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C.M Mortier

Beplantingen van een golfbaan vragen om een plan
Solllalrl' bomt>n,

bo~o~en

en hoslt-'>, !>lrulkhoul, WdiPrp.trlljPn 1'0 roughs bepa-

lt•n mei t'lka11r hel 'ihln.den' van el'n gollhd.tn. IIN bl'houdl'n of vl'rhett'ren,
~ellh'ht

de noodakl'lljk.- 'Nandt'rlngt•n, \ an dit bljtond(•n• J.md\1 hap Holgen

om een nauwll'tlcnd llf'hPcr. Krachtige lngrept•n In bomen l'n
n•nd ('n ht>t k.Jn j.ut>n dun•n

,·oord<~ I

~trulkt>n

Lijn ,ro-

hl' I l'\enY. kbtlgt- en n"tgt'vc•nde bl't•ld

Y.t>er I~ tu•t!>lt'ht. In dil drllk<'l wordt geplt>lt voor en pl.lnm.ttlge ihlnp.lk \'dO
het struik -, bo,., en hoomhl'h(>er. liPt lwlwer rnu voord I moeten worden

o~fge-

stemd op de mogelllkhl'dt•n van dl' beplanting en dl' Plsen Wddr<Mn mot•t Y.orden

,·old.t<~n.

Beheersplan
Hel beheer wordt va1k gezten al~ ht?t
\'oor red• re golf .peler zal de t?ntourage,
geneet van dagefijkse hand •hngen d1e
\\aann hlJ ZIJn sport bl'oe fent. {'(,n weien· voort~loe en utt te nemen maotregelen OP
hl'· onderdeel von ltJn ~pelpfe •er vormen
oat mom ..nt Een doordad t beheersplan
Voor de urtgeproken wedstnJdsoorter zal
l:an a;m de sporters Pl'l de begrottngscom·
de I waf,tert van de green mMch1en
m SSles aantonen en verkla ~n woarom
belangu,ker ZlJn dan deo omgevtng Voor de bëpoalde handt?hngen en Uilgaven noodrecreat eve galter IS het bUJtenZIJn, de
zake 1~ ZIJn of worden Eer dergeh,• plan
natuur en de u tslrahng van het gebtl'd
~chept ~t>rtrouwen tn het beheer en maa\.t
naast het bew('(Jen en de sportleve Ultdadutde JK dat de u'tvo rng noodzakel 1• IS
g,ng. een belanglijk onderdeel van ZtJil
om het beeld 1)11 her e1nene van de golfsportplezrer Het UtteriiJI van hetlandschap baan n .!.tand te houden
waartn de galtsport wordt Uitgroe fend
\VOrd! door versch•llend I Cloren bepaa
De functie van een golfbaanZo spelen de htstonschP arhTNnrond Cll
beplanting
het oorspronl::ehtke on wr rp f 1 rol. maa
'I
Jn een golftetrem l'cch
ooi de qrondw.uwstand. de h( d~:>m, het
~n du"JehJI doel voor ogen De ~oort en
U maat cn het gevoero heh
de hoogte van de b••pl.lnttng, de Witter-

parttjen, de hoogte-ver\Chtllen 1n het ter-

rt>ll'l, cJ•t alles heelt et'n spt'ohel.e lurKtie
EnerziJdS worden er regler tE ,,a,re en sportleve etsen a.m dr. baan ge\teld en andl'rZJjds moet er een .J,tngeroaam geb.ed voor
de golfers worden qeschap(>n Helaas wtl
he: oorspron~el ke ontwerp va
beplantingen In de loop van de UJd nogal
tttU verNateren. bomen en stru • e' groeten ntet of te sterk. orde beplanung moet
;: eh sch kken naor ondere ,meuwe) belangen dte z1ch aandienen WrldrOnder de
t:..-p antmg te liJden heeft
ZOi:tiS a aanqegeven, drent de bt?Pianung
1100r een belangnJk deel om het landschap
vorm te geven met een a.1ngename urtstrahng Daarnaast gpcfl de bt'plonlillg be·
sch rtling IP.!J'.!n w1nd, rt.>go>n en zon, en
b:edt ZtJ afsc:_hermrng. woardoor men zKh
op een lx-perkte oppervlill te tO<h van
ander('(l afgezonderd ka11 voelen

