Hein van lersel

Beheren of beheersen
Voor sommigen Is het een g('ncesmiddcl voor hijna alle kwdlen waarm ee
golfbanen te kampen hebben, voor anderen loç het een te durC", ll' omslachllge
manter om neer te 'rhrtjven wal ledPrC" ervarl"n greenket-per of baanr ommbsaris at lang weet. llne het ook rij, beh t>er;splannen
' hot-llem'. 'Di'

C.recnk~>~• p<>r'

~IJn

Uttst!'~. een Zihlk dte liJd vrac1qt "'" C'!'l\
pl,.lllmattql' OPIE'I '

In de golfwereld el'n

waagt ·l lch aan een lnvcnlnrlsatll' van ctr zin en

Hoe ~et je een beheersplan op7
H~>t opzrtlen van ~en bC'hPer~plan ~~mrt
l'':'n\IOudtQ Of het nu gac~t om een
cernpleet alomvilllt!nd rlan of et>P plan
voor hel bosgeb1ecl, een beheersplo~n
lllOE't per deftnilh? rekening hOltden met
zaken dte nu''l tljn te voorspellen, zoals
het weer Bast:. voor een beheersplan
dumt afttJd tl' bestdan wt een tnventansatJe van de baan Er zal heel precies moeten worden bepaald u11welke onderdelen
de baan bestaat en hoe de toestand ts
van dte onderdelen. Een volgende stap ts
het samenstellen van een lijst van wensen
en vt>rwachungen Moet de baan ges<htkt
ltJn voor grote toernooien. of 15 het een
gezelhgheidsbaan 7

onlln achter een beheersplan.

Waarom een beheersplan?

Op d"tt moment ltJn tn Nederland al over
de I .ZO golfbarnm Een aantal dat In de
toekorw..t ~terk lcll toenemen Hoe ster~
de toenome l<llllln 1s niet In Ie )(h<Jtten
In somm1ge Vl>n..mo·s worril echter
rt'kentng gehoudf'n met een wrdubbel1nq van het aantdl b,1nen flan het beheer
~an dtt oppeNiar zullen sleed~ hoqere
r,1sen r)l'steld worden Oe overhe1d en
puiJitPke op1n1e verwctch ten, ddt dP
natuurwaarden dit~ op de bélan aanweztg
ZIJn zullen worden brhoudPn En ook
golfers zullen ~teeds hoqere et\en qa,m
stt>llen aan de bt><.;peelbdcJIIWid van een
baan Een bt>heerspfan is bij ui~tek bedoeld om een haalbaar en fin<.~ncterbaar
evenwrcht te vtnden tussen de vraag naar
een beter mtheu en de vraag na..r een

om willen gaan. dat 111 pnnape een natuurontwtl kehngsplan geschreven moPt
worden En t1cln de hand van zo'n plan
krtjgl men c1i ddnlllet velgtlllfllflqen voor
bep<~alde zaken Ncttuurontwtkkcftng IS btJ

Golfsport, een slecht imago?

Golfbaanadviseurs

goed en plez1eng te bespelen baan
Volgens de heer Bonnema van de afdec
hng ru1mtehjke planmng van de G1ontintJ
heeft een beheersplan een aantallunetJes
- Met een beheersplan kan een bestuur
Zich verantwoorden tegenover de leden,
aandeelhouders en ovecheden
- Een beheersplan is de bas1s voor overleg
tussen greenkeeper en baancommissaris
• Een beheersplan kan ook dtenen om een
ba.tn effewever te onderhouden en om
continUtielliP brengen 111 het bellf!'('r van

