Nathalie van Helvoort

mogeliJk aanslUiten biJ het Netwerk
Ecologische Mon1tor~ng. zoals dat voor

Natuurtendens op golfbanen

de Ecolog1sche Hoofdstructuur (EHS) 1n

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie, die in 1983 is opgericht vanuit de
Landbouw-universiteit Wageningen. Zij verricht onderzoek en geeft professionele groenbeheerders adviezen
voor bestemming, inrichting en beheer van gebieden.
De Greenkeeper sprak Jan van der Made, directeur van
de stichting en bevlogen natuurliefhebber. Hij geeft
een glasheldere uitleg van zijn visie op de natuurmogelijkheden voor de golfbanen.

voorbere1dmg IS
Een

momtor~ngprogramma

natuur werkt

als volgt
Aan de hand van onderzoeks- en prakliJkvragen wordt vastgesteld welke planten en d1eren 1n de loop van het Jaar volgens een vaste methode worden geteld
D1t waarnemen gebeurt meestal door
beheerders en deskundige vriJWilligers
Door deze vorm van reg1strat1e weten
WIJ na verloop van liJd of we met het
natuurbeheer op de goede weg ZIJn .
Wanneer dat nod1g IS, kan een biJStelling

Intensiteit beheer
van der Made

Voor een goed beheer

van golfbanen waarbiJ ook oqg 1s voor
de natuur, moet men eerst bekiJken hoe
de baan 1n elkaar z1t
Dus. Op welke WIJZe 1s een baan mger~cht

:

hoe wordt de baan beheerd7 Wat

z1jn gez1en het huid1ge gebru1k van de
bodem, de waterhu1shoudmg en het
landschap, de mogelijkheden voor de
natuur7 Op de oppervlakte van de green
tot de rough ligt het accent op het
gebru1k voor de golfsport. Maar al vanaf
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de sem1 rough kan meer rekenmg
gehoudE.>n worden met dl' natuur, al ZIJn
er ook daar e1sen aan hoogte en d1chthe1d

van de beplanting met betrekkmg
'

tot de ZIChtbaarheld van de bal Vaak
kan de 1ntens1te1t van het beheer daar
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wat verminderen.
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BIJ d1t alles kunnen WIJ zorgen voor een
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professiOnele begeleiding We w1llen de
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greenkeepers helpen met een gelnte-
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greerd plan. waarin de belangen van de
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sport en van de natuur bekeken worden·

"PLANNEN ECOlOGISCHE
Naast het natuur-aspect IS het milieu-

MONITORING"

aspect ook van groot belang

van het terreinbeheer plaatsvmden
D1t plan kan worden Uitgevoerd door de
beheerders en VriJWilligers. De professionele kant zorgt voor de coördmat1e en

Van der Made; "De NGF heeft h1er1n een
zeer belangr~jk 1n1tlat1ef genomen, de

Netwerk

de reserve, als er een VriJWilliger Uitvalt

orgamsat1e IS momenteel bez1g met een

Er worden plannen gemaakt voor het

kunnen WIJ 1nspnngen

van d1t plan gere-

enquête onder de golfbanen 1n

systematiSCh volgen van natuur- en

Hoe de finanoenng

Nederland en hun kenmerken We knJ-

m1heu-ontw1kkelingen op golfbanen.

geld gaat worden, 1s nog n1et helemaal

gen zo een beeld van een reeks banen

Jan van der Made "Ik heb wel eens heel

duideliJk. Dat het moet gebeuren. daar

en hun werkWIJZen. Als er vergelijkbare

stout voorgesteld dat er een keurmerk

ZIJn w

banen blijken te ZIJn met verschillend

natuur en m1heu moet komen voor de

gebru1k van d1verse middelen kun Je

golfbanen in Nederland. Dat 1s op korte

gaan k1jken waar dat aan kan liggen. De

termiJn m1ssch1en nog moelliJk Uitvoer-

ontwikkelingen kunnen bl)gehoudl'n

baar. Er ZIJn momenteel wel plannen om

·van overtu1gd "

"TOENEMENDE MAATSCHAPPEliJKE
BELANGSTElliNG NATUUR"

Natuurimago

worden, en ind1en mogelijk kan er een

een monitorsysteem op te zetten voor

reductie van bepaalde m1ddelen plaats-

natuur en bepaalde m11ieu-aspecten

H• ~e

Vinden·

Een dergeliJke vorm van monltor~ng kan

1n Nederland7
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het natuunmago van de golfsport
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den btJ de plannen, kunnen veel proble-

Van der Made: "BtJ de aanleg van golf-

van de mensen dte daadwerkehJk aan de

banen ZtJn de maatschappelijke orgam-

banen werken. Daarom ts scholtng op

men worden voorL:omen Het IS voor

saues vaak kn\isch

dtt gebted zo belangnJk

een verentgtng of de tnttiattefnemer van
belang om altn de eerste fase van de

Vaak terecht, want de golfbanen nemen

Ook zou men de verschtllende maat-

een grote oppervlakte m beslag voor een

schappelijke organtsattes op dtt gebted

beperkt aantal mensen. TerwtJI grond m

ltJdtg tn

planontwikkeltng professtoneel advtes tn

moeten lichten over eventuele

te wtnnen·

Nederland steeds schaarser wordt.

plannen. Met de aanleg of uttbretdtng

Bovendten IS er een toenemende maat-

van golfbanen nemen vergunmngaan-

Golfsporters

schappelijke belangstelling voor het

vragen soms Jarenlang ttjd tn beslag

Bovend•e• I rotgen ook golfsporters
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natuurbehoud De overhetd stelt steeds

Zodra er plannen liggen. zouden de tnt-

stnngenter etsen aan het gl'brutk van

tiatlefnemers ons en andere maatschap-

grondwater en bestrijdtngsmtddelen.

pelijke organtsattes al

moeten tnltchten
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steeds meer oog voor de natuur.
Van der Made. ·oe golfers hebben
behalve een goed bespeelbare baan ook

Om een goed natuunmago te verknJgen

Vaak ZIJn de orgamsat;es er te laat btj

nog andere etsen; ze wtllen tn een moo1e

zouden de golfbanen op voormalige

betrokken, en knJgen ZIJ tndtrect bencht

natuurlijke omgev1ng ruslig hun sport

landbouwgronden aangelegd moeten

van de plannen Dat stutt vaak op pro-

kunnen beoefenen Ntet iedere baan

worden. Dan zorg Je voor een verbete-

test. Ook de omwonenden ZIJn een

hoeft een wedstriJdbaan te ZIJn, het

nng van de natuur. Na twee Jaar zte JE' al

belangnjke groep dte ge1nformeerd

moet op de banen gewoon pretttg te

dat er ztch veel planten en dtersoorten

moet worden. Een goede communtcatte

vertoeven ZtJn De omgevmg mag ruwer

ZICh vesttgen En natuurlijk is één en

ts ook hterbtJ cruCiaal.

en natuurliJker ZIJn·.

ander afhankeliJk van mzet en ervanng

Als Ztl van voren af aan betrokken wor-

GREENKEEPER
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