De nrcens wordt'n door d•' bPplanttng
yemarleerd Naruudijl Is het mog,•IJJI om
op een hooq r;eleQen zatldqebtcd een lom·
memJkC, Engels ailndoende golfb.lilll aan
te leggen MiiJr het brenqt ,,anzu:nlr Ie
I osum n11:t ZICh rn('l', o a voor grondver·
betenng en waterperlvoorz•emngen, om
een exc.Jus~ef l.mdschap te s<heppen tn een
arm en droog Ql'b 'd Een aan de streek
aangeposte landschapwormts n•et alleen
goedl:op.,r aan tE' 1 ~qer dd ol \eel
makkeiiJl er tl' beherPn IJt' beplanung
moet dan weltn het geb:ed thu noren of
l.unnen leven Voor extreP.m geleqen golfbanen. btJVOOrbeeld aar de kust, ts de "eus
aan geschil, te beplan tingen kletner, waarb•J
de groet van de beplon!lng onder (zt:e}wtndenge omstandigheden oo> nog traag
IS 0 t verhoogt de noodzaaf: buttengewoon voorz1chug orn te gaon met de
beplant ng OndPr de geschetste o:nstanûrgheden moet er ch•skundtg worden
omgegaan met tlN oorspron~ehjke ont·
\' ·rp en do: natuurlt)kt: omstand1gheden
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Invloeden op de groei
01"1 ,oOr een l>venwtchti<JI:' ontwtkkehng te
zor!Jcn en \ll!rand"nnQI'n goed lt kunnen
uuva~•ren, IS een UlltJI'brt•tde kennts vere1st
van dl' ~enmerkl'rl en I'IQl'n~á 1ppen van
de c~anqepl.mt of IC' plarll<'n bormm l'n
~tru1len H1errJoor ldn et•n qolhure1n llJn
karo.~l:teosttekl:' wa.1rdP bl'houtlen DP
ef9enschappen \lolt UI" b ·pl.;ntmg ZIJn ver
sch•ll.-.rld v.m .tard AllerPerst wordPn er
l!tscn ge!>teld ilan d' qrO<'tornst.1nd•gtleden, zO<Jis de vocht· Pil voedtntt~l<Je$tand
\an de bodem V!"rvolgens ZIJn ror e•gen·
schappen d1e karaktl'nsue~ liJ" voor de
soon thrPnn ve~ch1llen .tilt' bomPnS.OOrtM
van elka.lr) Ott liJn !>pectftt>ke gE.'voehgheden rT'et betrekkmg tot lll'kten, behoefte
aan ruimteM hcht. snoem1ogehjl hedt'n
etc

Groei· en vormkenmerken
Alll llt rtll'r n ,(ruil en hebben hun spea·
ftel e groe1 en vo1mkenmrr~en. dte bem·
vloed wordPn c.Joor de ornstandtgheden
waaronder deze mootenqroe1rn soht,, r of
tn gret•pen. rnetvct'l, Wl'1111g of gL>en scha·
duw Het mee!>t :.pr•·~ ~>nd I nnen de vor·
mE.'n t•n kleuron tot w tdruhkmq b11 een~~
tane grOClWtfle h d.rr qt•v rl worden Vdal
klonen toogepast al~ niJtlrukla•IIJke l.'lt'm('n·
tem In het land• hdp D< qroe••· lhetd, de
bt>retl.bilre oudflrdoul, de kroonvorm. dl•
breedte, de bl~r d• grvoPhghud voor
topbreul;. qevoellghPid voor lullen. dr•
vruchtdraC.ht en hPrhtklt ur 1rrn e~gen
schappen clrt• de keulevoor E.'C'n !oOOrt of
kloon bepàlen M~ar ook groepen van
soonen en klonen drul< I en een stempel op
hun omg!!llrng D~.> ,1anleg en het beheer
stellen hoge eisen aan de ~menstelltng

