
 

 

Golfbanen en de Natuurschoonwet 

 

 

 

Theo van der Sluis, René Henkens en Jana Verboom 

Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van 

Economische Zaken, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘Themanaam’ (projectnummer 

BO-11-011.01-046) 

Alterra Wageningen UR 

Wageningen 

 

 

 Alterra-Notitie 

 

   
  



 

T. van der Sluis, R. Henkens en J. Verboom, 2014. Golfbanen en de Natuurschoonwet. Wageningen, 

Alterra Wageningen UR (University & Research Centre), Alterra-notitie. 33 blz. 5 fig.; 2 tab.; 16 ref. 

 

Referaat  

Op dit moment ontbreekt een objectief toetsingskader dat het mogelijk maakt de betekenis van 

golfbanen met de status NSW landgoed wat betreft biodiversiteit en recreatief medegebruik te 

waarderen. Het doel van het onderzoek is een antwoord te geven op de vraag welke betekenis 

golfbanen hebben voor natuur en recreatie, en wat er nodig is voor het ontwikkelen van een dergelijk 

toetsingskader. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZ op 24 januari 2013 zijn door D66 

schriftelijke vragen gesteld en is vervolgens gedebatteerd met staatsecretaris Dijksma over het 

gebruik van de Natuurschoonwet (NSW) door recreatieondernemers. Rangschikking van terreinen 

onder de NSW geeft korting op belastingen. Bij D66 leeft de gedachte dat niet alle gronden die onder 

de NSW vallen ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de NSW. Hierbij is concreet 

gewezen naar niet openbaar toegankelijke golfbanen, welke als landgoed onder de NSW zijn 

gerangschikt. Nederland telt momenteel 45 van dergelijke golfbanen. De staatsecretaris heeft 

aangegeven dat recreatief gebruik (zoals golfen) op zichzelf rangschikking onder de NSW niet in de 

weg hoeft te staan. Zij stelt: “Bij de juiste randvoorwaarden kan zich op bijvoorbeeld een golfbaan 

aantrekkelijke natuur ontwikkelen, die bijdraagt aan de biodiversiteit.”  

 

D66 pleit voor een heroverweging van de voorwaarden voor rangschikking, zoals blijkt uit de reactie 

van kamerlid Van Veldhoven naar aanleiding van het antwoord van de staatsecretaris: “We beoordelen 

niet alleen of het binnen de wet past, maar ook of dit de wet is zoals we die willen hebben. Als het 

geld schaars is, vindt de staatssecretaris dan dat het geld naar de instandhouding van natuur en 

historisch cultuurgoed moet of naar een niet openbaar toegankelijke golfclub?”  

 

Naar aanleiding van het debat is vervolgens een motie aangenomen met het verzoek “de 

landgoederenregeling te evalueren, voorstellen te ontwikkelen om deze meer te richten op het 

bevorderen van het beschermen en openstellen van echte landgoederen, en de beschikkingen van 

bestaande landgoederen te herkeuren” (Motie van het lid Van Veldhoven, voorgesteld 24 januari 2013, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XIII, nr. 90). Daarvoor ontbrak het echter aan een 

objectief toetsingskader dat het mogelijk maakt om de betekenis van golfbanen met de NSW 

landgoedstatus te waarderen op het gebied van biodiversiteit en recreatief medegebruik.  

 

1.2 Golfbanen en de Natuurschoonwet 

De Natuurschoonwet (NSW) van 1928 verstaat onder een landgoed: “een in Nederland gelegen, 

geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak 

–daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed 

passende, opstallen voorkomen- voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn 

karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is”. 

 

Landgoederen onder de NSW, veelal bosrijke gebieden, genieten fiscale voordelen vanwege de hoge 

instandhoudingskosten en lage rentabiliteit. Voordelen van een NSW rangschikking voor golfterreinen 

zijn: 

 Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop gronden (6% op aankoopkosten) en 

successie- en schenkingsrecht. 

 Gunstige (groene) financiering voor natuur- en landschapsontwikkeling op basis van een 

groenverklaring van het NSW-landgoed. 

 

Bij de gedachte aan een natuurschoonlandgoed (NSW-landgoed), verschijnt meestal het beeld van een 

bosrijk gebied met een kasteel of landhuis. Echter, ook vrijwel alle golfbanen komen, soms met enkele 

aanpassingen, voor rangschikking als NSW-landgoed in aanmerking, waardoor ze aanspraak kunnen 

maken op deze fiscale voordelen.  
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Een onroerende zaak dient aan een aantal eisen te voldoen om als NSW landgoed te kwalificeren (men 

spreekt van “rangschikken onder de Natuurschoonwet”): 

1. Oppervlaktevereiste: de oppervlakte bedraagt ten minste 5 hectare; 

2. Aaneen-geslotenheid: de onroerende zaak (terreinen en wateren) dient een aaneengesloten 

gebied te vormen; 

3. Bezettingsvereiste:  

- de oppervlakte dient ten minste voor 30% bezet te zijn met natuurterreinen, bossen en/of 

andere houtopstanden
1
. Voor de houtopstanden zijn drie klassen onderscheiden: (1) 

bossen en houtopstanden zonder hoge cultuur- of natuurwaarden; (2) bossen en 

houtopstanden met hoge natuurwaarden; en (3) bossen en houtopstanden met hoge 

cultuurwaarden. Voor iedere klasse is een lijst met bostypen opgesteld die tot de 

betreffende klasse worden gerekend. Ook voor de terreindelen die als natuurterrein 

kunnen worden aangemerkt, zijn criteria opgesteld. Deze criteria zijn in dit geval 

natuurtypen, zoals heideveld, laagveenmoeras, hoogveen, zandverstuiving, rietland, 

natuurlijk grasland, bron en spreng.   

- of, de oppervlakte van het landgoed moet voor ten minste 20% met houtopstanden bezet 

zijn, waarbij de oppervlakte voorts voor tenminste 50 % bestaat uit natuurterreinen. 

4. Effect op natuurschoon: de onroerende zaak, inclusief de opstallen en het gebruik dat hiervan 

wordt gemaakt, maken geen inbreuk op het natuurschoon. 

 

Wanneer niet aan al deze vereisten wordt voldaan is er een aantal mogelijkheden om een golfbaan 

toch als landgoed te kunnen rangschikken. Zo is rangschikking mogelijk als nog niet aan het 

bezettingsvereiste wordt voldaan, maar wel een beplantingsplan of natuurinrichtingsplan is gemaakt 

waaruit blijkt dat meer dan 30% van het terrein als natuur wordt ingericht. Middels een 

beplantingsplan of natuurinrichtingsplan komen bijv. landbouwgronden voor rangschikking in 

aanmerking vanaf datum indiening verzoek.  

 

Natuurkwaliteit 

Vraag blijft echter wat de bijdrage van een NSW landgoed is aan de biodiversiteit. De NSW stelt geen 

concrete kwaliteitseisen aan de bos- of natuurtypen. De voorwaarden die de NSW stelt zijn dan ook 

niet specifiek gericht op behoud of herstel van habitat voor soorten of habitattypen (Van der Sluis et 

al., 2013). Ook stelt de NSW geen eisen aan de functies van de (te ontwikkelen) natuur op de 

gerangschikte landgoederen, bijvoorbeeld in relatie tot bestaande natuur in de directe omgeving van 

het landgoed. Bij de toetsing van aanvragen voor rangschikking wordt daarom uitsluitend naar 

aanwezige of te realiseren oppervlakten bos en natuur gekeken. De kwaliteit en betekenis van het bos 

en de natuur blijft buiten beschouwing. Hierdoor is, op basis van de informatie die bij de aanvraag 

moet worden verstrekt, veelal niet direct te bepalen hoeveel en op welke manier een NSW landgoed 

bijdraagt aan de biodiversiteit. Een toetsingskader zou hier antwoord op kunnen bieden. 