Terecht of onterf:'c.ht, maar biJ veel men·
sen en mstelltngen leeft de gedachte dat
golf een natuuronvrtendeliJke sport •s en
dat we1n19 rekemng wordt gehouden mt!l
de natuur dte op een baan aanweZig IS
Om deze druk 1n de toekomst succesvol
te kunnen weerleggen kan een beheersplan een aangewezen mtddeltiJI'I.
De tleer Fnts Bevort van het Bureau
Natuurbouw aan he<t woord
Het is hl'lema<tl ntet onrlrnkbaar dat een
golfbaan 1n df t()(>l<Otn~t P.l<.iltl <Mn tnOf>l

een galtbaan

geven hOe ZIJ met de ndiUUI up hun bddn

BtJ een aantal gespeCtalt~eerde bureaus ts
veel kenms.aanwezig over het opzetten
van behee~r en onderhoudsplan·
nen Eén van dte bureaus IS E & T Golfbaan-adviseurs. geletd doo1 de heren
E.schaUZter en Thate E & T heeft plannen
geschreven voor een aantal Nederlandse
banen voor het onderhoud en beht.'t'r van
de baan of bosgebled
Eschau.:tE>r· 'HPI gPI'l1ek aan cont1nu11ett
1n behl'(>t kun jPva,:JI. hf'l moo•ste 2tt>n als
JP. C-f'n door;nedt' maakt var dP toplaao
VdO de green

11t

l, IOU

Je kijkt tJJn als t'f.'n ar<.hPoloOQ na;~r de
voo1l euren van d~> vroegPrE' qret>nl!!eprors
en ll.JancommtSS.111\SI'r1 I I•' I result.1.111s
l'l!l1 OI)Sidpellng v.Jn \lorl'ndr• lago•n, dte

het ,•,atet n•i:'l mw tlll<lti.Jh•n Al~ bureau
rlurven WIJ dan ook 1)(>51 te /l'g•~t>n. dat
(!(!fl cont•nu sle<ht belP1d bl·ter IS ddfl (!(!fl
\~Cná mcltl{l tJeletd BIJ l't'll COIItlflU
sfi!Cht bele1d ~ het "•-el r-•t•nvollrhger tie

BIJ banen waar ePn "'htPr ~tand be!>taat•n
onderhoud, biJVOOrbr!'ld v,rn hc>t bOS·
gt?bH'Ci, m! J(' diJl t•llt't l lwel \Ier~
HN ~.dn nodiq :tojn hPt ho\ te VerJongen.
Dat kön \1.Jn wl'l IK·lP~.c·nrn. dat je vol·
\Vas~ bóm!'n ornt.wrt Prl re vervc.~nql

door bo!.plantsoen D<• re.t( tte Ydn spelers
.s dan all1ee1 snel v, tn ~ rs <hl wel rotSt.

kdn dat nret op een .111riNc rnar ter 7•

natuurwaardl'n dte op eE>n baan
aall\velJg ZIJ!ll!n den• 10 rnoqehJI tr
ll<'lbeter,..n Dt> lu11 .11~ dte twee ?al en 111
h.trmonte te brmK)I'II.
Als lliiiC<JU prOlll'rl'll WIJ v,l(l hPt
duhbestuur ccn bcilPI'rSvt\i~ boven tafel

te h11gen Dilt ~~ ''''" hJsl met wen5.:!11 dte
rnen gereah5eetd w•l 7.11'11
Daar ~.an biJVOOrbt-elflln vt·1werl t Zljrt of
men een snelt.-. green w1l, of oat men veel
beldny he<lit aan hPt opbouvven van
natuurwaarden, ol dat men etgen!JJI.
VIndt tJ,I\ tle Ie trway te smal rs
011ze IWI'<'til' \t,Jp IS tJ,Jn hN 7Kh1bèléir
maken v,111 dir• problemen door mldnel
van l::aartt>n en Pf'lt lnvenl<~nSéltle van

bomen Vervülgtcn~ wordt een plan van
aanpal geschreven dei! 1\ ond!!r<erd<:eld
111

urgentte klas~n

Zo n plan kan ver.\preld over een aanta
taren worden wtQevoerd
BelangfiJ~ btJ een onderhoudsplan ts he;
1nplannen van man· en mach111e-uren In
dat plan ZIJl ooi de werl..:laamheden van
derden opqenmm>n

