toch brutkbare

conclustes utt de gegevens te trekken.

deel van deze methode 1s dat de uttkom-

tnformatte voor het beheer beschtkbaar

De ervanogen en resultaten op de negen

sten op een golfbaan vergeleken kunnen

komt Naar de bUltenwereld toe hebben

golfbanen ZtJn geanalyseerd en ttjdens

worden met landelijke trends. dat de tel-

de resultaten echter mtnder zeggtngs-

een bijeenkomst op golfbaan 'De Hoge
Kley' tn Leusden met alle deelnemers

lingen ook op de baan van 1aar tot jaar

kracht De waargenomen soorten wor-

goed vergeleken kunnen worden en dat

geèvalueerd.

ze een compleet beeld geven van de

den genoteerd op een telformulier,
waarbtJ de plaats van waarnemtng

Welke kennis is aanwezig?

aanwezige soorten De resultaten wor-

bepaald wordt door te kijken wat de

den dan ook als zeer betrouwbaar

dtchtstbtjZtJnde hole ts Per hole wordt

Er ts veelverschtl tussen de golfclubs

beschouwd door overhetdstnstellingen en

het aantal van elke soort genoteerd

onderling wat betreft de al aanweztge

dergelijke De tellingen vmden plaats op

Vooral de Edese heeft met deze methode

kennts over de flora en fauna op hun

een van tevoren vastgestelde looproute

geexpenmenteerd.

baan . Zo wordt er op de Haagsche al

(dagvlinders. libellen. repttelen) of gebted

Daarnaast ts er op verschillende banen

vanaf 1985 een broedvogeltelling uttge-

(planten, amf1bteen. vogels) Ttjdens het

een tnventansatte uttgevoerd. Vooral

voerd door een VrtjWtlliger van butten de

lopen worden alle waargenomen soorten

vogels en planten ZIJn geinventariseerd.

club. Leden van de KNNV (Kontnklijke

en hun aantal genoteerd Voor elke

Tabel 1 geeft een overzteht van wat er
op het gebted van tnventansatte en

Nederlandse Natuurhtstonsche

soortgroep ts de liggtng en omvang van

Verentgtng) tnventanseren JaarlijkS (vanaf

de route, alsmede ttjdSttp, frequentte en

monttonng van flora en fauna op de

1990) de aanweztge flora Zelfs naar

manter van tellen anders. De planten

golfbanen tn 1998 gedaan ts en door

paddestoelen heeft er onderzoek plaats-

worden bijvoorbeeld twee keer per Jaar

gevonden: in 1991 en 1992 werden er tn

geteld, de vlinders een keer per week

wte Enkele banen ZtJn nog ntet begonnen. omdat ze ztch nog maar onlangs
hebben aangemeld of nog beztg ZIJn met
de voorberetdtngen Er ZtJn zes soort-

totaal orca 150 soorten gevonden Op

van apnl tot en met september. Telroute

de Kennemer ztJn het enkele zeer
entheustaste leden dte regelmattg een
overztcht van de waargenomen soorten

cq. telgebted worden zodantg uttgezet

vogels en planten btjhouden In 1997
verscheen daarover een fraa1 boekJe Op
andere banen tS er een beheersplan
beschtkbaar. waaraan een anventansat1e
door deskundtgen voorafgegaan IS Zo ts
er op De Hoge Kley een tnventansatte
gedaan van de amf1b1een en repttelen en
van de vlinders. Verder ZtJn er op enkele
banen nestkastjes voor vogels opgehangen; de broedgevallen worden nauwlettend tn de gaten gehouden, zodat het
aantalverloop van enkele vogelsoorten
goed bekend tS
Het IS voor het uttvoeren van het montto-
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Tabel 1. overzicht van ondernomen onventarisatie- en mon•tonngacto111teoten op golf-

• Zij vinden het leuk om te z1en wat er

banen on 1998
Golfbaan

soast en gemotiVeerd
op hun baan groe•t en bloe1t.

planten

Vogels

---l~f-v-linders - - - -

• De greenkeepers w1llen weten hoe ze
het beheer zo natuurvnendeloJk mogelijk kunnen doen

Almeerderhout

• De club wol aan haar leden laten zien
wat voor natuur aanweztg IS om het

Batouwe

draagvlak voor natuurbehoud op de
baan te versterken. Leztngen en artoke-

De Brakel

complete

(Kromme RoJn)

onventansatJe

monoteringroute

b•Jdrage leveren

clubleden
vrijwilligers KNNV
Edese

complete

len on het clubblad kunnen hteraan een
• De club wtl de resultaten naar butten
toe presenteren.