 

Recreatiekwaliteit 

Aan rangschikking als NSW-landgoed zijn geen verplichtingen verbonden die de eigenaar zouden 

kunnen beperken in zijn exploitatiemogelijkheden. Zo is openstelling voor het publiek niet vereist 

(Bruggink, z.j.). Openstelling biedt wel grotere fiscale voordelen, maar dan gelden er aanvullende 

voorwaarden, zoals de minimumgrootte van het landgoed, de minimum vereiste lengte aan wegen en 

paden, de verdeling van wegen en paden over het landgoed, de openstellingsperiode en –tijden, de 

benodigde bebording voor bezoekers en de prijzen van eventuele toegangskaarten. Hoewel een deel 

van deze voorwaarden kan helpen bij het inschatten van de recreatieve betekenis van een NSW 

landgoed, is voor een goede inschatting van die betekenis aanvullende informatie nodig. Bijvoorbeeld 

over de belevingswaarde van het landgoed en de relatie met eventuele recreatievoorzieningen rondom 

het landgoed. Een toetsingskader zou ook hier antwoord op kunnen bieden. 

 

 

                                                 
1
 Ook zogenaamde boomweides kunnen hiertoe worden gerekend (pers. med. A. van der Werf). Dit is een 

groep bomen die op dezelfde plantafstand van elkaar staan in een vierkantsverband, zonder dat de kronen 
elkaar raken. De ondergroei van een boomweide bestaat uit gras of lage kruiden (bron: wikipedia) 
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1.3 Doelstelling en aanpak 

Het doel van het project is om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

1. Welke betekenis kunnen golfbanen hebben voor natuur en route-gebonden recreatie en aan 

welke voorwaarden moet dan worden voldaan? 

2. Wat is er nodig voor het ontwikkelen van een toetsingskader dat het mogelijk maakt de 

natuur- en recreatieve betekenis van golfbanen met de status NSW landgoed te waarderen? 

Qua natuur gaat het dan om: 

o kwalitatieve voorwaarden aan houtopstanden en natuurterreinen van golfbanen;  

o optimalisatie van het ontwerp van de golfbanen, gericht op het vergroten van de 

natuurwaarde; 

o het onderling beter kunnen vergelijken van de natuurwaarde van golfbanen met een 

NSW-status. 

Qua recreatie gaat het dan om: 

o heldere kwalitatieve voorwaarden aan de openstelling van dergelijke golfbanen; 

o optimalisatie van het ontwerp van de golfbanen, gericht op het recreatief medegebruik; 

o het onderling beter kunnen vergelijken van de recreatieve waarde van golfbanen met een 

NSW-status. 

 

De eerste onderzoeksvraag wordt vooral beantwoord op basis van:  

- nationale en internationale publicaties in wetenschappelijke tijdschriften; en, 

- nationale publicaties in vakbladen en/of onderzoeksrapporten. 

 

De tweede onderzoeksvraag wordt vooral beantwoord op basis van:  

- de uitkomsten van het literatuuronderzoek; en, 

- ervaringen uit de praktijk, zoals vastgelegd in niet-wetenschappelijke publicaties, en overleg 

met direct betrokkenen. 

 

1.4 Opzet notitie 

Deze notitie is een eerste stap om te komen tot de gewenste randvoorwaarden voor natuur en 

recreatie op golfbanen met een NSW-status. Op basis van deze voorwaarden kan de Natuurschoonwet 

worden toegepast en (mede) financiering van golfterreinen vanuit publieke middelen plaatsvinden. 

 

Hoofdstuk 2 behandeld het juridisch kader, met een nadere omschrijving van de (overige) 

natuurwetgeving die betrekking heeft of kan hebben op golfbanen, zoals de Flora en Fauna-wet, de 

Vogel en Habitatrichtlijn, de Ecologische Hoofdstructuur en de Boswet. In Hoofdstuk 3 wordt een 

beknopt literatuuroverzicht gegeven van de wetenschappelijke kennis over golfbanen en biodiversiteit. 

Ook wordt beschreven wat er over golf in Nederland bekend is in relatie tot natuurbescherming en 

recreatief medegebruik. 

Hoofdstuk 4 geeft op grond van de voorgaande hoofdstukken een aanzet tot een toetsingskader. Dit 

dient in een eventueel volgende fase te worden afgestemd met deskundigen, juristen en andere 

belanghebbenden. Op basis daarvan kunnen de meest relevante criteria worden uitgewerkt tot 

concrete voorwaarden.  
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Figuur 1 

Golfbanen worden veelal gekenmerkt door een mozaïek van natuurlijke en minder natuurlijke, 

intensief en extensief beheerde gebieden (foto van Golfclub Heelsum, Theo van der Sluis). 
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2 Juridische aspecten 

Naast de Natuurschoonwet §1.2 is er nog belangrijke overige wetgeving en regelingen die betrekking 

heeft op golfbanen, te weten de Flora en Fauna-wet, Vogel- en Habitat richtlijn, de Ecologische 

Hoofdstructuur en de Boswet. 

2.1 Flora en Fauna-wet 

De Flora en Fauna-wet (FF-wet) bepaalt dat een aantal werkzaamheden in terreinen waar beschermde 

soorten voorkomen niet (zomaar) kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er voor de meest 

gangbare beheerwerkzaamheden een ontheffing aangevraagd dient te worden, kunnen er 

gedragscodes worden geïmplementeerd. Met deze gedragscodes wordt het werken volgens de FF-wet 

verankerd in de bedrijfsvoering. Op dit moment is er geen gedragscode voor golfbanen; deze zou 

echter ontwikkeld kunnen worden aan de hand van bestaande gedragscodes
2
.  

2.1.1 Gedragscode 

De gedragscodes zijn een instrument vanuit de FF-wet. Met een AMvB art. 75 FF-wet is op 23 februari 

2005 dit nieuwe instrument geïntroduceerd. Door te handelen volgens een gedragscode kan voor een 

deel van werkzaamheden zoals beheer, onderhoud en gebruik een vrijstelling worden verkregen van 

de verbodsbepalingen. Er hoeft dan geen ontheffing te worden aangevraagd. Doel is een zorgvuldige 

werkwijze van werkzaamheden stimuleren en een vermindering van de administratieve lastendruk tot 

stand brengen. Om als vrijstelling voor de ontheffingsplicht te gelden, dient een gedragscode te 

worden goedgekeurd door de Minister van EZ. Gedragscodes hebben een looptijd van 5 jaar. De 

vrijstelling die de gedragscode biedt geldt pas als aangetoond kan worden dat ook daadwerkelijk 

volgens de goedgekeurde gedragscode wordt gehandeld. Elke gedragscode bevat zijn eigen, specifieke 

werkzaamheden en soorten waarop de code van toepassing is. Op basis van een door de sectoren zelf 

uit te voeren evaluatie van de doeltreffendheid en werkbaarheid van de gedragscode en eventuele 

andere relevante informatie of bevindingen, neemt de minister van EZ na de periode van vijf jaar een 

besluit over verlenging dan wel aanpassing van de goedkeuring (Van der Sluis et al., 2013). 

