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HP.t bestuur van de OGC be51oot ()m een
werkgrOt'P m te strllen d1e de belangen

Ecologisch beheer van een golfbaan

van flora en Fauna moest beharttgen De

BIJ d~ ilil_Oic•u van et•n goiOMan Is ll'derl'en \OI Vl'f"Wilchtlng over hoe dl' baan

doelstelling was orn rot een wtwed rng te

l'r llltlill Z IPo ('O ""nneer c•r gc•<;pl'('ld 01119 word<'n. Ook word t vc•••l aandar hl
tws tl'e>d ailn d e tnvl'stcrb•g~m.trg•• die In dat c;t.Jdium alU)d ti' k l ein h .
\.tak h h<·l oodt>rhoud viln de loekom<;llge baan biJ de pl.mvonnlny ovt•n.u·
g<'n mttar voor""" bl•hc('rsphm ml't een ko\tl'nc.Jicnlilllc Is In dal '-lildlum w eJ.
nlg ol g een a.tnddcht en rulmtl:'. De• ootwlkJwllng van
zek<'r d i e waartliJ d(' ccologhc-he

('en bt>hl•t•rwisit• l!n

kwaliteiten voldof'nde ololnd.tr hl kriJgl'n

k omt meel>lat vc•c l latl'r In h<'l'ld.

Danl:zl1 n•el

iJlliJd JIO\.Illrve IJ' 1bhbJt•es ove

PraktJjkvoorbeeld

de efff:!<ten va11 gollb;m••n '"Met Nt'der·
land">e land~<l'l.tp werd l'lnd ,aren '80

Oosterhoutse Golf Club

meer a<tndac.ht b >tf'Nl .1an Jandschapp~·
hl~ e olW•!<ten biJ dl' plrlllvornMg In hl' I

('erl

b !9'n vdn d•• J<~ren '<)0 ~omt ooi. het

!>nelll!r gt>CJa.m lt' d11 artt~ pi WOidt urtecn·

beheer meer op de voorqrond In eerste

geJl't hoc de ontwr• ~ t?li11g

trtstantte komr•n un het Wt?Qht?rmbt•heer

:Y.>IPrhottt • Cmll Uub I

~ei1 eiH·~ns

dertu~hr~e nnlwl~ kelrng doorgemaalt

BrJ deze 'vt'renlfllng ts het .1llemolal wat

he> I betwer
ts qrqaan en w.ll dl pl.mnen ''Jn N<tdat
zo'n 10 Jailr Qr>ledrn d<' OostrlhoutS(> Golf
Vdil

veel r~ultat~·n tN beschtklmq d1!! ooi: van
tocpass.ng ZIJn op qolfhiine11 De orwattJn·
gen over bP.twer l'll beheer~plannen vanUit

roeken n.1ar een gl'schrlte lol at1e In Ollt!r·

het stedehrl. groenueh('er wordL'Il al snel

lf!9 met cJe g<'meentt• •~ een lokatre oevon·

oo~

den waarop een volwaardtgc> 18-hole baan

overg,.nomen door voorull.strl"Vende

gr~l eeper<,

N1euwe Prvanngen op dil

Club werd opqencht

rs lwt bè~tuur gaan

gerealiseJ>rd kon worden De lokatn.? rs g~

gt:b'ed maar ook pr<lkt•l~ resultdten u11
andere beheer~ toren geven n~euwe

op zandgrond E'fl vormt een over·
gangsgeb1ed IU\Sen een •ndustnet!'lretn,

Vta tal van publil.aues, cursus·
sen en ople1d1ngen wordt stloeds meer dufdehJ' dat beheer en met name ecologrsch

een riJksweg en een bo~qebted De baan ts

lfllJchten

legen

rllclar ook voor de neltuur 1n Nederland
Nu middPn rn de JMen negentig worden

onderhoudsaspekten getoetst

de l'<Diogrsche kw,llllt'llE'n 1n relat1e
gebracht met di> ffOS~II'm!'fl van
Nederland en wortil durdeliJk well e b1rdra·
ge h•·t b<·heer van •·en yollbilêl!lln ZIJn