bPiangntk. maar dez!' 1~ gebondE'n aan de
rutmte ó·e een boom of >Ir Jll ~ I'Ql en
rl.>ardoor alhankehl~ van de hor•veelb~>ICI
hcht ure bcschll.ba,u 1~ Rurm rwp1.1n1e
tJomen (so!Ita•renl ~totl"n dr lageu• tal· I en
met .t! E'n mopten. 1ndtt•n !ll"Wenst, wor·
den genoc1d Ent'tltJd~ lpwren somnuge
la<~g bctalll' naaldhoom~oorten een sch1t·
terend beeld op en bll'den 111 een goed,.
<~fschnrm1nq, andNZIJdS moeten sommine
bomen V.'Ord<'n opqL~nrwrd
Daarvoor C)Pid1?n pw ~oort of kloon biJ!On·
dere r~J •Is o mot t gelet worde11 op het
JUISte moment Vdl1 \nOPI 0111 blof'dt!n (Uil•
treden van d ~P'.trOOrn) )I ZIE'ktl!a..ntasllngen (populier) w voorkomt•n
Ot> wterl1rke vorm wordt wteraclrd als het

van dergeltJI..e groepen, orndat het unval·

len .an atzonderltJI e bomen en telHen
lehjt..e gaten '" de groepen kunnen leveren
Oe onhY1i-keltng. het beheer en onderhOud
zullen ('Cn zorgvuldige afstemmrng wagM
om geen storerld. maar E.'C'n sterend element te laten ontstaan
Ce samenstellmg vclr bosJPS ..r 19els

Groeiomstandigheden
"' l
utll'n en pl.mil' tellen
etsen a,m de llodrm en de> omq1'vu1g
waarm ZIJ groe1e11 Z J ltjn dr o.. tltnqstoc·

stand en de zuurqr,Idd v.m de hodem v.m
groot bél..nq Ocll wiii("]<J n dat de bomen voldoeode voedlng•,t'IL•m••nten rnoN
bevatten, zo.IIs sll~ . tol lo\for, k.ah en
magnesturn Ook rnoel N'n borfelliin
~taal Z•Jn om ÇJedurl'nd1• het lOinet'SCizoen
het vochttekort aan te vullen De grorld·
.vaterstand bepaalt het vermO<JNl om
vocht a<~n te voeren. anderZrJd\ l;an een
(te) hoge grondwaterstand nadelig zrtn
\lOOf de wortelontwi~ kel1ng en de verel!.te
wortelrurmte Een slechte grondwaterkwabten. stagno-orend ol zout grondwater lJJn
voor een aantal soorten eE.'n bPicmmenng

om te Qr~" •r en rn lei!E'n lP blrtven De
heersende wrndkrnchl, vooraiLeewtnd,
kan de ootwikkehno bl>l< mmPten of
onmo<Whlk m11ken I Pn <,lolle lwpalen oo•.
~dLM en zonhtht ril' C)roei en ontw•k

kehng van d~ plant.
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bevatten Vdak de rm..esl noJtuurliJh• elP·
menten van net oop.pronl.ehJ~ landschap
Ze zrJn samengesteld u1l boomvormende
soorten ek, beu~. nrove tl~>n, Wllde ~ers
ctc en rand:.oor1en, :zoal> m(.>irJoorn,
vogelkers. bo-lwrlq Pn kardtrl<ldisrnuts In
deze bosres ont~ta.n een natuurlrl even
NJChttloor rlc besdlilo.barl' voefttnqsstof·
fen, vocht en lithll'!l dt• bdlPer~maatrege
len. BtltlunntnfJ of lNuqtr•uen 11c10 t1Ne
bosjes rTJO(!I men t•r rl'l<!'mnq m~ houden
d.tt ntt:'l alle •.oorten delf'll de cortClmentte·
lracht of hetstet,..Nrnog •n hebben
Somn11ne soorten IJlt dett• bt>plolrrttngo n
unnen vert1Witn " ol. 'Oills b11de> beuk,
door toetrPdrng van het wnlrcht \Ier bran-

den
Soorten en klonen
Alle 'i' orten hebben hun btjzondNe I-en·
merkM, waardoor ze ZICh van andere soor·
ten onde~heiden Heel sprekend ZIJn de
etgenschappE.'n van de bladeren b•J loof·
boomsoorten dte, tn het na1aar gehJI.'t Jdtg
atvallen en wms spectaculatr verkleuren
Naaldboomsoorten behouden hun naalden
meerdere ,aren milar, en dat IS VOOl de
b~>hei.>rders belanqrrJk, lP verspreiden lJCh
mtnder In de w tnd ••n 111n veel Uerner,
lOOdt overlast op de grl.'<.'n bepcrl.t<>r ~
Ook de gro.•1vorm Vrl l1 bornM IS btrzonde~