oor7.aa~

•.an ~n bepaald problet.>m ann te

W1J!en 811 een w1s~ lend twlt:!ld ~~ dat veel
l'flO(!l! er Thète 'Boj het onderhoud van

de Çf(!(!fl wordt vaa~. 9"~!.'~en rlc1llr het
korte termtJn elf~t Stel Je wtlt een !>nel·
lere qreen, d1ar gaat dL• tl<'f1d op dil

moment n .ar toe
0qi'Osd1JJ111rJI I.Jf'r l~' dclf1 tjt.>lmlp, r m!'l
kOfter m.:~o111m liet rwvolq t\ d,l! h( 1
straatqras, de ovetltl'l'r\l'l1dr qra~O(Xlll op
veel greens, snC'IIN ,,fstl'ril
Dat IS natUU!IlJt te Vt•rheJr)l•ll IIICl C•trèl

water en rnest M:to~r dat heelt weer als
gevolg dat waatgras Ztrh V('ltiCf Uil
br~ dt

en er ZIJn natuurhtl· mtlreubeJv.a

ren Het IS dnn \<!el hPtt•• het beletd te
nel ten op het stunule•en v.m Roodl\'vi!lil

en Struts grdS\PO Diln ~l.l )l' lW<·• vl ;men
m ~n Y.lap D1e grds~!'n ~pelr•n ~n••ller en
1'1t-bben mtnciPr m~1 Pn w.ltrr norttQ

Als greeP.k e>eper moet JE:' wel ~~~v•g 111 1e
schoenen ~taan om zö n bel!'td <lan te

bevelen. In het beg•n wordt d•' conotue

.-an de green nameh,k allL'en maar slech·

Uitgangspunten

ter Eschallff verdUideltJkl doe laatste

voor een beheersplan

cpmerkmg 'Als

~n

baancomrntssans een

orohleem stgnal~rt. dan resultt>ert de

Thate. Uitgangsrunt voor H'n bc>heers·
optunale bt>·

oploss.ng .·éldl: '"eerste 111~tan11e 1n een

plan moet pnmc1or 71Jrl et•n

ver.\lechtenng Yi.ln dl:' ~tt tatte
En r1<!ll'i welloqtsch Gnt•d h<4l'td dtl'fll
de OOUéli!l weg te n••nwrt ~"" ntel de

•.peeloaarhe1ct van d1• brlrll Clubledtm
lietalen ~e<>l qPid Pil wlllr•n olanr zov(·el

syrnptornen aar te pak~e11

"' :r

ltJ9l

ITI09l'ltjl l.llOltjt Vctr1 ftphf.H '11 Oa,u na lSI IS
heL belang"Jk re~peette heunen 100r de

v~an:zaamhedP.n zoals vertiCuteren l'n
dra neren ~.unnen v<MI goedkClp{'r door
loonbednJVen gedaan worden
Het opstellen van een beheersplan 1s t't'n
dvnarn&he proces aldus Th<ne
WrJ VInden het cJaarnnt belangn1k een
.1antalfc1ren Sdlll\'11 rnl'l de head·green·
k~r en de ll.lotrl nmmo\<"Jns een plan

verder te verf11nen en b11 te sturen

a

Wat kost een beheersplan?
'fen beheerspl.m hO!'ft n1et al te duur te
11JI1 , aldus d~ h~r Estl1,1llltl'r' Door pre-