 

In gedragscodes wordt beschreven op welke wijze specifieke werkzaamheden - zoals onder andere het 

afzetten en omzagen van houtige beplantingen, beheer van gras en hooiland en het onderhoud aan 

gebouwen - uitgevoerd kunnen worden zonder de verbodsbepalingen uit de FF-wet te overtreden. De 

uit te voeren werkzaamheden worden onderverdeeld in twee categorieën:  

1. regulier of bestendig beheer, zoals bijvoorbeeld maaien, sloten schonen; 

2. ruimtelijke ingreep, zoals bijvoorbeeld aanleg van een dam of parkeerplaats. 

 

Wanneer een activiteit onder de eerste categorie valt, kan er worden gewerkt met zogenaamde 

werkprotocollen of checklist. Deze werkprotocollen bevatten informatie over het uit te voeren beheer 

en de uit te voeren maatregelen voor de bescherming van FF-wet soorten. 

 

2.1.2 Werkprotocollen 

Door het toepassen van deze werkprotocollen hoeft voor de betreffende werkzaamheden geen 

ontheffing op de FF-wet meer aangevraagd te worden bij de aanwezigheid van beschermde soorten. 

Het duurzaam beheren van de natuurlijke omgeving van een golfbaan met aandacht voor de 

bescherming van plant- en diersoorten, natuurlijke habitats en landschappelijke kwaliteit is een 

belangrijk aandachtspunt binnen Committed to Green (zie §3.2). 

                                                 
2
 http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203182 

 

http://www.hetlnvloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203182
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Vanzelfsprekend moet het beheer van een golfbaan om voor het GEO-certificaat in aanmerking te 

komen, aansluiten bij de - binnen Nederland - geldende wetten en regels. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat rekening moet worden gehouden met de zorgplicht vanuit de Flora- en faunawet. Maar ook dat 

alle andere verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet in het beheer zijn geïncorporeerd. Dat geldt 

voor het respecteren van het broedseizoen (15 maart-15 juli) en de vaste rust- en verblijfplaatsen 

(nestlocaties, holle bomen, e.d.) en de omgang met beschermde plant- en diersoorten (de 

zogenaamde lijst 2 en 3-soorten, inclusief Habitatrichtlijnsoorten). 

 

2.2 Ecologische Hoofdstructuur 

Veel golfterreinen zijn geheel of gedeeltelijk gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met 

betrekking tot een op te stellen toetsingskader moet daarom ook rekening worden gehouden met die 

terreinen die (deels) in de EHS zijn gelegen. Hierbij spelen de vier hoofdaspecten uit de nee-tenzij 

toets een rol, te weten:  

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit; 

2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneen-geslotenheid en robuustheid van de EHS; 

3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 

4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen. 

 

Heinen et al. (2009) hebben de situering van golfbanen ten opzichte van de EHS geanalyseerd. Van de 

189 onderzochte golfbanen van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) ligt 14% in de EHS, 33% deels in 

de EHS en 53% ligt erbuiten. De EHS is in 1990 geïntroduceerd. Er blijkt geen groot verschil in 

situering ten opzichte van de EHS, tussen de voor en na 1990 aangelegde golfbanen. Van 104 in 1990 

in Nederland aanwezige golfbanen blijken er 17 (16%) geheel binnen de EHS en 31 (30%) deels 

binnen de EHS te liggen. De overige 56 golfbanen zijn in 1990 niet in de EHS-contour opgenomen.  

Van de 85 golfbanen die na 1990 zijn gerealiseerd liggen er 10 (12%) geheel binnen de EHS en 31 

(36%) deels in de EHS. De overige 44 vallen buiten de contouren van de EHS. 

 

2.3 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn gebieden die vallen onder de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn en 

maken onderdeel uit van de EHS. Natura 2000-gebieden zijn voor een select aantal soorten en/of 

habitattypen aangewezen. Hiervoor zijn per Natura 2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen 

geformuleerd. De aanwezigheid en het gebruik van de golfbaan mag hierop geen significant negatief 

effect hebben. Anderszins kan het beheer en de inrichting van een golfbaan ook bijdragen aan het 

behalen van deze doelstellingen.  
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3 Bestaande kennis 

3.1 Algemene kennis over multifunctionele gebieden met 
een natuurfunctie. 

 

De natuurwaarde van terreinen hangt samen met een aantal factoren, waaronder de abiotische 

condities en de (daarmee samenhangende) kwaliteit, hoeveelheid en ruimtelijke rangschikking van de 

stukjes natuur, in het gebied zelf en ten opzichte van de omgeving. Ook kleine snippers natuur 

kunnen belangrijk zijn voor het behoud van biodiversiteit, simpelweg omdat sommige soorten houden 

van afwisselend landschap en overgangen tussen verschillende typen terreinen, en van oorsprong 

voorkomen in heterogene, multifunctionele gebieden. Ook kunnen dergelijke gebieden dienen als 

corridor of stapstenen tussen grotere natuurgebieden, en in het licht van de klimaatverandering en de 

daarmee gepaard gaande vaker optredende weersextremen, kunnen dergelijke heterogene terreinen 

dienst doen als buffer of refugium. Hoewel deze algemene kennis niet de hoofdmoot vormt van dit 

rapport, worden hieronder de afzonderlijke factoren die voor golfterreinen van belang zijn kort 

behandeld. 

 

3.1.1 Natuurkwaliteit 

De kwaliteit van natuur wordt bepaald door de abiotische randvoorwaarden zoals stikstofdepositie en 

grondwaterstand. Veel gebieden in Nederland zijn niet optimaal door vermesting (te hoge 

stikstofdepositie) of verdroging (grondwaterstandverlaging). Juist kleine, geïsoleerde natuurgebieden 

ondervinden veel verstoring vanuit de omgeving. Natuurherstel via inrichtingsmaatregelen, zoals 

bijvoorbeeld het afplaggen van de vervuilde bovenlaag en het herstel van de hydrologie, en 

natuurgericht beheer, zoals begrazing of maaien en afvoeren van maaisel kunnen in relatief korte tijd 

leiden tot een grote verbetering van de natuurkwaliteit. Natuurkwaliteit is een basisvoorwaarde voor 

biodiversiteit: zonder kwaliteit kan de bijdrage nooit erg groot zijn. Voor golfbanen betekent dit dat 

goed naar de kwaliteit van de plek zelf, én de omgeving gekeken moet worden. Een golfbaan kan 

geen grote bijdrage leveren aan de natuur indien deze is omgeven door intensief landbouwgebied 

waar de grondwaterstand kunstmatig wordt verlaagd en waar mest en pesticiden worden gebruikt.  

 

Recreatie speelt bij natuurkwaliteit een dubbele rol. Enerzijds is een goede natuurkwaliteit, als deze 

gepaard gaat met landschappelijke aantrekkelijkheid en een grote soortenrijkdom, van belang voor de 

belevingswaarde voor recreatie. Anderzijds kan recreatie ook leiden tot een lagere populatie van 

verstoringsgevoelige soorten. Zonering in ruimte en tijd kan hier uitkomst bieden, zoals (gedeeltelijke) 

afsluiting tussen zonsondergang en zonsopkomst of in kwetsbare seizoenen (zoals het broedseizoen).  

3.1.2 Hoeveelheid natuur en oppervlakte natuur 

Planten en dieren hebben een minimumareaal nodig om ergens duurzaam voor te kunnen komen. Bij 

dieren gaat het om de oppervlakte die één individu, paartje of groep nodig heeft om alle benodigde 

natuurlijke hulpbronnen zoals voedsel en nestgelegenheid te vinden, en het aantal individuen, paartjes 

of sociale groepen om een duurzame populatie (“minimum viable population”) in stand te houden. 

