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Dhr. ir. R.F. May

Natuurbeheer op golfbanen :
Beplantingen

Zomere1k S1ngels kunnen opgebouwd
ZIJn u1t allerlel soorten 1nheemse bomen

Golf en natuur bijten elkaar niet. In tegendeel, wanneer rekening wordt

en stru1ken. S1ngels worden door veel
d1ersoorten gebru1kt als 'snelweg' (vleer·

gebouden met belde aspecten, dan levert dit een meerwaarde op voor de

mUizen. marterachtigen) en als rust- en

baan. Eerder werd in Greenkeeper, in de serie natuurbeheer op golfbanen,

schuilplaats (HermeliJn, PatriJS).

ingegaan op poelen (nr. 6, 1997). In dit deel van de serie zal hel gaan over de

Een boomgroep wordt gevormd door

be plantingen die deel uit kunnen maken van uw golfbaan. In dit artikel wil-

een aantal bomen d1e als groep volled1g

le n we u e nkele eenvoudige, praktische voorbeelden van (on)mogelijkheden

kunnen u1tgroe1en, waarbiJ de m1n1male
oppervlakte 100 m 1 1s biJ een m1mmale

' in het veld' aanreike n.

breedte van 10 meter Laanbomen worden gekenmerkt door een nj van bomen

Bos, beplantingen. golf en natuur

langs een weg of laan. Laanbomen wor-

breedte van mca 30 meter. De mintmale
lengte IS dan rUim 150 meter Bos heeft

den door vleermu1zen en vogels gebruikt

hebben voor het golfspeL Door het

een m1mmale kroonbedekking van 60%.

als onentatle om langs te vliegen

gencht aanleggen van beplantmgen.

BIJ een voldoende groot oppervlakte ont-

Beplant1ngen kunnen belangnjke funct1es

zoals bos en struweel. kn)gt de baan

staat m de boskern een typ1sch boskli-

structuur. Solitaire bomen of boomgroe-

maat. dat waardevol IS voor veel aan bos

pen kunnen h1erb1j ondersteumng b1eden

gebonden planten- en diersoorten

aan de golfer als herkennmgspunt van

(Boomklever, Eekhoorn) Bos 1s opge-

bijvoorbeeld de speelliJn ot de locatle van

bouwd Uit een boomlaag, waann soor-

de green Beplantingen zorgen voor

ten zoals E1k, Beuk. Es of Grove den

beschutting tegen Wind. regen, zon en

alleen of gemengd voorkomen lnd1en er

rondvliegende ballen. Op somm1ge plaat·

tevens gelaagdheld 1n het bos aanwez1g

sen kunnen beplantingen echter ooi-

IS,

ongewenst zijn, bijvoorbeeld 1n verband

kruidlaag, versterkt drt de natuurwaarde

m de vorm van een strUI~ - en een

met beschaduw1ng en bladval op de

van het bos D1t b1edt dekk1ng en voedsel

green

aan veel zogenaamde 'bossoorten

Golfterreinen kunnen veel natuurwaar·

Struweel bestaat u1t een hout1ge, struik-

den bevatten Dat k.;m de beh~v1ngswaar·

achtige begroeung met een hoogte van 1

Daarnaast benutten vogels de bomen als

de en aantrekkelijkheld van uw terre1n

tot 5 meter De oppervlakte IS m1n1maal

plaats om voedsel te zoeken of te neste-

vergroten Natuurlijke elementen m het

15 m . de breedte m1n1maal 5 meter Het

len Sohta1re bomen ZIJn alleenSlaande

terre1n, en m het biJZonder natuurliJkE'

struweel kan aangeplant ZIJn of van

bomen, zoals Zomereik en Beuk. d1e de

beplantingen, hebben h1erb1J een belang-

nawre ZIJn ontstaan. Struwelen d1e

kans kn19en geheel Uil te groe1en. Ze

rijke funct1e Door de vanatle 1n struc·

bestaan Uit 1nheemse soorten kunnen

worden door roofvogels gebruikt als ult-

tuur. zowel henzontaal als ve111caal. bie-

hoge natuurwaarden herbergen

hjkpost en als herkennmgspunt voor

den beplantingen plaats aan veel soo11en

Ondoordnngbare soorten, zoals

vlinders. Boomgroepen, laanbomen en

planten en d1eren Met name geleidelijke

Eenstl)hge me1doorn. Hulst en

sohtalfe bomen hebben naast deze

overgangen vcm beplantingen naar gras-

Wegedoorn. b1eden veel d1ersoo11en

natuurwaarden ook een belangnjke VISU-

land en structuUrriJke begroeungen b1e·

nest- en schu1lgelegenherd Besdragende

ele waarde

den vogels (PaapJe, Boomvalk), zoogd1e·

stru1ksoorten. zoals Gewone vlier,

ren <Egel. Hermehtnl en vlinders

Lijsterbes en Hondsroos, leveren zoogd1e·

Van last tot lust

(Orantetlpje. Boomblauw!Je) voedsel

Om ·Je kansen vOOr de natuur 111 harmo·

!bloemen. bessen. blad I en plaats voor

ren, vogels en rnsekten 1n het nataar een
fiJke voedselbron. Bloemntke soorten.