ventoef handeiPn kun Jl' voorkomen
ddt bepi!Cllde probleme1 1optredt•n

f.en qoed opgezN heheersplan gaat utl
van budgettcnnq Dat betekent ddt Je
het beschtkbdre f.le(',()nerl en qeld elf~·
hef en d()('lgencht lilLet I let kan ltJn, dat
WIJ hf:'t advn:~-; geven om een e1gen kwekefiJtJe te beqtnnen Jr koopt dan goed·
koop bosplan !!.Oen van een pa<tr kwartres
en kweekt ddt tn een paar 1aar op tol
forst> l.lome>n liPt onderhoud vdn zo n
kwP~ent kost natuurtlj!. ook geld, IT\dar
dat i;an vaak 1n de leegloop van de greenkeeper De hf'er Bonnema van de Grontmij
over de kosten van een beheersplan
'Met het vcorberetden en Uitvoeren van

een beheersplan ISnatuutftJk een tnvestenog gemoe1d, maar d1e valt '" het met btf
de loonkosten van het onderhoud en het
beheer dat over tientallen Jaren loopt.
Daarbtj moet Jl' natuurliJk denl.en. dat het
goed Uitvoeren van behePrsmaatregelen
tol doel heeft dal de baan naar een ht>gPr mveau gettfd wordt En dat mdclttegelen genomen v.-orden, dte ma~. en dat het
werk van de greenkeeper effKténter wordt
1ngedeeld

Wie stelt een beheersplan op?

draad voor golfbaanbeheersplannen
samen te stellen J.G Brewer daarover
'Iedere baan 1s natuurlrjk anders Je hebt
banen op zand en op klei. aan zee of op
heuvelachlta terrem ledere lokalle heeft
llJn etgen kenmerken en steh ZIJn e1gen
etSen Wat de comrntsste nu wd doen I!>
een geraamte ops tellen waarmee de
dubs zelf een beheersplal"' kunf'len opstenen ZP m()('terl dan Lelf beslissen of 'lt?
een spectaft·.t 1n11~1ren
Wat heel bPianyriJ~ I> biJ .-en betleet~·
p!.m, 1~ dl' toegallkelijkheld van to'n plan
en dl· ac<t!pt,llle d;wrvaq door het b..stuur en de bdancomrnlssk• vdn de dub
Er ZJJrl plannen ge~r.hreve11. d1e ltJrllO
ralend rngt'Wlkkcld dall,unJe de gem1d·
deldf' baancomm,.;sans of gre<>nleepet
n1et iuJndoen Dat 111n plannPn dte hPI~
maal geautomatiSeerd ZIJ11 en lang n•l'l
alle gre>enket>pers kunnrn met een com·
puter overweg' Als het belangnjl ste
struil.:elblolc biJ het opsteliPn van een beheersplan Z1et Brewer het I01 muleten van
de golfte<.h111sche etsen.
'dat as echt werk voor mensen dte 11veten
wat golf tnhoudt'. In het 'modelbe.heersplan' vandeN GJ Is geprobeerd golikennts en beheerstechntek samen te laten
gaan

tel 073·213625

-De Enl,

tel 08369 591 00
• E & T Golfbaan.;~dviseurs·
dhr Thate. dhr Eschauzter.

tel 085-455761
- GrontmiJ, dhr M D Bonnema,
tel 03404-67411
• De Groene Rwmte, dhr Raaymakers.

tel 08370 23969

Volgens rr Brewer van de commtsste
Greenl,eep•na vandeN G.F kan 1n prtnc•pe ted~?re P.I'Vilren greenKeeper of baan·
commts~ns, met behulp van een e)·~f1.
Pen beheerr,pfart opzetten Op dil mo·

In bt)gaande wellt(.ht nrPl volledtge htst.
vtndt u een aantalllllrPaus,
d•P Q•~P.'!CtilhSf'f'ld .l'lln tn hPt o~tellen of

mem r~ deLe wmml\~le bettg een lel·

begeie,o~;~o

nt l , lt•U

- BurP.atJ Natuurbouw. Frtts BE'VOC>ri,

- HrtdemtJ, tel 02504-68578

van hehl!erspldnnen

- CSO. drs C E Kleyn,

tel 030-287847
- Oranjewoud.
t~l

05 130·JII5ó/
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