Over het algemeen hebben grote soorten (vanwege hun grotere energiebehoefte), en soorten hoger in 

de voedselpiramide (vanwege hun schaarsere voedsel) méér oppervlakte nodig dan kleine 

planteneters. Bij planten ligt dit iets ingewikkelder, omdat veel populaties, eenmaal gevestigd, lange 

tijd op kleine oppervlakte kunnen blijven voortbestaan. Kwaliteit en beheer lijken voor planten 

belangrijker dan oppervlakte – al is er wel een relatie tussen deze twee vanwege de invloeden van 

buitenaf. Voor golfbanen betekent dit dat ligging aansluitend op andere natuur zal leiden tot meer 

biodiversiteit. Een golfbaan met kleine, geïsoleerde stukjes natuur kan geen hoge bijdrage leveren. 
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Voor recreatie is de bereikbaarheid en de infrastructuur over het algemeen van meer belang dan de 

oppervlakte van een natuurgebied. Bijvoorbeeld voor het maken van kleine ommetjes. 

 

3.1.3 Ligging van het gebied ten opzichte van andere natuurgebieden 

Een multifunctioneel gebied zoals een golfterrein kan in een natuurnetwerk zowel een rol spelen als 

leefgebied van soorten, als ook een rol als (onderdeel van een) corridor of stapsteen waarbij 

verschillende natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Welke rol het speelt zal afhangen van de 

afstand tot het natuurnetwerk, de eigenschappen van de soorten waar het om gaat, en de aard van 

het tussenliggende landschap. Alterra heeft een systematiek ontwikkeld (o.a. Handboek Robuuste 

Verbindingen) waarin op een rij wordt gezet welke afstanden overbrugd kunnen worden door welke 

(doel)soorten en welke eisen deze verder nog stellen aan het landschap. Ook voor een golfterrein is de 

afstand en ligging ten opzichte van andere natuur dus belangrijk voor het bepalen van de potentiële 

bijdrage aan het halen van natuurdoelen. 

 

Voor recreanten is met name de ligging ten opzichte van stedelijk gebied of verblijfsrecreatieve 

terreinen (bijvoorbeeld een camping) en de infrastructuur belangrijk.  

 

3.1.4 Klimaatverandering, heterogeniteit, en ecosysteemdiensten 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de klimaatverandering zal leiden tot meer weersextremen 

zoals hittegolven en extreme neerslag of droogte. Dit zal een extra druk leggen op de doelsoorten van 

het natuurbeleid, omdat deze soorten te lijden kunnen hebben van deze weersextremen. Daardoor 

kunnen hun aantallen sterker gaan fluctueren, wat weer de uitsterfkans van populaties verhoogt. In 

dit licht is het belangrijk dat er een grote variatie aan natuur en landschap in Nederland wordt 

gecreëerd, zodat refugia en risicospreiding kunnen optreden. Een voorbeeld hiervan is dat in extreem 

droge periodes de natte gebieden als refugium kunnen dienen voor soorten, en in extreem natte 

periodes juist de droge gebieden. Juist doordat golfbanen doorgaans anders worden beheerd dan 

natuurgebieden, en vaak enige vorm van reliëf hebben, zouden deze als refugium kunnen dienen. 

 

Naast deze rol als buffer of refugium kunnen golfbanen ook bijdragen aan andere ecosysteemdiensten 

zoals waterberging, nectarplanten (voor vlinders en bijen), en natuurlijke plaagregulatie. Men spreekt 

van natuurlijke plaagregulatie wanneer spinnen, kevers en dergelijke vanuit de akkerranden de 

gewassen beschermen tegen bladluizen, trips en andere plaagsoorten. 

 

Recreanten hebben over het algemeen waardering voor afwisselende landschappen met zowel 

opgaande begroeiing als een zekere mate van openheid en doorkijkjes , waterpartijen en glooiend 

reliëf (“arcadisch landschap”).  

3.2 Specifieke kennis over golfterreinen 

Committed to Green en GEO-certificering 

Door de grote groei van de golfsport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur en milieu 

ontstond midden jaren ’90 de behoefte aan een gecoördineerde aanpak van natuur- en milieubeheer 

op golfbanen. In januari 1994 heeft de Europese Golf Associatie (EGA) met steun van de Royal and 

Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een Ecology Unit opgericht. Vanuit de 

gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport is vervolgens, met 

financiële ondersteuning van de Europese Commissie, het Committed to Green (CtG) programma 

ontwikkeld. Om het duurzaam gebruik van een golfbaan te verankeren, worden binnen het CtG-

programma zes aandachtsgebieden benoemd: 

1. Landschap en biotopen 

2. Milieukwaliteit 

3. Water 

4. Energie- en hulpbronnen 

5. Product- en ketenbeheer 

6. Mens en samenleving 
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Figuur 2. 

Overzicht van golfbanen die het GEO-certificeringsproces succesvol hebben doorlopen (rood) en 

golfbanen die nog in het proces zitten (blauw) (per oktober 2013; bron NGF). 

 

Na het doorlopen van het CtG-programma kan de internationale certificering door de Golf Environment 

Organization (GEO) worden aangevraagd. Een door de GEO aangestelde (onafhankelijke) auditor en 

panel van deskundigen toetsen of de golfclub overeenkomstig de criteria uitvoering heeft gegeven aan 

het natuur- en milieuprogramma. Bij goedbevinden wordt het GEO-certificaat uitgereikt. Dit certificaat 

is vergelijkbaar met andere milieukeurmerken zoals FSC en EKO.  

 

Nederland telt ca. 200 golfbanen. Op 4 december 2013 is in Nederland het 43ste GEO-certificaat 

uitgereikt aan Golfclub Gaasterland. Met 43 GEO-gecertificeerde golfbanen en nog eens 24 banen in 

het certificeringsproces is circa 30% van de Nederlandse golfbanen actief met het CtG-programma. 

Daarmee is Nederland internationaal koploper. Het streven is om 75 banen per 2016 gecertificeerd te 

hebben (zie ook figuur 2). De wijze waarop in ons Nederland actief door eigenaren en exploitanten, 

gebruikers en greenkeepers op golfbanen wordt samengewerkt, wordt als voorbeeld voor andere 

Europese landen gezien. Zie ook kader 1 over de Golfclub Heelsum. 

 

Relatie met nationale wetgeving 

Het CtG-programma heeft van oorsprong geen algemeen toetsingskader of vaststaande normen 

waaraan een golfbaan zou moeten voldoen. Elke golfbaan is immers anders en de diversiteit van 

golfbanen is een groot goed. Het programma laat het vaststellen van doelen en het ontwikkelen van 

een visie geheel aan de organisatie over. Het toetst enkel de wijze waarop deze tot stand komen en in 

hoeverre daarin vooruitgang wordt geboekt. De internationale standaard GEO gaat er wel van uit dat 

de deelnemende organisatie minimaal aan de nationale wetgeving voldoet. Om dit te kunnen 
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vaststellen, heeft de NGF een aanvullende nationale milieutoets gefaciliteerd. Dit is de website 

www.ngfmilieuzorg.nl waarop elke golfbaan een eigen account heeft.  