In de oouwcomm1S~1c zat bovendten een

n1et allt>en rn het brlang van een golfbaan

omoevmg heeft

nr 4 . ' " ''

spel en n o natuurltj~ rnOQI"hJf e urtg1 oe1
van hP.I gPbt!!d bt·~lott•n ligt De OGC was
decers l goltrtub wdar gehJ~.w.lard•g aan
pen Hand•car en Regel-c •mrnrssll', een
cornm•s.s•l' 1n hl't k•vcn wNd grroepm
Wilann doèlgencht de n111uurbelangen
behartigd wt•r<Jen Uttera<trd hebben d1•
baancomrnrssorns en d!' l'ltPenkeepcr et>n
plaats tn de1e comrntss•e En vtnàt er regelmatig overleg met dt' H&R-oe plaats
B•J realisalle van dl" eerste fase van de golf·
baan m 1989, wa. du1deh1k dat de kwah·
terten van natuur en landschap net zo
gewaardeerd werden als de speltechn1sche
mogeliJkheden van de JOnge baan In het
onoemoud van de bcJan was wel voomen
maar de tegenvallende groe1 van de nieu·
we beplanting en de aanleg van de tweede
fase bet geen ru1mte om ooi d.1adwMI.el•i
aarKlacht Ie bt>ste-den aan beheer bwten
het ~pelgf'bred Tot?n wt'rd dwdehr; ddt
een evenwtcht•g dril.JQvllk waarop het spel
plddts vmdl nog nrPI bert•lkt was. lnmrddels
werden cte nntuurwt~t~rdNI stC'Pds betN rn
beeld gellriKht A.1n de f&F-<:ie tS vcrzocht
een ru1mer plan v,m aanj'lil~ uitte werl Nt
In 1991 werd d1t Vl'l lcMid 1n ml'P.r rwmte

voor natuurlrJ~-e ontw1~ l.el•ng door herstel
van hPt landsd, 1p, h!'l o;che!>p<:n vc1n
q~le r,mdvoorwdrmlen t•n ~wahtl!itswr •

belenng v,Jn J, tx lileinde sHualle
Zowel b•J tle verder~ aanl<'g al~ biJ rJe Utt•
wer~tng van dl! behce~pl.lnm•n kon meer
aanoacht beteed word('rt aan een ecologlsc.he onrwtkkel1ng. De lllSI<'IIInq van de

Flora & r,,un<Hte h,Jd ook 101 tJoel orn een

bred"r ûr,Mgvlctl. Ie ()f11W11lelen bmnen de
veren1g,ng Doo1 publll..atles en ooi door
een J<lclrll1be wedWIJd 1n het 11'1 f.'n van de
natuur '" de bat~n wordt 11rer 110rm en
rnhoud aan

gegeven

gefasei'fd aangelegd B•r de start van de
baanaanleg IS er een bouwcommtSSJe aan-

gesteld waarvan vanaf het begtn de green·
<eeper deel u1t maakte BtJ de planontV\.11:·
kelrng en de reahsalle werden meteen de

beheer t>en belangnjke rol vervult Dat IS

kormm '<<In el'n beh1•erw1su? waanneen
hetgoll·

evenv••chuge opumahwnng van

de~kundtge

op het gebte-ei van openbaar

groenbeheer Naast de baanwmmtssans
en de bouw: .)O'tmts .te ~rd (Ir een Flofa &
fauna·cornmr~le

1Jc1 rocmd
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Zo IS het ooi<. mogeliJk: om sponsoren
warm I!! ~.nJg~m voor ondPrswurung van
tJep.J.Jióe deelproJP< ten <h v ne~t~ asten.
vleerrnu1skelder, paddenpoelrol ol studte·
opdrachten. (b v hluwrstlflq \t.tntrmsl
Naarmate de reJhs.llte v.Jn rh b.htn vor·
derde WE>td steed mPer rlutdeltjl. dtlt er
een aantalzakell Qoed uuqewer•.t rnc>csl
worden In s.amenwer~ tng ntet Cl< ter ne
desl.und gen fs door de r.c.uJ'1r~~.eepcr
een boc..behet'rspliln Pn et•n roughheh(.'(!JS·
plan opgl'.!>teld De boVI'nSI<t,)nd·~ ontW1~
kehng<>n maa~ten het moq••ltjk om tn
1993 met gebrul~ md!.inq van de wrza·
rnelcle gegevens de lar~ tsw twee hole.<. bt"""
ter Jn te rrchten In apnl 19CJ3 werd op·
dracht vt>rleend aan de lnternauonale
Agrar&he Hogeschoollar.:nstetn om, brn·
nen de mogeltJkheden van het oplerd~ngs
onderdeel ·Extem Projt>C t •• een beheersplnn op te stellen Het behec~plan,
gHneld ·Natuurltl~ Golfen· hE'<'ft tot doe;
1nz1cht en ovemcht te verscharten o~er
hoe de natuurwaarde van bwten de dtrecte Invloedsfeer van het golfspel geleqen
pebred op een ecoloÇJtsche vere~ntwoorde
WIJZe l:an worden verhoogd Geletdl:'hjk
aan groe1t de natuur rn een voowen tra·

