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Hein van Ierse!

jaren op dit terrein. Wel kan een baan
als de Haagsche vaak met relatief een-

Natuurbehoud op de Haagsche

voudige ingrepen veel doen om de

De golfsport legt, in Nederland, zeker in vergelijking me t andere buile nsporten een re latie f groot beslag op cle kostbare ons omringende ruimte. Mede
daarom za l een b eh eerder van een golfte rrein
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een verantwoorde manier

me t de golfbaan om moe len gaan. De Nederlandse publie ke opinie maar ook
de overhede n ve rwachten van een te rreinbeheerder dat hij zijn stee ntje zal
bijdragen aan he l behoud van de natuur in Nederland. Dil ge ldt nog eens te
meer als he t gaal om goHterreine n di e zijn

aangele~Jd

in landschappe lijl{

kwetsba t·e gebieden, zoals duingebiede n. Een inte r view met David van
H e usden , head-greeukee per van rl e Haagsch e G olf- & Countrycl ub, de hee r
va n Gurp, admlnis b·ateur bij deI-laagscheen de h eer Philip Raaymakers,
directe ur van het ecologisch adviesbmeau De Groe ne Ruimte.

natuur op het terrein te stimuleren ".
Als voorbeeld geeft Raaymakers het
storten van milaisel of ander organisch
afva l. In vroeger jaren w erd ?onder veel
nadenken gestort langs de greens. Voor
een kwetsbailr qebied als een duingebied is dat eigenlijk een dood;onde,
omdat de w ilde kruiden die in een duinflora thuishore n vooral gebaat zijn bij
een arme bodem.
David van Heusden: "Aan bepaalde
zaken moesten w iJ in hel begin natuurlijk wel wennen. Wij wa ren bijvoorbeeld
gewend om kale plekken die ontstaan
door verdroging op zu id-hellingen met
helm te beplanten of daar maaisel of

De heer van Gurp: "In 1993 hebben de

Deze inventari>alie is zowel in '94 als in

snoeihou t op aan te brengen.

vier Nederlandse Duinbanen een 'koepel-

'96 verricht door bureau De Groene

Dat blijven we nu nog sleeels doen,

visie Duinbanen' opgesteld. Een soort

Ruimte " . Philip Raaymakers van De

ra amwerk voor natuurbeheer voor de

Groene Ruimte:

golfbanen in de duinen . Het uitgangspunt

"De kunst van natuurbehoud op een

was daarbij extra aandacht te geven aan

terrein als de Haagsche is het combine-

het natuurbeheer zonder golf onmogelijk

ren van het golfspel en natuurbehoud.

te maken Vanuit die koepelvisie zijn de

In de hedendadgse politiek zou het

verschillende banen op hun e1gen indivi-

waarschij nlijk niet denkbaar zijn dal er

duele manier aan het werk gegaan met de

een golfbaan gevestigd zou worden in

invulling van de Koepelvisie. De l ladgsch e

een duingebled. M aar het is natuurlijk

heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om

niet reëel als Je ;ou zeggen dat ze maar

periodiek een inventilrisatie te maken van

een ander terre in moeten gaan zoeken.

de natuurwaarden op de baan.

De Haagsche zit immers al tientallen

v.l n.1. va u Heusden,

n r . 2, 1997
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maar alleen op plaatsen dicht biJ de
greens Dus op plaatsen waar het galtspel direct la~t heeft van verstuivingen.
Op afgelopen plautscn in de baan proberen we dat soort zaken juist te ~ti m u
leren. omda 1 die kale plekken nu net
juist heel un1ek zijn voor een duingebied".

leden, natuur, greenfee-spelers
Van Gurp omsch rijft de achterliggende
doelstellingen van het natuurbeheer op
de Haagsche "De golfers kom en op de
eerste plaats, dan de natuur en als laatste de green fee-spelers" .
Om de natuur en het geduld van eigen
leden te ~paren wordt het aant al greenfee spe ler~ ;oveel mogelijk beperkt .
De Haa g~che kent daarom als een van
de we1nige Nederlandse banen een
daling von het aantul ron des golf per
jaar. Van Gurp geeft in dit verband wel
toe dat de rl ub wat dit betreft in een
luxueuze positie verkeert, ornda t de club
voor haar inkomsten niet afhankelijk is
van greenfee-spelers. " Het budget "- zo
voert van Gurp aan- "krijgen w e toch
w el rond " Vnn Gurp voegt daaraan toe
dnl hij som~ wel het idee heeft dat mensen helemaal geen tijd meer hebben om
golf te spelen.
"Voor de Haagsche is het verder

nr. 2, 1997

10

dat

GREENKEEPER

minimaal beregend; alleen om het gras in
leven te houden " .
Raayrnakers: "Hel plan is natuurlijk ook
vooral bedoeld voor de gebieden rond de
golfbaan . Daar moeten we de voorwaarden scheppen voor een ongestoorde ontw ikkeling van de natuur
Wat déft betreft i; hel overigens aardig
om te kijken ni:lar de aangren7ende
gebieden die de laatste jaren mtensief
begraasd zijn. Je ke n t natuurl ijk niet de
bedoeling van de beheerder, maar het is
een feit dat het terrein veel openener is
geworden. /\Is het de bedoeling w as om
open plekken te laten onts taan drt n is dat
gelukt, was het de bedoeli ng om overmatige opslag te verwijoeren dan is het
begraz1ngspoces misschien iets ver doorgeschoten.
de doel;tellingen van de club het op dit

Het 1s natu urlijk wel zo dat we de

momen t ook onmogelijk zouden maken

natuur meer haar qang laten gaan op

Draagvlak

om een grootschalig tm~rnooi te organi-

gebieden die buiten het echte golf ter-

Tijdens m 1jn b ezoek aan de Haagsche

seren als het Dutch Or en. W ij kiezen

rein liggen. Dc:wr proberen we een

laten Van Gurp en Van Heusden m1j een

voor de eigen leden en voor natuurbe-

gebied te creëren w aar de originele

Indru kwekkende dia-present al ie Lien m et

houd. Hel organiseren van groo tscha li-

duinflora en fauna alle kansen voor ont-

een gedetailleerde uitleg van hel plan .

ge toernooien pas t daar niet in ".

w ikkel i ng krijgt " .

Van Gurp: "W ij hebben tijd ens de alge-

Tegenstelling Golf- Natuur?

David van Heusden hierover:

gegeven aan onze leden. Ook de green-

mene ledenvergadenng een presen la tie
Bestaat er tegenstelling tussen golf en

"Op de gebieden direct rond de holes

keepers zijn echt bezig met het plan ".

na tuur op de Haagsche?

deden we natuurlijk al heel veel dingen

Van Heusden: "Als de greenkeepers niet

Volgens Van Gurp is dat geenszins het

die nu in het plan staan.

beseffen waar het om gaat, vergeel het

geval. " On;e leden w illen in de natuur

Zo gebruiken wc alleen meststoffen op

dan maar. Lij moeten het plan uiteindelijk

recreëren.

de greens en worden de fa1rways slechts

Uitvoeren" .
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