 

Recent is een nieuw krachtig instrument toegevoegd om beheerders te ondersteunen met duurzaam 

beheer: NGF-GIS, het geografische informatiesysteem voor golfbanen. In dit (gratis) systeem worden 

alle relevante gegevens bij elkaar gebracht met betrekking tot beheer en onderhoud van de golfbaan 

als onderdeel van de natuurlijke omgeving (bijv. kaartlagen met Natura 2000, EHS, klimaatgegevens, 

bodemgegeven etc.). De NGF werkt samen met nationale datapartners om gegevens te inventariseren 

en te delen.  

 

 

Kader 1. Interview Adrie van der Werf, baancommissie Golfclub Heelsum 

Golfbaan Heelsum met een oppervlak van circa 75 hectare is in 2004 geopend en is daarmee een 

relatief jonge golfclub. De golfbaan is aangelegd op voormalige landbouwgrond en ligt geheel 

binnen de Ecologische Hoofdstructuur van de Veluwe. De baan vormt een buffer tussen de 

aangrenzende woonwijk van Heelsum en de natuurgebieden en is gelegen in de corridor van het 

ecoduct over de A12, de Doorwerthse heide en het Renkumse beekdal. 

De wens was om van de golfbaan een landschap van open zand en heide te maken. Daarvoor werd 

de vruchtbare bovenlaag afgeschoven tot op de oude, schrale zandlaag. Heide kwam echter niet tot 

ontwikkeling, waarna de baancommissie besloot om de baan in 2008 een facelift te geven, om 

zodoende de belevingswaarde en natuurwaarde te ontwikkelen. Het nabije natuurgebied van het 

Wekeromse Zand gold daarbij als voorbeeld. 

De baancommissie heeft een inrichtingsplan opgesteld en tot 2011 in uitvoering gebracht. Gras is 

verwijderd om open zand te creëren en duizenden jaren oude droogdalen, die ontstonden door 

afstroming van gesmolten gletsjerwater, zijn hersteld. In samenwerking met Natuurmonumenten 

zijn heideplaggen van 1 bij 2 m breedte op de golfbaan neergelegd, waardoor je nu heide aantreft 

van verschillende leeftijden.  

In korte tijd heeft zich een rijke natuur ontwikkeld. In 2009 zijn inventarisaties gestart 

(NLAdvisuers, 2013) en dit heeft geleid tot 236 verschillende soorten planten en 73 soorten vogels, 

waaronder bijzondere plantensoorten zoals Steenanjer, Rapunzelklokje, Karthuizeranjer, Grote 

Thijm, en diersoorten als Patrijs, Veldleeuwerik, Geelgors, Levendbarende Hagedis, Zandhagedis, 

Adder, Hazelworm en vele soorten loopkevers, graafwespen, wilde bijen en vlinders. Ook komen er 

Dassen voor.  

De golfclub geeft voorlichting aan haar leden over de natuurwaarden op de golfbaan en gaat de 

inventarisaties over twee jaar herhalen. Eind 2013 is het natuurbeheerplan gereed gekomen 

(NLAdviseurs, 2013). Enkele maanden daarvoor is aan Golfclub Heelsum reeds het GEO-certificaat 

voor duurzame golfbanen toegekend. De Internationale Golf Environment Organisation (GEO) was 

daarbij lovend over het op duurzaamheid gerichte management van de golfbaan, inclusief de 

waarden voor natuur en landschap. 

Hersteld Droogdal in de 

Heelsumse Golfbaan. 
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Het belang van het samengaan van golf met natuur is onderschreven in de ‘Valderrama Declaration ‘ 

uit 1998. Dit is verder uitgewerkt door de ‘Comitted to Green’ organisatie, die vooral de ecologische 

inrichting en beheer van golfbanen stimuleert
3
.   

Hoewel golfbanen intensief gebruikt en beheerd worden, beslaat het deel wat buiten gebruik valt ca. 

25-40% van de terreinen (Gange et al., 2003). Dit is een aanzienlijk gebied, wat in potentie 

biodiversiteit (en landschap) ten goede kan komen. 

De meeste beheerders van golfterreinen erkennen het belang van golfbanen voor de fauna, en 60% is 

bereid om meer te doen hiervoor. Toch werd in de UK in slechts 43% van de gevallen het beheer ook 

afgestemd hierop door middel van een beheerplan (Hammond and Hudson, 2007). 

 

3.3 Internationale wetenschappelijke literatuur 

3.3.1 Selectie belangrijkste artikelen 

In Bijlage 1 is aangegeven dat circa 80 artikelen zijn gescreend voor dit overzicht. Het merendeel is 

echter weinig relevant. Veel wetenschappelijke artikelen richten zich op milieuaspecten van golf. Zo 

wordt de milieubelasting, met name watervervuiling door meststoffen en pesticiden, vaak als groot 

verondersteld. Gange et al. (2003) hebben hier, na review van 36 artikelen in de VS, echter geen 

aanwijzingen voor gevonden.  

 

Andere artikelen hebben een focus op landen die weinig relevant zijn voor de Nederlandse situatie. In 

sommige gevallen zijn het ook specifieke studies naar bijvoorbeeld biodiversiteit op Britse golfbanen. 

Dit rapport beperkt zich tot de artikelen met een algemenere strekking, die vergelijkend zijn of 

verklarend zijn voor biodiversiteit op golfbanen. 

Artikelen over recreatief medegebruik werden in de wetenschappelijke literatuur vooralsnog niet 

aangetroffen. 

 

3.3.2 Belang golfbanen 

Een artikel van Colding and Folke (2009) geeft een goed overzicht van de bijdrage die golfbanen in de 

UK kunnen geven aan bescherming van biodiversiteit en natuurbeheer. Het geeft aan dat golfbanen 

bijdragen aan biodiversiteit in minder gevarieerde of cultuurlandschappen. Dit werd ook vastgesteld 

voor specifieke soortgroepen zoals vogels en insecten (Colding and Folke, 2009; Gange et al., 2003). 

Op de eerste ‘birdwatching open’ werden op een dag in Europa meer dan 272 vogels geteld, 

gemiddeld 40 soorten per baan (Gange et al., 2003). Dit artikel geeft echter niet aan of het 

broedvogels zijn, of hoe belangrijk de soorten zijn, het is vooral een indicatie van de 

landschapsdiversiteit. Ook Tanner and Gange (2005) vonden dat de vogelpopulatie gemiddeld hoger is 

dan in het omringende landschap. Met name de insectenetende vogels blijken in hogere dichtheden 

voor te komen. 

Van aquatische macro-invertebraten in een meer natuurlijk landschap werden echter iets lagere 

aantallen waargenomen binnen het golfterrein dan daarbuiten (Colding and Folke, 2009).  

In 63% van de vergeleken golfbanen is de biodiversiteit (het aantal soorten) hoger dan in nabij 

gelegen beschermde natuurgebieden (Colding and Folke, 2009). Het hangt echter van de locatie af, 

waar een golfbaan aangelegd wordt, en met name in een meer urbane omgeving levert een baan een 

grotere bijdrage aan de biodiversiteit (Colding and Folke, 2009). Ook de leeftijd van de golfbaan 

bepaalt de waarde voor de biodiversiteit, met name omdat de decennia oude golfbanen in de UK vaak 

in natuurgebieden aangelegd werden, terwijl nieuwe banen vaker op landbouwgrond aangelegd zijn 

(Gange et al., 2003). Echter, Tanner and Gange (2005) vonden geen verband met de leeftijd van de 

golfbaan. 