Met veel1nzet van de ll•den vdn F&F-c•e en
greenkee-pers, enthou~ra·.rn~: van veel VfiJ·
willigers en dank:z•J tE'Chfll' che ondersteuning van sragteres en natuurvrtenden
V'iOtdt natuurl:1k golfen vanzt•lf~e~end.

ve•vangen t.unnen wordrn door het eerste
v~l plan dat afgeiCJd IS v.m het beheers-

Algemene ontwikkeling beheersplan
In net navolgendP wordt aangegevel"
welke belc1ngri1ke stapprm ondernomen
moeten worden om tot een verantvvoord
ecologtsch beheer te komen Ht't boven·
staande maakt dutdrhJk d..1t •nd,en men
tot een verilntwoord hehPer wd komen er
op de eerJ.te plaats et:>n organtsat1e moet
Zijn Deze org.lntSahP :tal enerZIJds een
draaqvl,1kvergroltnq hmnPn de veremg1ng
moe;en rt:ahsecen en cJ,J:Jr'k•ast een stappenplan ontwlkkl'll'n om tol 1:'~11 ccolootSCh beheerspl<~n te ~-ornNt 111 Sc1fl't'nhang
ml.'l een qolftt!< hrusr h lll'hreupl,m f er5te
vcretste IS dat er
brPcd rh,lagvlr~~. du•nt
I!! ZIJn b1nm•n rlP orqrii ii'};·J!IC om tot et>n
evC0\\1Chttge <Jfswrnnung l••l omen tussen
golttechmsche voorwa.udPII ••n C<:ologr-

plan

sche VOOI\.....aarden

Je< I en SllJgt de waarderrnq voor dte ontWI.: ~el•ng zet er zo hard als d•e voor de
golftechn&hE' kwahterten van de baan
De laat~ te jdfen Wt'ftlt.>n de lo~e b('OCCfSVISlt'S van tnadiW•'rk, ho~bd1e••r cn Wc1tcrbeheer aan elkaar qekoprwld "n verwcrl.t
tot een b.JSJ5plan Mornt'nlt!l'l l r•r P.cn
digltal~ ~:aart bt.~Chlkht.l<lf Wdol!' p dih> tcle
vant~'> hoev~elhl"dl'n t!Jn '" Vlndr n
Op ~orte te1m11n zal hl'! hurdtqf' \1\11!rl.nl.m

"''n

Er d•ent doJt~rb•J een heldere doorv~rtahng
van de aanfegla~e naar de beheer~fa~
du1de!11k gemaakt te worden
1. Er zal een eindplan moeten zijn
waarbij is aangegeven welke richtlijnen voor terreinontwikkeling nagestreefd worden. Het bclangnJkSte onder·
di'P n de b..>q.nlase ts het systemattsch
verzamelen van E'Cologtsthe gegevens en
golftechntS<he re~ultal en De rnventansaUCQegP.vens van het terre•n ten behOE"Ve
van de aanleg lullc>n verder worden aangevuld en verltJnd HtetbtJ d•enen d!V(!rse
de!.kund1gcn tnues<:hakeld te worden
Vac1l l:,m daarbiJ oo~· Ql!brwl; gemaalt
woroen van leden vc1n dtverse natutHS'tu
d•f"vertm•q•nct"n Al de onderdelen cl•e biJ
de StJmenstellinq v,rtl l'en ecc>logrsth
oohet'!r.~pl.1r1 e<.'n rol speh•r1 m,1ken het 011~1
eenvourhg Clrlltlll dt• cr>rnple~eltt'll v;m ei••
vakltteratuur de jwsle elt•melltf'rl tl' lialt>n
(Voor V~'Jrtt~'tC!>~ccrdPnl\ een hteratuurhJSI
ver\ rrJgbaar hrJ d•' !.< hriJver van d•t arl•kef)•