Zo kunnen bomen l't'll robuu~te e11 rndrul·
wel I end» <Mnbll~ lli<•den (beul;. etl: NI
phtaan) of c n w.t~ke, rlflhtlecton&h<?
vo1m h«.>bben, zo.:•l~ de IIPU1bl.ld•ge hnoe
'Rancho' Ook ._unnen ze llf'n lmJru\rw('k·
k~.>nde bloempracht l~>vUPII, biJVOOibeeld
de Z!M'U~ kers 'PII'ncJ' ol f't'l1 m~t1 ·ke, v. r·
sulde 1J1tstral111g hebbtm. 1oal~ de lrbanon
eedrus of dt! Jap.m~e esduorn Strut~enZtJn
va..· door hun bloPI of vruchtdracht aan·
trE>I· kC'hJI.. orn te Zien dP rncrdoorn. siPCdoorn cm het ~rdrnaalsh<X>dJe De wonel·
ontwikkeling en de worteleigenschappen
ZIJn uttermate belangnJI lltlOr hf:t l10011bestaan van bomen en planten Populier en
aG1<:1a ZIJn soorten die wanneer een ongescM:te bodl"m, kloon of plantmethode
wordt qe<;oz('n, overlast ~ ~nnen 'i?fOOfzaken door spontane wortele>pstag ft) kan
een siKh te oroc1 Vl'rtOnPr dl~ de bodemVOOlbereldtno onvoldoende I!. .:wweeçt biJ
d" aanleg h•p zalttth ~lt.'<tll ontWtll:elcn
wanneer het doorvvor tell)(ldt nrohelruiJt
u ep cm rutril gnnoeg 15
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lrJSteroes rs nu~l b~t,1nd tt-qcn zonbestr.tltng van de wortel hals. Oe pr nu~·SOOfll'O

Terugzewm en snoe1 bevordert'n de groo
voi<~l:

heel sterk, maar 111et alle soorten en

vragen ~n goede plantnatvcorb· e Jrng

~Jonen ZIJn daartt'9E'fl tx-!.t..lnd

\lOOf ec•n goede ontwikkPirnq van h1~t wor·

het archrtectomS<he brc>ltl VdO de boom

telgcstel, zodat er gPen stom qPVOt ghf'!rd

worden vt'~toord H"t terugletten van
$rnqels en houtwdiJen wrstoort rle afSChl'r·

out~tdat

l.w,,ne elç ~.•m metliJn wortels

tn het grondwater grocrc>n ('n rs gevoolrg
~'OOI droogte MerdoorrwNI'!Ilelrngen

liJn
wmdgevoelog rloor het hchll• wortclgcstl•l
~ortom urtgaande v.m de omsUindogh~
c:k>rt 7JJn er ver~chrllendt• kt>ult'n 11· n raken
urt SOotten dre rn he t~··:'id v.;n het ont·
\'1-'l!rp pu~sen Een wrrJVUidrqr ,electoe IS
een noodz.al:elr1ke I/OOrwaitrd• om unemdelr:k langdurrg over een gezond bomenen stru ~enbestand te lleschrkl.en