                                                 
3
 De Nederlandse Golffederatie en Committed to Green: http://www.ngf.nl/pagina/algemene-informatie-committed-to-green/. 

http://www.ngf.nl/pagina/algemene-informatie-committed-to-green/
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3.3.3 Ecologische functies 

Vanuit een golfbaan wordt vaak bos aangelegd, wat past bij het traditionele beeld van een golfbaan. 

Dit conflicteert echter met soorten van bv. schrale graslanden of heide habitat, die juist openheid in 

het landschap wensen (Colding and Folke, 2009). Daarnaast blijkt dat golfbanen minder geschikt als 

voortplantingsgebied voor fauna zijn dan matig verstoorde habitats, door de hoge frequentie van 

gebruik, het maaien, beregenen enzovoorts. Voor amfibieën daarentegen is vaak wel geschikt 

voortplantingshabitat, in de vorm van poelen en vijvers. 

De soorten van golfbanen omvatten functionele groepen die bijdragen aan het bestrijden van plagen, 

bestuiving en zaad verspreiders (Colding and Folke, 2009).  

In de UK is aangetoond dat golfbanen soms goede bronpopulaties omvatten van zeldzame zoogdieren 

of vogels. Echter, de natuurlijke habitats van golfbanen zijn relatief klein, gefragmenteerd, en 

lijnvorming langs de fairway (speelvlak?). Daarom is het belangrijk om te weten of het leefgebied 

voldoende samenhangt voor beoogde soorten (Gange et al., 2003). Voor loopkevers zijn tegenstrijdige 

tendenzen waargenomen, voor hommels werd geen verschil gezien tussen golfbanen en omliggende 

gebieden (Tanner and Gange, 2005). Met name voor ongewervelden van heide is aangetoond dat bij 

toenemende isolatie van leefgebieden, met afstanden van meer dan 100 meter de soortenrijkdom 

afneemt. 

 

3.3.4 Biodiversiteit 

Bij het bepalen van effecten op biodiversiteit is het van belang hoe men biodiversiteit definieert. Gaat 

het om het totaal aantal soorten of geeft men doelsoorten van het natuurbeleid een groter gewicht? In 

veel studies wordt gewoon het totaal aantal soorten geteld. Dat kan een vertekend beeld geven. 

In een vergelijking van golfbanen met het omliggende landschap werd gevonden dat in het merendeel 

van de onderzochte gebieden (64%) de biodiversiteit van de golfterreinen hoger was, dat wil zeggen 

dat er een hogere soortenrijkdom werd gevonden op het golfterreinen dan op de vergeleken 

habitattypen in het omliggende landschap (Colding and Folke, 2009). Dit verschil in biodiversiteit werd 

vooral gevonden in matig verstoorde landschappen en werd veroorzaakt door de hogere aantallen 

cultuurvolgers op de golfterreinen. Deze soorten, zoals bijvoorbeeld de merel, de fuut, de meeuw, 

de wilde eend, de fazant en de blauwe reiger, maken gebruik van bv. Sloten en bosranden, en 

kunnen ook de aangrenzende velden en akkers benutten voor foerageren. Als een golfbaan aangelegd 

wordt in een meer natuurlijke omgeving kan dit op lokaal niveau dus leiden tot hogere diversiteit, 

terwijl op landschapsniveau de diversiteit achteruitgaat, of met name de zeldzamere soorten of habitat 

specialisten achteruit gaan (het BIP effect, zie fig. 3) (Colding and Folke, 2009). Het is dus een 

specifiek deel van het biodiversiteitsspectrum dat profiteert van golfbanen, en bv. soorten van oude 

loofbossen (interior species) zullen niet profiteren. De toename van biodiversiteit hangt o.a. samen 

met meer landschapsstructuur en landschapsdiversiteit (Tanner and Gange, 2005). Ook is een 

verband aangetoond tussen de diversiteit in boomsoorten en vogelrijkdom (Tanner and Gange, 2005). 

Uiteindelijk draait het vooral om de locatie waar een golfbaan aangelegd wordt, en welke habitat 

typen daarvoor worden aangelegd of verdwijnen. Met name bij aanleg op soortenarme landbouwgrond 

kan de soortenrijkdom verbeteren (Gange et al., 2003). Grasland en bos zijn een algemeen habitat 

zodat een kleine toe- of afname als gevolg van de aanleg van een golfbaan weinig bijdraagt, maar in 

Engeland zijn met name heide of kalkgraslanden op golfbanen hersteld die grote toegevoegde waarde 

hebben. Daar zijn nu al meer dan 100 gebieden van groot wetenschappelijk belang (SSSI’s) die delen 

of hele golfbanen omvatten (Gange et al., 2003). Op dit soort terreinen wordt vooral 

verschralingsbeheer uitgevoerd. 
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3.4 Golf in Nederland  

Dat bijzondere natuur- en recreatiewaarden niet alleen voorkomen in terreinen met als hoofdfunctie 

natuur- en/of recreatie, wordt vooral de laatste jaren steeds inzichtelijker. Snep (2009) toonde reeds 

aan dat bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, juist 

vanwege hun ligging en landgebruik. Ook Gillisen (2013) toonde in een overzichtsstudie de vaak zeer 

hoge natuurwaarden aan op Nederlandse defensieterreinen, juist vanwege de ligging en ondanks of 

juist dankzij het specifieke gebruik (zie kader 2). 

 

Golfterreinen vormen hierop geen uitzondering. Afhankelijk van ligging, gebruik en beheer kunnen 

zich ook op golfterreinen bijzondere natuurwaarden ontwikkelen, zoals de hoge dichtheid aan 

bijvoorbeeld Veldleeuweriken op Golfbaan ‘de Heelsumse’ (pers. Mededeling A. van der Werf). Kennis 

hierover in de vorm van publicaties is vooralsnog echter beperkt en gedateerd (Apeldoorn and de 

Boer, 2006; NGF, 2006; Van Halder et al., 1996).  

 

3.4.1 Inrichting golfbanen voor natuur 

Van Apeldoorn en de Boer (2006) vergeleken de functies voor natuur, recreatie en de wijze van 

beheer op negen golfbanen. Uitgangspunt van de studie is dat om golfbanen te laten bijdragen aan 

‘natuurwaarden’ het belangrijk is dat er welomschreven doelen voor de omgeving zijn, in de vorm van 

streek- bestemmings- en natuurgebiedsplannen. In de praktijk gaat het afstemmen op 

omgevingsplannen vaak niet op, omdat de doelen teveel gericht zijn op de (vegetatie) structuur, niet 

op bv. doeltypen.  

 

De beheerplannen voor golfbanen blijken weinig concreet te zijn in dit opzicht. Er wordt niet specifiek 

aangegeven wat de beoogde te ontwikkelen natuur is, de concrete doelsoorten worden niet genoemd, 

hoeveel leefgebied ontwikkeld wordt. Hier valt echter bij aan te tekenen dat het natuurdoel minder 

relevant is, zolang rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsmogelijkheden onder natuurlijke 

condities. Dit laatste wordt ook benadrukt door A. van der Werf (pers. comm.). 