2. Inventariseren van gegevens en
ontw1kkehngen in en om het terrein.
·• > ii'OOr een behePrspl.m ,'eer bf'-1 ,ngrrj1 om over een bPtrouwbare ondergrond
te oesctu• ~en ter5t dan ts het mogeliJk
omeent ·ndwdtgheKl te verschaffen van
hgg•ng en groottP van beheerseenheden
3 Men moet beschikken over betrouwbare en bruikbare tekeningen met a \
aiq.-•e de de ' l()r het behee releval"'l<:'
hoeveelheden Voor wat betreft de uttvoermg rs het meest urgt.>nte het m.:sa•behPPr
Het IS ook het m•n~t complexe onderdeel
van het beheer lnvl!ntdrrsalle IS eenvou·
duJ cte doelstrlhng dwdehJk en llet onder·
noud~rakket 1s h.:>ldpr te defrn11:'ren
80\IPndren 1\ 111 dl' tmlw•~ kel•ng van l'en

baan d1t de groot~tr! tutgavepost
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4.0pstellen van een voorlopig
maaibeheersplan.
B
" · <r ~"' 'l\lt' et.>n ree~ ~ waarnem111·
gen van flora en r.umc~ Pn abrousche 1ac·
toren, dan k.an begonnen worden met l.'en
.t. op.; o cl• voor het rntegrale b · heer
5. Opstellen van een stappenplan met
daarin opgenomen de stappen defi·
nieren groen/ gebruikstypolog•e.
beschrijving gewenst beheer en
omschr•jvmg maatregelpakketten.
Een volg J "
11 '1/.)1 HÓl'lrjl .-.r OU·

7. Ervaring opdoen met gerichte
werkmethoden en verzamelen van
produktiegegevens ook van elders.
Naas- •erw.:r~•'l9 van de verkr~g- •11 1 er •
tartSa'L!egegevens en e~gen geb•eds•;menng ZIJn gegevens utt de aangrenzende
gebt!:Cen opgenomen
D t IS gekoppeld aan het streefbeeld
D.: stree'beeld bestaat wt,
· een 90 nechn1sch streefbeeld,
-een ecolog•sdl streefb<.>eld,
·een streefoeeld van berde de overlap

drg te benoemen rs, IS het bo~behcer
Hreraan dr!!nt tn een vroeg ~1,1d1um aandadlt b<!st~ te worrh•n omdut met com
pensatle. aanpa~rng en omvorrnrnq een
zeer lange tl!rmrJ11 gPI!ItJC•rd 1~
In ov••rleg met de gr(•tml.eeptng kan f'en
aanlel voor Cl'n boshdl<'t'r~plan worden

Er word: gewarkt aan het opstellen van

o~testcld

In dil gev<.~l belteist drt •

- de doelstëlilng.
- ccn lnventc1!15illie,
- beschrtjvmg Vd"' r.mrlvoorwa11rdr.n,
- maatrcgelen~X1I:kl!1,
Met deze opstelling kan 1n ted1.•r geval eer
begtn met planmaug behccr q~tart WOl·
den Het produ~ 1IS later tnpasbaar tn een
groter beheersplan Er •s ook een v•s•c voor
hel beheer van een op elke bailn omstreden grensgebied de rough
~- h er tS sprake van een gehj~ e tndeltng

~ ~ t,~t,r '" "'Qen

8 Vaststellen van de streefbeelden
en hun urgentie
, rvorgens s het umein te vcrdril'n In
beheerseenheUI:!Il WddiVOOI rlc11l!JC9{'V••rt
15 of er •nnchttncl\mdrltrrqeilm nodtg wor·
den geacht, omvorrntngsbt'f·t l~r t:>ll of l'€!11
delintlieve behf'er nod1q r~ I hPrd.tn wur·
dPr- de IT'ilatreoE>Ipakkettell qPI.oppPid
9. lnrich'tlngsmaatregelen, omvor·
mtngsbeheer en gestabiliseerd
beheer worden vertaald In maatregel pakketten.
rp 1 o ~('. g 1an maatreqelpal:ketten
aan de hoevee!hed<>n ll'vert een ooorre~enmg op doe de neer~lc~g vormt van het
concept meerjarenplan
o.: meerjarenplan zal op bast!> van de
techrusche, organrsatonsche en vooral
tmanc~e mogeltJI..heden van een golf·
Cu.Jb getoe~ worden.
10. Na toetsing is er een doelgericht
meerjarenbeleid zichtbaar.

