Het Groen naast de Green
Golfbanen hebben veel potentie om een grotere rol te spelen in het
verbinden van natuurgebieden in Nederland. Door het beheer van de
baan af te stemmen op de omliggende natuur kunnen golfbanen een
verbinding vormen tussen deze natuurgebieden. Maar hoe moet je dit
als beheerder aanpakken? Volg het onderstaande stappenplan!
Breng de natuurtypen binnen een straal van 500 meter in kaart.
Vanuit de overheid zijn natuurtypen toegekend aan gebieden.
Natuurtypen zijn verschillende soorten natuur, zoals heide, bos
en moeras. Per provincie zijn online kaarten te vinden waarop
alle natuurtypen staan weergegeven.
Inventariseer de op de golfbaan aanwezige soorten.
Het is van belang om te weten welke soorten al voorkomen
op de baan. Om dit te weten te komen moeten inventarisaties
worden uitgevoerd. Inventariseer in elk geval de soortgroepen
die typerend zijn voor de natuurtypen in de omgeving.
Vergelijk de inventarisatie met de soorten per natuurtype.
Per natuurtype is een kwaliteitsbepaling opgesteld. Als veel
typerende soorten aanwezig zijn dan heeft het gebied een hoge
kwaliteit. Op de website van BIJ12 kan men de exacte eisen per
natuurtype vinden.
Kijk welke natuurtypen beter vertegenwoordigd kunnen worden.
Aan de hand van de beoordeling kan geconcludeerd worden
welke natuurtypen meer aandacht nodig hebben. Voor deze
natuurtypen kunnen dan nieuwe plannen worden opgesteld.
Implementeer maatregelen om doelsoorten te ondersteunen.
Enkele suggesties voor maatregelen zijn terug te vinden op de
volgende pagina. Het is van belang om je altijd te verdiepen in
een maatregel voordat deze wordt uitgevoerd.

Maatregelen voor een
natuurlijkere golfbaan
Aangepast maaibeleid
Aangepast maaibeleid waarbij minder
vaak en pas na een bepaalde datum
wordt gemaaid, om zo rekening te
houden met o.a. weidevogels

Muizenruiter
Houten bouwwerk
gevuld met o.a.
snoeiafval,
bevordert muizen en
uilen die op muizen
jagen

Bloemstrook
Mix aan inheemse
bloemensoorten die
voedsel bieden aan
bijen, vlinders en
andere insecten

Houtwallen
Opstapeling van (snoei)hout wat
onderdak biedt aan insecten en meer dood
hout in het landschap brengt

Nestkasten
Bieden onderdak aan broedparen van verschillende
vogelsoorten op de golfbaan

Tiny Forest
Een bos van inheemse
soorten op 200 m 2, biedt
onderdak aan vele
soortgroepen zoals
vogels, insecten en kleine
zoogdieren

Geïllustreerd
door Tessa van
de Nadort

Broeihopen voor ringslangen
Hopen natuurlijk materiaal die onderdak bieden aan ringslangen op de golfbaan, idealiter in de buurt van water

Amfibieënpoel
Speciaal ingerichte poel
die onderdak biedt aan
amfibiën, insecten en
vele waterplanten

Op zoek naar meer informatie over bepaalde maatregelen of
geïnspireerd om aan de slag te gaan? Onderstaande
organisaties en bronnen geven meer informatie over specifieke
soortgroepen en bieden verdere maatregelen om deze
soorten te bevorderen op de golfbaan.

BIJ12 - natuurtypen
BLWG - mossen, korstmossen
De Vlinderstichting dagvlinders, libellen en bijen
EIS - Insecten
FLORON - planten
NMV - paddestoelen

RAVON - reptielen, amfibieën
en vissen
Sovon - vogels
Zoogdiervereniging zoogdieren
NDFF - Nationale Databank
Flora en Fauna
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