In de praktijk lijkt het wel mogelijk om natuur samen te laten gaan met golf. Bij een 18-holes 

golfbaan is de helft niet direct in gebruik voor de sport en biedt dus mogelijkheden voor natuur of 

recreatief medegebruik (Apeldoorn and de Boer, 2006). Andere bronnen noemen ca. 35%, de 

volgende ‘richtgetallen’ worden gegeven voor het ruimtebeslag van een gemiddelde golfbaan (Tabel 

1). Voorts geven zij een overzicht van meest voorkomende ecotopen op golfbanen, bijbehorende 

natuurdoeltypen en oppervlaktes. Op de meeste golfbanen is sprake van de aanwezigheid van 

Figuur 3:  

Als een golfbaan binnen een natuurlijkere omgeving aangelegd wordt kan binnen het terrein de 
biodiversiteit wel toenemen, ten koste van de regionale diversiteit. Bij (A) is het totaal aantal 
vogelsoorten 6, terwijl bij B) het totaal aantal gereduceerd is tot 4. Dit wordt in het Engels aangeduid 
als ‘biodiversity illusionary phenomenon’, of BIP effect. Cultuurvolgers profiteren meer van de 
golfbaan, ten koste van verstoringsgevoelige soorten (Colding and Folke, 2009). 
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dezelfde ecotopen: bloemrijk grasland, vijvers, oevers, struweel eventueel met bosrand en een 

mantel/zoomvegetatie (Van Apeldoorn & de Boer, 2006), waarbij aangesloten wordt bij het handboek 

Natuurdoeltypen (Bal et al., 2001), rekening houdend met oppervlakte normen zoals die ontwikkeld 

zijn door Alterra voor het natuurbeheer. 

 

Belangrijk is het verzamelen en inventariseren van soortgegevens als basis voor het opstellen en 

uitvoeren van een beheerplan. In de studie van Apeldoorn en de Boer (2006) blijkt echter dat slechts 

gebeurt bij 6 van de 9 onderzochte banen, en dan nog mondjesmaat, niet gestandaardiseerd, en 

veelal door vrijwilligers. Dit maakt het moeilijk om te bepalen in hoeverre de inrichting en het beheer 

van de baan effectief is ten opzichte van de gestelde natuurdoelen. Nu gaat dit slechts om een kleine 

steekproef, en de huidige situatie is wellicht gunstiger door de aandacht die aan deze ontwikkeling 

besteed wordt, maar hierover ontbreken actuele gegevens.  

 

Kader 2. Hoge natuurwaarden op defensieterreinen: de Veldleeuwerik
4
 

 

De Veldleeuwerik is in Nederland sinds de jaren zeventig met meer dan 90 procent afgenomen. In weerwil 

van de landelijke achteruitgang doet deze soort het relatief goed op de schrale graslanden van Defensie. 

Op de heidevelden van Defensie is de trend min of meer stabiel. Op de graslanden van de vliegbases op de 

zandgronden en de Marnewaard doet de soort het nog beter, met in veel terreinen zelfs positieve 

aantalsontwikkelingen. Waarschijnlijk als gevolg van het graslandbeheer.  

Op de vliegveldgraslanden wordt bemesting geheel achterwege gelaten en wordt een tot twee keer per jaar 

gemaaid met afvoer van het maaisel. Dit zogenaamde verschralingsbeheer is gericht op het ontwikkelen en 

in stand houden van een vegetatie waarin grotere vogels, een probleem voor de vliegveiligheid, zich niet 

thuis voelen. Het resultaat zijn open graslandvegetaties met een hoger aanbod aan insecten, kruiden en 

nectar dan in reguliere graslanden en met minder meeuwen, spreeuwen, duiven en andere vogelsoorten 

waar de vliegers last van hebben. 

Veldleeuweriken daarentegen doen het wel goed op deze graslanden. Vliegbases vervullen een belangrijke 

rol als kerngebied voor de soort. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de dichtheidskaart van de soort in 

Noord-Brabant, waar vijf van de acht vliegbases van Nederland liggen. De kaart laat een verrassend beeld 

zien: De populaties Veldleeuweriken op de vliegvelden van Defensie springen eruit en de startbanen zijn 

zelfs als rode strepen herkenbaar. Defensie heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze vogel 

en andere soorten van schrale graslanden. Dit gegeven is van belang bij het bepalen van het toekomstige 

beheer, waarbij op de lange termijn voldoende geschikt habitat voor de soort aanwezig moet blijven. 

 

 
 

Voorkomen veldleeuweriken in Noord-Brabant. De vliegbases, waar veel Veldleeuweriken voorkomen, zijn duidelijk 

herkenbaar (kaart: Henk Sierdsema). 

 

 

                                                 
4
 Natuurbericht uitgegeven door de Dienst Vastgoed Defensie op donderdag 12 december 2013 (www.natuurbericht.nl). 
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Tabel 1: 

Ruimtebeslag op een golfbaan Collinge 1992, in NGF (2006) 

Onderdeel golfbaan Oppervlak 

Green 
Tee 

Apron en Foregreen 
Fairway 
Driving Range 
Semi-rough 
Buitengebied (carry, rough) 
Clubhuis, parkeerplaats 

1 
1 

1 
10-23 

1 
1 

21-34 
1 

Totaal 50 

 

3.4.2 Recreatief medegebruik 

Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor grotere golfbanen wat betreft natuurontwikkeling en 

recreatief medegebruik. Van de 9 onderzochte banen zijn er 5 met recreatief medegebruik, waarbij 

routes in ieder geval gedeeltelijk over de golfbaan lopen (Apeldoorn en de Boer, 2006). Bij één baan 

loopt er een pad langs de baan, bij een andere baan is de verplichting om een pad aan te leggen maar 

dit was destijds nog niet gerealiseerd.  

Het gaat bij vijf banen (van de 9) om wandelpaden, waarvan twee tevens fietspad zijn, en in één 

geval is er ook een ruiterpad.  

Een belangrijk aspect voor het scheiden van golf en andere vormen van recreatie is de veiligheid: een 

golfbal kan een zeer hoge snelheid bereiken, en persoonlijk letsel is een groot risico bij recreatief 

medegebruik. Wel kan dit voor een groot deel beperkt worden door de aanleg van de baan, door de 

speelrichting van de paden af te richten (zie figuur 4). 

 

 

Figuur 4 

Bord bij een golfbaan in Zuid-Zweden (Falsterbo), een belangrijk vogeltrekstation dat alleen 

bereikbaar is via een golfbaan, waarbij de speelrichting dwars over het wandelpad is, in beide 

richtingen. Het is gebruikelijk om elkaar daar met schreeuwen te waarschuwen (foto: Jana Verboom).  

 

De mogelijkheden voor recreatief medegebruik worden bepaald door de volgende aspecten (Apeldoorn 

and de Boer, 2006): 

 welke mogelijkheden bieden de terreinkenmerken (bodem, waterhuishouding, reliëf) voor 

verschillende recreatievoorzieningen? 

 hoe groot is de golfbaan? 

 wat is de bereikbaarheid van de golfbaan? 

 wat zijn de landschappelijke kwaliteiten, m.b.t. de belevingswaarde? 
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3.4.3 Landschap en geomorfologische waarden 

Landschapswaarden zijn moeilijk objectief vast te stellen of the kwantificeren (Antrop, 1997; Verburg 

et al., 2009). Hoe men tegen golfbanen aankijkt wordt in grote mate bepaald door de betrokkenheid 

tot de golfsport. Met name golfspelers zien golfbanen als iets wat bijdraagt aan natuur en 

biodiversiteit (80%), terwijl onder niet-spelers slechts een kleine groep (36%) dit onderschrijft (Gange 

et al., 2003).  

De golfbaan kan in meer of mindere mate ingepast worden in het landschap, d.w.z. het 

landschapspatroon volgen wat zich –veelal in de loop der eeuwen- ontwikkeld heeft. Veel banen 

hebben echter een redelijk ‘standaard’ patroon van intensief gebruikt grasland, met kleine groepjes 

bomen en struiken, en vijvers en waterlopen ertussen. Dit lijkt in veel gevallen los te staan van het 

omringende landschap. 