Ook ~;an

mmg van de gnX'n5 W.mm•er drt op een
nJke boflem qeheurt en het sm•lqroe.ende

olanten en bomen ~.wet,lM<Il voor droog-

te

fr moet dan oo~. naar worden Yl'-

streef<f de verpl.antschok zo klern rnogelz;l
te IThlken Drt ~ .tn door !'Pil q()('d wortel·

soorten betrE'It, rs Llrt 11.1 enrqt• f•Ht'll Wi'!!l

gestel aan de JOnll~ JJiantcn te te~n en te
Vl.llPI.Jnt••n lljdl'n\ dl' w rrlll'rrust ElrJ het

hersteld Warmeer tNuQ.'f ttl'n noodral ehll; IS van la"qz,J,l"' qrnrwndl! ~<Xlrt.en r,p

toenemen Viln c.Je daglengtt> wordt de
pl.mt awever en he<• ft dPle rnl'Cr bchoef-

arme gron<Jen met v<' •I ••1nd. d1C1ll h!!t

te aan vod1lilimVOt.•r De fiJne wortels

met de nod•g·~ zorg en v.murt Pen bepa.,rue nchtroo te yr.lJeuren Als de strol:en

~ten drt vochtlf.m ~.urmen ••anvocrcn

smal ZIJO fbiJVOOibeeld ma.Jr

5 meter

hrE"e<H, moet rlllm Zef'r OIII71Chti(lle WC!~

gaan en eventueel m<•atregeJen ~men
Zlekten en aantastingen
J~ ,. •. •ns zr1n ook bomeu

de aanplant pladi.S\I•ndt. De grootste terug~lag onderv~nden bon11m en struiken br1
het aanplant!:'n De verplant!.Chok maal.t

om de wmdinvloed te bl:'peorren.

om uitdroging en 1w1damp1ng door de Uil·
lopenrfe bladeren lt l.un ' •n opvangen
Door g('fturendl' cl• wrntNru~t te vNplanten, ontstaat een qc·-d cc tact tus~n de
gromlLI<>Ien en dl' wOrtt'IS BrJ toename \all
de daglengte ZIJn de plc~ntcn en bomen
dan 10 staat vocht op te nemen

.,

en strurken 9evoehg voor ziekten er1 <~an
tasungen Ooi. de beheerder van eèn goh-

Tot slot

baan moet er reÏi.enrng mee houden dat
somm1ge soorten onverwacht ZJef; l:unnen

Het..as ntgaat het veten dat de groer en

worden na enoge tiJd voorbt!t'ldrg te heb-

ontv. l:.kelrng v;;n bosser bOmen en >.nr..

ben gegroerd Ort betekent dat men voor-

k.en niet \'anzellspr!'lo:end IS Het gaat om
een ~ennrsgeb•~ dal veel tnzrcht veretSt
Temeer omdat de ontw1kkehngSduur ZICh
over vele Jaren ut~ trekt, ·~ het;,nvol, ze11s
noodza:.ct11k, de clo!nkbeclden en plannen
te omschiiJVI!n In hm vom~taandl' is de
problematJ('k geschetst rondom de
1nst.md11oudrng, h!'l behPc>r en ril• verntet1·
W1119 van de botnen en !otrurl.cn op een
golfbikm Deze werl:1aanthede11 worden
noa belangn1l:er en vc1gt•n nOQ mf!f!J dcsl,undrgheld als N brJZondere soorten en
~lonen ZIJn toeq•·JI•r\t orn het gl'h{'el
(C;oo;tra) te vcrfra.wn DClitm.rast s1elt de
green dr' nodrge et~en, tllohlr dool til' ailn·
voer van rnE'St en wato.?l heelt deze 001
een 'lll!rriJkcnrJe w.•rkrnq Utt d1verse contatten met beheerrl,.rs van golfLanen bhjl.t
d.'lt de beplo1nttn11 v.ral. als een vunzetf.
sprekende wak wordt ervarNt, w;t.trvdn
di! zorg, kenms en kosten nret WOlden
onderkend Een nweqamnplan, unyaande
van de bestaande beplantmg en de wen·
sen die leven, kan rnenrg beheerrll'l lx>hoeden voor onverwachte 'nare' ontwlk·
ke!rngen Het geeft hem de gelegenhe~d
alle techmsche en trnanctèle asp~'(ten voor
de l.or.e en lange rermiJil te onder.:enr:~n