n1e met het golfspel te benutten en u1t te

dekk1ng Gesloten beplant1ngen tlleden

zoals Gelderse roos. Sleedoorn en

bu1ten, ZIJn een planmatige 1nr1Cht111g en

Egelantier, vormen een voedselbron voor

beheer belangnJk Zo verkn)gt u een opu-

1nsekten (biJen. vlinders).

maal resultaat en een eff1oente beste-

S1ngels ZIJn relat1ef smalle beplantmgs

een bespanng op het beheer van de golf-

de verschiJnlngwormen. te weten bos,

stroken met een van oorsprong kerende

baan Een planmat1ge aanpak heeft

struweel, smgels, en boomgroepen. laan-

en/of geleldende functie S1ngels kunnen

goede kans van slc1gen als reken1ng

versch1llende verschiJningsvormen heb-

wordt gehouden met een aantal algeme·

veel diersoorten tevens nestgelegenheld

ding van de beschikbare uren, en dus

Van bos tot boom
Beplantingen ZIJn te v1nden 1n verschillen-

bomen en solita1re bomen Elk heeh

zo

ZIJn e1gen kansen en mogeliJkheden voor

ben. te weten ha:..hout, bosstreken. sm-

ne Uitgangspunten en spec1f1eke aan·

de natuur

gels van bomen en strUiken en s1ngels

dachtspunten De algemene uitgangspunten. zoals golftechnische aspecten.
praktische u1tvoerbaarhe1d en (fmanCieleJ

van strUiken. Hakhout bestaat meestal
Bossen vormen relat1ef qrote eenheden
van mmunaal 0. 5 ha. met een mmrmale

u1t snelqroe1ende soorten als w1lg en els,
of de meest bekende vorm met

haalbaarhPrd ZIJn hierbiJ kadE'r-schep-
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Faunawet). De belangnjkste bepalingen
tn de Boswet ZtJn de meld•ngs- en herplantpitcht btJ vellingen en het kapverbod
dte opgelegd kan worden tnd•en de velling letdt tot schade aan natuur- en landschapsschoon (•n de praktiJk b•J vellingen
groter dan 5 ha) Na velhng ontstaat

Tip 2:
bestrijding van ongewenste
soorten
Opslag van ongewenste soorten kan het

altiJd een herplantverpltcht.ng {verphch-

best verwijderd worden door ze af te zetten b ij de grond. Het beste tijdstip om dit
te doen is van februari tot maart of van

ttng tot herbebosstng b1nnen 3 Jaar) De

juni tot augustus. BIJ de Berk komt in het

Flora- en Faunawet beschermt alle tn
Nederland voorkomende tnheemse

voorjaar een sterke sapstroom op gang.

vogels en zoogd•eren, met \Jitzondenng
van enkele bejaagbare soorten Ook ts tn
de wet vastgelegd dat bepaalde plaatsen
waar een zeldzame soort leeft kunnen
worden aangewezen als beschermde
leefomgevtng

Als deze soort ongewenst is en afgezet
wordt. 'bloedt' deze daarna vanzelf dood.
Bij soorten als Amerikaanse vogelkers en
Amerikaanse eik kan de stobbe eventueel
nog ingesmeerd worden met Roundup.
Kijk wel uit met d it chemische middel; ook
andere planten worden ermee gedood !

Welk type beplanting z1ch op een
bepaalde plaats spontaan zal ontwtkke-

name kle1ne d1eren, zoals sp1tsmu•zen en

len of welke aangeplante soorten het
goed of slecht zullen doen, 1s afhankeliJk
van een scala a,.m tactoren d•e te vangen

tnsekten

ZIJn onder de noemer 'standplaats' De

Tip 1:
aanleg van beplantingen
Bij het transport en de opslag van plant -

standplaats wordt bepaald door de ltggtng van het terretn tn Nederland, de
soort bodem en de grondwaterstand