Golfbaanmethode

monitonngroute

inventansaue

Het aantal deelnemers u1t de leden van
de club en vanUit de 'groene organisa-

clubleden

clubleden

ties tn de regoo 1S op d•t moment nog te
genng om het gehele programma u1t te

vrijwilligers KNNV

voeren. De opbouw van een team van
Efteling

golfbaanmethode

baanpersoneel

Complete broed-

oncidentele

waarnemers met voldoende kennts

vogelonventansatte

waarnemmgen

vraagt enkele Jaren De wervtng en scho-

adviesbureau

baanpersoneel

ling van deelnemers zullen ook in de
komende Jaren doorgaan.

Haagsehe

complete

BtJ de deelnemers bestaat behoefte aan

Complete broed-

•nventansatoe
(1995)

vogelinventansat•e
(1995)

vnjwilligers KNNV

vrijwilligers van

een veldgodsflora en fauna op golfbanen. De mogelijkheden htervoor worden
met de NGF onderzocht.
Het momtonngprogramma wordt, gelet

bwten

op de beschtkbare menskracht en kennts,
vereenvoudogd Naast monttonng wor-

De Hoge Kley

den natuurliefhebbers gest•muleerd ook
waarnem1ngen te vernchten aan een

Kennemer

gedeeltelijke

lijst van waar-

inodentele

aantal karaktenst1eke en goed herkenba-

1nventarisatoe

genomen soorten

waarnem•ngen

re planten- en dtersoorten

gehele jaar

clubleden

clubleden

clubleden

De crotena om •n aanmerktng te komen
voor een certifiCaat 'Gebonden aan

Texelse

mon•tonngroute

Groen' zullen btnnenkort door de NGF

vrijwilliger van

worden vastgesteld. DuideliJk IS dat hter-

bwten

biJ per baan zal worden bekeken, naar

de reële mogelijkheden voor natuurbe-

,.

houd en natuurherstel 1n relat•e tot de
groepen dte geschtkt ZoJn om te monoto-

pleet beeld van de plantengroet op de

golfsport

ren: planten, vogels. vlinders. lobellen,

baan. Verder IS te zten dat qua montto-

Na het eerste proefjaar monttonng

amfobteën en repttelen Amf1b1eën, rep-

nng alleen de vlinders op dot moment op

toeJen en libellen blijken tn het algemeen

meerdere banen worden gedaan

natuur op golfbanen ZIJn uiteraard nog
geen resultaten over ontwtkkel1ngen tn

wetntg geliefde studieobjecten te ZIJn op

Hoewel er over vlonders biJ de meeste

flora en fauna te melden. Uttspraken

de golfbanen· alleen op De Brakel ztjn er

leden nog n•et zoveel kennts aanwez1g IS,

hterover kunnen pas over enkele Jaren

dot 1aar libellen geteld door een vnjwtlil-

1s het toch een gemakkeliJke groep,

plaatsvtnden Noettemtn ZIJn er al biJZOn-

ger van bUlten.

omdat het per baan maar om ongeveer

dere en zeldzame soorten planten en

10 tot 20 soorten gaat Dat is eenvoudi-

d•eren waargenomen. Dit bewiJSt eens te

ger te utt te voeren dan 50 soorten

meer de betekems d1e golfbanen ook

tetten ZIJn uttgevoerd door vnJWIIIogers.

vogels. dte ook nog eens moeolijker te

voor het natuurbehoud hebben of kun-

hetziJ van bu1ten de club. hetz•J Uil het

zten ZIJn, of 200 soorten wolde planten

nen hebben'

In de tabel ts te z•en dat VnJwel alle act•v•-

ledenbestand van de club zelf Voor de
planten IS de KNNV op dne banen
behulpzaam geweest Deze deskundoge

Conclusies en aanbevelingen
De dt · ·lne,mer~ a or h •t pr• gram ma

VfiJWIIhgers zorgen dan voor een com-

ndtuur op golfbanen ZIJn zeer emhou-

n r. I, 1999
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