“Het mag niet zo zijn dat er buiten je
baan problemen met water komen,
omdat jij je zaakjes niet op orde hebt”
De dagvoorzitter: golfer en ex-watergraaf Ad Segers
Segers (1941) is als geen ander thuis in de wereld van het water én de golfwereld. Daarmee is hij bij uitstek geschikt om dagvoorzitter te zijn
bij het symposium golf en duurzaam waterbeheer.
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Onze wereld is een andere dan die van enkele
decennia geleden. Ad Segers vertelt met smaak
over Frits Philips en de totstandkoming van
zijn golfbaan ‘De Eindhovensche Golf’. “Frits
ging naar de burgemeester van Valkenswaard
en vroeg toestemming voor de aanleg van een
18-holes golfbaan. Dat was rond 1930. De
burgervader vroeg hem hoe groot een hole
was. Philips maakte met duim en wijsvinger een
gesloten rondje waarop de burgemeester hem
zei, dat hij zijn gang kon gaan. Zo gezegd, zo
gedaan. Toen de gemeente eens ging kijken hoe
de golfbaan vorderde, schrokken ze. Zo’n groot
gebied totaal veranderd, dat had niemand ver-

68 www.greenkeeper.nl

wacht. Philips was genereus en hij maakte een
stuk van zijn terrein toegankelijk voor wandelaars
en fietsers. Vroeger kon dat. Nu ben je zo tien
jaar verder als je een golfbaan wil aanleggen of
uitbreiden. Een manager van een golfbaan kan
het niet meer maken zich als het ware schuil te
houden op zijn baan, en de blik af te wenden
zoals vroeger. Bestuurders van golfbanen moeten
zelf verantwoordelijkheid nemen. Als je dat heel
concreet vertaalt naar het waterbeheer is het
zaak het water vast te houden, te bergen en pas
daarna het overtollige water af te voeren. Het
mag niet zo zijn dat er buiten je baan problemen
met water komen, omdat jij je zaakjes niet op

orde hebt. Bij toekomstgericht waterbeheer past
ook aandacht voor doelmatige beregening. Dit
bespaart water, maar ook geld. Op het eerste
Nederlandse Duurzaam! Golf Symposium met
het thema golf & water willen we aandacht
vragen voor de nieuwe manier van omgaan met
water. Vanaf 1 januari 2010 is er in ons land een
nieuwe Waterwet van kracht. De bestuurders in
de golfwereld moeten vertrouwd raken met deze
nieuwe instrumenten en ze leren inzetten om er
uiteindelijk profijt van te kunnen hebben.”
Droge voeten
Het rapport ‘Droge voeten, duurzame golfbanen’

Special Golf en duurzaam waterbeheer

Veel golfbanen ervaren
water nog niet als een
probleem

pleit voor meer betrokkenheid van golfbanen bij
het aspect water. Veel golfbanen ervaren water
nog niet als een probleem, maar de geleidelijke
klimaatverandering onder invloed van de opwarming van de aarde zorgt voor langere periodes
van droogte afgewisseld met periodes waarin
overvloedig regen valt. Extreme weersituaties
zullen toenemen. Segers pleit ervoor daar waar
mogelijk water vast te houden, te bergen en
enkel het overtollige water af te voeren. Het
waterbeheer moet doelmatiger. Daarnaast is
water op een golfbaan een extra uitdagend
element voor golfers en biedt het kansen voor
flora en fauna. Er moet meer kennis komen over

bestaand en toekomstig waterbeleid. Nu weet
een op de drie managers van een golfbaan niet
onder welk waterschap zij vallen. Maar ook de
waterschappen moeten een slag maken in kennis
over de wereld van golf. Golfarchitecten moeten
bij het ontwerp van een golfbaan meer rekening
houden met de natuurlijke bodemgesteldheid,
om te bereiken dat de natuurlijke waterhuishouding van het landschap zo veel mogelijk intact
blijft. Een goed samenspel tussen natuur en
cultuurtechnische maatregelen, in combinatie
met goed watermanagement, kan het aantal
bespeelbare dagen van een golfbaan doen stijgen. Het kan ook leiden tot meer uitgekiende
beregening. Dat bespaart water, maar ook geld.
Segers pleit daarom voor samenwerking tussen
de Unie van Waterschappen en de Nederlandse
Golf Federatie. Het symposium is daarvoor een
goede aanzet, aldus de heer Segers. “Wij hebben in Nederland 200 golfbanen, die in totaal
een oppervlakte beslaan van 12.000 hectare, de
grootte van de Lopikerwaard. Waterschappen en
golfbanen kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Dat is de uitdaging!” aldus Ad Segers.

Van 1985 tot 2003 was Segers watergraaf
van waterschap De Dommel en van waterschap de Aa. Hij was ook voorzitter van
de Unie van Waterschappen . Jarenlang
was hij vicevoorzitter van de Raad van
Commissarissen van de Nederlandse
Waterschapsbank. Hij is verder commissaris
bij Brabant Water. Ir. Ad Segers golft een- à
tweemaal per week op golfbaan De Dommel
in Sint-Michielsgestel en heeft een handicap
van 15.7. Als voorzitter van de stuur- en
werkgroep Waterkansen en Golfterreinen
zorgde Segers voor de totstandkoming van
het boekje ‘Droge voeten, duurzame golfbanen’, een uitgave van de Nederlandse Golf
Federatie. Ad Segers woont in Vught.
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