De natuurwaarde van beplantingen
wordt sterk verhoogd tnd1en deze ZIJn
opgebouwd Uil •nheemse soorten
Exoten. zoals Amenkaanse vogelkers,
Amenkaanse e1k en Douglasspar kunnen
ZICh !>terk vermeerderen. soms zelfs ten

soen gaat de conditie van de planten
sterk achteruit . Als het plantsoen langer

Het ts van groot belang b•J het aanleggen
van beplantmgen, dat hter reken1ng mee
wordt gehouden Als de boom- en

opgeslagen moet worden, zorg er dan
voor dat de kluit niet uitdroogt, en

strUiksoorten n1et aanslUiten biJ de standplaats. dan kan dtt zelfs betekenen dat al

beschut het materiaal tegen zon en wind.

het werk voor n1ets wast H•er d1ent ook

Het is dus van groot belang om snel te
planten. De beste periode van aanplant is
van januari tot maart. Behandel het plant·

terdege rekenmg mee worden gehouden
b•J de aanleg van een golfterre•n In een
aantal gevallen IS het voorgekomen dat,

soen zorgvuldig voor, tijdens en na het
planten. Ondanks snelle actie en voorzorgmaatregelen komt het altijd voor dat

om reltëf te ereeren op een golfterretn,

van tnheemse soorten versterkt d1t de
natuurwaarde. Of aanwez•ge exoten al

de toplaag werd verwtjderd Deze
toplaag ts nJk aan nutnenten. en IS van
groot belang voor de onnNJH.ehng van

dan n1et worden getolereerd hangt af
van de funct1e d1e ze moeten vervullen
Amenkaanse e1k biJVOOrbeeld kleurt zeer

beplanungen Waar u beplant1ngen wtlt
realiseren. tS het dus raadzaam om de
bodem en toplaag op geschtkthe•d en

fraai 1n het naJaar, maar bretdt ZICh ook

een deel van de planten het n iet overleeft. Houdt hterom rekening met een
standaard inboet van 20%.

koste van tnheemsP soorten Om de
natuurwaarde van de beplantingen te
verhogen d1ent aangeplant te worden
met bomen en stru1ken d1e van nature tn
de omgevtng thws horen Als ook nog
groepsgeWIJS aangeplant wordt en ruimte wordt gelaten voor spontane vest1g1ng

mogeliJkheden te beoordelen

Tip 3:
snoeien, dunnen en kappen

reken•ng gehouden te worden met ~peCJ
fteke terretn·e•gen aandachtspunten, en
de daarutl afgeletde doelstellingen De

Eën van de belangnjkste etsen dte diersoorten stellen aan hun omgev1ng, IS het
voorkomen van voldoende oppervlakte

Met maatregelen als snoeien, dunnen en
kappen kan meer variatie in de beplantin-

aandachtspunten ZIJn nchltng·gevend
voor de 1nnchttng en het beheer Met

als leefgebted Als u planten- en d•ersoorten d1e typ1sch ZIJn voor bos en

deze randvoorwaarden tn het achterhoofd, kunnen mncht•ng en beheer

beplantingen op uw terrem wtlt, d1enen
zo groot mogeliJke eenheden beplantin-

gencht worden uttgewerkt En kunnen
prakusche nchtltJnen opgesteld worden

gen gerealtseerd te worden Als de
beplanttogen te kle•n van oppervlakte of

ten aanzten van het utt te voeren beheer

te smal worden. dan bestaat het gevaar
dat het terretn voor deze soonen ongeschiktenlof te versntpperd raakt On kan
biJVOOrbeeld ontstaan doordat de diChtheld van paden 1n het terre1n erg hoog ts
01t heelt nadehqe gevolgen voor met

pend Naast de uttgangspunten d•ent er

In de wetgevtng ZtJn een aantal zaken
vastgelegd d1e betrek.ktng hebben op de
tnstandhoud•ng van bos (Boswel) en de
bescherm•ng van diersoorten <Flora- en
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gen worden gecreëerd. Bij het snoeien
van bomen en struiken mag maximaal
20% van de bladmassa verwijderd worden. Snoeien dient jaarlijks van februari
tot apri l of augustus tot december te
gebeuren. Hakhout dient eens in de 5 tot
10 jaar 1n het geheel te worden afgezet,
m de penode november tot januart.
Dunnen en kappen dient te gebeuren van
november tot februari. Denk hierbij aan
de kapmelding. minimaal 1 maand en
maximaal 1j aar van te voren aanmelden!