" b · • bo msLlande
6. Daar waar mogelijk is het raadzaam
met kleine thematische deelplannen te
starten
El"! r g• van het werken aan deelgebreden en met ndmP bulten het ~pelgebrl'd
lev-eren ervarrngs(IJfer• or jlp 1n veroeiijk
m<'t gE>gevcm en werkmNhodrl'kf'n van
P!ders ee11 beelfJ IPV\!rl.'fl Vdl d[ Jll te VOl~

Na het stappenplan
Afwegtnge tus~n etologlsche b"lang('ll
en andE'I'e belangen Zill tor h "''n z,l<lk
bliJven van draagvla• blnnrn cJe vPren•·

ren maatregelpa~ ketterl.

grng of club.

11 (;R[ENJ([EPER

Teyen uc achtergrond van tandehJ•; en
provrnoaal beleid wordt de nadruk op ~
logiSChe ontw1kkE'Itngen m~r en meer
du1deljk biJ een llreder publie~. Daarnaast
wordt door de overhetd onderlend dat
golfbanen een met onhetangnjle scha~el
I unnen vormen tn dr• ontw•kkeltng van
natuurwaarden Erologtr.ch beneer vormt
ooi een steed~ belattgrtJkr.>r onderdeel van
tntegrale aanp;~• OP grotere ~chaal Zo l:an
du" drt beheer nrct mrr>r losgezrcn worden
van grootsC.t~trhgl• ll~lteersvrs•es zoals gem·
teyreerd waterbeheer BtJ de twslullvor·
m1ng O>t>r ccologl• eh lJ••hel:'r zal de maat·
schappehjh• 1nvloed vdn wezenlijk belang
ZIJII JaarltJb rullen gegev<.>n> en resultaten le•den tot biJSlellinqen 1n techntsche
zrn maar ook dl' ecologosc.he ~walite•ten
rullen tegen dt> atbtergrond van de maat·
schappeltjke beeld~ormtng voortdurend
gewogen worden BrJStelhng zal daarom
elk Jaar een dynamtsch werkplan tot gevolg hebben. In het belang van een duur·
zame natuur zal de spelbelevmg aan l:wa •
telt wmnen terneer als de gebru•kers leren
llen wat nou egenh1l het boetendets aan
de samenhang van het golfspel en het
draagvlal waarop het mag bestaan.
De toekomst
het oeheersplan tn rneerjarenplannnn nn 1n !!i!n fi:l<lrhJY-5> wr>rkplan lS 1icrtaald
(n m pc~ ge-automatr~cerdl kan vra een
JilëlrhJk!>e evillualle U!•~<>t..cn worden waar
btj<>tcllrng CJI 'lll'rfllnlnq nodrq ·~ Erva11ngs·
CIJft1S ZIJl! hterbll bPtanqrtjk Zeker zo be·
lill19rtll. IS hl't om er voor tt.>zo•gron dat
ont1.v.k~elmgen vd, Iloril en latrna good
•.VOrden gereyoStfl"'rd rn tldl rnet b<!hulp
van ecologiSChe desl unrltqen bezren wordt
hoe hi)Stelltng ·.•m ontwl~~ ehngen zal

gcoeuren
Samenvatting
Oe toenemende bredt~re maatschappeiJ:O:e
waardenog voor natuurwelarden en het
daarmee samenhangende ecologtsche
beletd ma. en het mogehik op elke goh·
baan meer aandacht htervoor te lr.nmen
Daarvoor IS een plan van aanpak nod'9
Vlèl dat plan van aanpak kan dutoeiiJk gemaakt worden welke mtddelen er nod'9
Zljn om een ecologtsch beheer te realiseren Het •s onm1s~enbaar dat Pen goede
voo:ltchttng aan de golfleden en een per·
manente stholtng van personeel en baancomrniSS<JtiS noodr-tl..ehtk IS om succ~l
te l,unoen wer' en
A u lo~.ar K ~tv~~Qrket

tldviuburtau voor

Landsch~p en Golf, Waasmunster. BELGIE
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