ZIChtig moet z•1n met de aanplant van
deze soorten en klom•n en al brJ voorhaat
relen1ng met houden met eventr.;r>le vervan~ Zo pl;ull men rn natte, nreuw te

beplanten, geh1euen gri'lag EUI<Jmer.kaans~ populieren en S(.ht!!lwrlg Hoi?'Jioel er

veel .:org rs besteed Hom hel controleren

op d" z~el tegevoeh!Jh<•rd van de ~lonen
van deze soorten, mot•l er loch Wtn worden Uitgegaan d Jo hepl.r!ltlng ~an
llllvi!llen al <foor hadr krc~cht1qe groe1 na
eruge dccenntCI verv.II1'~Pr1 moet wordan
Op llth rs dat nret bl!lWutllhJk, rnaarde
beh._l>('rder moet e1 w<•l 1e~;c•mng mee·
houócn biJ het opstellt~n vo~n ZIJn lx!heerspl<m H1j mOt•tel'!n bt•Pid hebh!'n 'I<Jn rfe
soorten o: I Ion "'' nmec vervanQing
zou kunnen plilatsv1nd~'n.
Toepassing en beheer van beplantrog
''
bf' tcJ.Jnde qoltbdan. dl"' aanQ ,_
leqd IS na ~n goed voorbereidt' soorti.eu-

BrJ herplant van soorten wordt aangeno-

men délt cil'le Ztch voor~pocr.lrq llildt ontwd:J.elen Om hrPrQ\ier durdell;klt<'td te knJ·
gen moet men v.m ti'VllJCn bcp<Jien of de
bodem volllocmJr• l.walrtrrtl'n hr'<'ft om de
gemaa~.te ~euze te rl'Chtvo~ard•Qen Zoals
llleerdm werd <lilng,•gr.vl'n, stelt t•lh•

soort haar etgen orllrrnc~le e1sen aan d<'
bodem Beslurt llll'l1 bon wo <tMI lû IJian·
ten, dan moet men zrlll reahsercn dat
daartoor grot~ tnqrl'Pt'n noodzcl~eu1 k l.un·
nen ZIJn Bomeli vunaf ongeveer 8 mete1
hoogte. hebben ongr.oveer 20 m3 c1oor·
wortelhoM borlr~rnproirr.>l nodrg Dit locmt
op tot 40 m3 voor dF gr·,te 10lwassen

ze on baSis van bodem en hggrng, ZIJn

boiN'n Korrom ervan rJitQaand dat dt.>

hopel1,• n:et c1lle soorten gehJ~trJdig aangeplant Dat LOu rmmer~ betekenen déll11er·

fUtSte bodemverbeter.ng wordt aange-

vang1ng van grote delen ooi. tegehJkertrjd
zou moeten plaat.svrnden, wat grote zorgvuld~gheld van

de plannrng wrerst
00..: golfbanen met Ul'!Jroeungen van ver·
sc.hrll(•nde teeflilden zullen door het verschllln groeisnelheld rcgetmatrg moeten
worden IIF>tbcplant rn dcldrn.,i!St zullen
~mm1ge soorten teruqqelet of rntenS!el

gesnoeKI (~dndeldren) moeten word~n.

a
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bradlt, moet er met hoge kosten rekenrng
worden gehouden Jets anders hgt het b11
herplant zonder bodemverbetenng, met
jonge planten, biJvoorbeeld bosplantsoensoorten of populrerklortrn dr

•IJ de

be!.Chrl hare bod{•m thu1~horen 0Pzt' l>Jn
zeer gebaat biJ Ct."n 9N'U' r ,, 11 nethode,
t1•co n•et i!ili!Cfl betr('lo-l.rng heelt op het losmdken en eventut•el wilt llrJmesten .•an de
bodem, maar ook op hrt moment waarop

De sdlriJwr os werl<uam IMJ More Tntft
Coftoultancy UI Vlijmen, H n IJdVl!'1bUTUU ciAtli<ll

belighoudt met h<tt ondenOC'k nur ~ teelt. ,.;g.n.

och•pPen •n kenmerllen v•n ~>omen en pl.m~ m
IOf'p.ouin~tnO<]efl)khlld<'n vc>o< boo.aan~. lllnd·

KIYppt"hjh IMPpJ.ntlllgt<n en nctuutbo\lw