erg makkeliJk u1t Als exoten een bedreig•ng gaan vormen voor de mheemse
flora en fauna wordt geadv1seerd ze te
verw•tderen. omdat anders met de nagestreefde opt1male natuurwaarde wordt
bere• kt
Sepianimgen knJQen meer vanatle door
een afw•ssel1ng m open en meer gesloten
plekken te creëren en gele•dehjke overgangen van bos naar meer open terre1n
te realiseren. Beplantmgen kunnen zo
zeer veel plaats b1eden aan veel verschillende diersoorten Een structuurnJke
opbouw kan worden verkregen door te
beheren op bas1s van klemschallge ingrepen Zo word t een moza•ek van opgaand
bos afgew1sseld met open plekken en
struweel De d1vers1telt van planten- en
diersoorten 1n het terre1n kan nog verder
vergroot door overgangen tussen bos en
aangrenzend grasland v1a een zone met
mantel- en zoomvegetaties te ontwikkelen. Voor de landmgsgeb•eden langs bosranden d1ent een goed comprom1s
gevonden te worden tussen enerziJdS het
bespeelbaar houden van de baan en

L
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anderZIJdS vanuit de natuur wenselijke
structuurnJke opbouw van het bos en het
vóórkomen van mantel- en zoomvegetalies
Holle bomen alsmede staand en liggend
dood hout vormen belangnJke schuliplaatsen voor veel soorten vogels (spechten) en zoogd1eren (BosmUis. Egel). Op
plaatsen waar dat het golfspel n1et hindert, geen gevaar oplevert voor spelers
en beheerders en v•sueel n1et storend 1s,
hoeven holle bomen en staande of
omgevallen dode bomen n1et verwiJderd
te worden. Takken en snoerafval (biJVOOrbeeld van het hakhout) kunnen op nllen
of stapels worden gelegd
Zoals h1erboven 1s geschetst, ZIJn er vele
mogelijkheden om de natuurwaarde van
uw golfterrein te verhogen Veelal ZIJn
eenvoud1ge aanpass1ngen aan het
beheer voldoende om d1t te realiseren
Als u een goed comprom1s kunt vmden
tussen enerzijds het bespeelbaar houden
van de baan en anderZijds het vergroten
van de natuurwaarde van uw terre1n, kan
d1t de belevmgswaarde en aantrekkelijk-

Nnn~~CL.{)C (~olfCC5'C~ounLry

he1d van uw golfterrein vergroten.
Moddels de 'last' van een 1nnchtong- en
beheerplan, de wetge>vong en ecologische
kenms wordt uw golfterrem een lust voor
mens. plant en d1er1

Dhr. Raaymakers IS werkzaam biJ De
Groene RUJmte, bureau voor ecolog1sch
onderzoek en beheerplannmg
Schoolstraat 3, Postbus 400, 6700 AK
Wagenmgen
tel . 0317-4239691421672,
fax 0317-418758, E-mail. dgr®dgr.nl

('lub

Is een toonaangevende golfbaan/busonesselub van onternauonale allure op een Veluws landgoed en behoort qua uo1Strahng. kwahteot en semce tot de top van Nederland
Om dot te bererken wordt voortdurend met veel enthousoasme gewerkt aan verdere verbetenog van de kwahtert van de baan

Ter versterking en uotbreidong van het team hebben Wl) plaats voor.

Monteur/greenkeeper m/v
De voornaamste taken behorende b11 deze funaoe ZIJn

• Verantwoordehtk voor de uo1110enng van alle onderhoucts en servree werkzaamheden aan
ons uotgebre1de machonepark.
• Opstellen van onderhoudsplanntngen
• Het zeltstandog uotvoeren van admonostratoe t b.v onderhoud
• Zelfstandog uotvoeren van onderhoudS\wrkzaamheden aan ons computergestuurde beregentngs systeem
• Meewerken JO het team greenkeepers on het onderhoud van de golfcourse

Voor de tunetoe gelden de volgende eosen
• Voltoeode opleodrng als monteur
• In bezot van Las doptoma
• Ervanng 1n het ondeftlouden van landbouw cq tuonbouw
mach1nes
• Goede kennos motor en elektro techmek
• Bekend met hydraulische systemen .

Greenkeeper/terreinmedewerker m/v
Functie:
De voonaamste taken behorende biJ deze functoe zun:
• Samen met uw collega-greenkeepers bent u verantwoordeliJk voor een vaktechmsch
epumale verzorgoog van de golfcourse

Profiel:
Voor deze functre gelden de volgende eisen
• U hebt een aantal J<nen prakusche ervanng JO het greenkeepJOgs/groenvoornenJOgsvak Toont onlltauef en kunt zowel
zelfstandtg als on team verband werken.

Arbeodsvoorwaarde
WoJ boeden u een passend salans en goede studoe mogeloJkheden. dre overeenkomstog ZIJn met de zwaarte en onhoud van de functie
Sollocotaues·
Als u aan boven staande eosen voldoet stuur dan uw sollic1tat1e met CV en recente pasfoto naar
Nunspeetse Golf en Country Club BV
T a.v E Seitn

Postbus 260
8070 AG Nunspeet
E ma1l e seotnOnunspeetsegolf
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