Golfbanen kunnen ook terug grijpen op de historische landschapspatronen. In het eerder aangehaalde 

voorbeeld van het Heelsumse Veld, is o.a. in overleg met een lokale milieubeweging en de Gelderse 

Milieufederatie overeengekomen dat bestaande landschapsstructuren beschermd en zo mogelijk 

versterkt zouden worden. Deze baan ligt op de grootste spoelzandwaaier (sandr) van Noordwest 

Europa, dit aspect is bij de aanleg van de baan ook gebruikt, om een oude geul uit te graven en te 

verbreden. 

 

 

Figuur 5 

Een fiets- en wandelpad dat door de golfbaan in Heelsum loopt, en veel gebruikt wordt (foto: Theo 

van der Sluis). 
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3.5 Richtlijnen voor inrichting van golfbanen 

De Golf Course Wildlife Trust heeft in 1990 reeds richtlijnen opgesteld voor inrichting en beheer van 

golfbanen. Hun richtlijnen worden kort samengevat in een viertal stappen (NCC, 1990): 

1. Planning en afstemming voor ecologische kwaliteit: inventariseren van bestaande ecologische 

waarden, samenwerken van baanarchitecten met ecologen, consultatie van 

natuurbeschermingsorganisaties, maar waar nodig ook bosbouw-, landbouw- of 

archeologische organisaties. Tenslotte een overzicht van winst en verlies voor natuurwaarden, 

en mogelijkheden voor verbetering. 

2. Baan planning: Consulteren van ecologen bij het uitzetten van de baan. Herzien of indien 

nodig het aanpassen van plannen aan de lokale baan. Afzetten van gebieden waar tijdens 

constructiefase geen voertuigen komen. Instrueren van de aannemer met betrekking tot 

bescherming natuurwaarden en milieu. Opstellen van een ecologisch beheerplan, wat een 

integraal onderdeel vormt van het totale beheerplan. Ook moeten aspecten van 

toegankelijkheid, milieu educatie, en onderzoek meegenomen worden, en de staf moet 

getraind worden in ecologische aspecten. 

3. Aanlegfase: regelmatig toezicht houden tijdens aanleg van de baan, om schade aan gevoelige 

gebieden te vermijden. Het beheerplan voor de gebieden die buiten het speelveld liggen wordt 

opgestart. 

4. Uitvoering beheerplan: het ecologisch beheerplan wordt uitgevoerd voor de delen van de baan 

buiten het speelveld, monitoring van de ontwikkelingen vindt plaats en regelmatig herziening 

van de plannen als de golfbaan zich verder ontwikkelt.  

 

Vanuit de ANWB en de Natuur en Milieu Federatie Utrecht is een rapport opgesteld met eisen aan de 

inrichting van golfbanen (Van Lidth de Jeude-Jonkers, 2007): 

 Natuur moet dienend zijn aan die in de omgeving; 

 Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van de systematiek van natuurdoeltypen: 

vegetatietypen en diersoorten die hiervan afhankelijk zijn (Bal et al., 2001); 

 De ecologische functie van een golfbaan voor diersoorten dient beoordeeld te worden vanuit 

de omgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie type functies: 

verbindingsfunctie, foerageerfunctie en functie als leefgebied. 

 

Voor een hoog ambitieniveau natuurontwikkeling is 10 a 20 ha extra nodig (vanwege omgeving met 

meer natuurdoeltypen en/of hogere eisten stellende diersoorten zoals Boommarter en Das). Dit brengt 

het totaal oppervlak van een 9-holes golfbaan van 25 ha op 35 a 45 ha totaal en een 18-holes 

golfbaan van 50 ha op minimaal 60 a 70 ha. Zie ook tabel 2 voor een verdere uitwerking van de 

oppervlakte behoefte voor golfbanen met aanvullende functies. 

 

Tabel 2: Ruimtebehoefte op golfbanen ten behoeve van natuur of recreatie (Van Lidth de Jeude-
Jonkers, 2007).  

Ruimtebehoefte 

Gebiedscategorie 

Extra oppervlak (ha). Totaal oppervlak 

multifunctionele 

golfbaan Natuurambitie Recreatieambitie 

laag hoog laag hoog 18-holes (9-holes) 

Multifunctionele 

gebieden 

Stadrandzone 0 (0)   15 (25) 65 (50) 

Buiten 

stedelijke 

invloedssfeer 

0 (0)  4,5 (2.5)  54,5 (27,5) 

Grenzend aan 

natuurgebieden 
 10-20 (10-20) 4,5 (2,5)  60-70 (35-45) 

Natuurgebieden Natura 2000, 

EHS en andere 

natuurgebieden 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Figuur 6 

Toegankelijkheid van golfbanen kan een issue zijn voor lokaal draagvlak (foto: Theo van der Sluis). 
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4 Conclusie en schets toetsingskader 

4.1 Conclusie 

Uit voorgaand literatuuroverzicht blijkt dat een golfterrein in belangrijke mate kan bijdragen aan de 

kwaliteiten voor natuur en recreatie. Rangschikking van een golfbaan als landgoed onder de 

Natuurschoonwet lijkt echter niet altijd gerechtvaardigd. De bijdrage aan de biodiversiteit en recreatie 

is sterk afhankelijk van de oppervlakte, de inrichting, het beheer, de kwaliteiten van natuur en 

recreatie in de omgeving en andere aspecten. Of een golfbaan aan de vereisten voldoet dient middels 

een toetsingskader te worden bepaald. Een eerste aanzet daartoe wordt hieronder in §4.2 

weergegeven.  

 

4.2 Toetsingsaspecten 

Om te komen tot een toetsingskader, waarin beoordeeld kan worden of een golfbaan evenals 

bijvoorbeeld een landgoed onder de NSW gebracht kan worden, moet beoordeeld kunnen worden dat 

het voldoet aan de eisen van de NSW (zie par. 2.1): 

 Oppervlaktevereiste; 

 Aaneen-geslotenheid; 

 Bezettingsvereiste (natuurlijke inrichting); 

 Effect op natuurschoon. 

 

Daarnaast dient te worden bijgedragen aan maatschappelijke waarden, zoals de waarde voor natuur 

en landschap, alsook (recreatief) medegebruik. Dit lijkt aan te sluiten op de huidige wetspraktijk zoals 

die nu voor landgoederen geldt. 

 

De volgende elementen kunnen van belang zijn als toetsingskader: 

a) gebiedskeuze 

b) inventarisatie natuurwaarden 

c) ligging (ruimtelijke samenhang),  

d) inrichting terrein 

e) beheer 

f) functies van het terrein; habitat, foerageergebied, verbindingszone 

g) recreatieve functies naast golf binnen het terrein 

h) recreatieve functies regionaal 

i) juridisch kader; wat zijn specifieke elementen van belang vanuit NSW?  

 

Hieronder wordt dit kort toegelicht. 

 

Een belangrijk onderscheid is of het gaat om aanleg en ontwikkeling van nieuwe golfbanen, of 

omvorming van golfbanen ten behoeve van het verkrijgen van NSW-subsidie. 

 

Net als bij bijv. ISO certificering is het belangrijk dat er sprake is van een nulmeting (bij aanvang van 

het proces) en dat er aantoonbaar wordt gewerkt aan continu verbeteren. Met behulp van monitoring 

(periodieke controle) moet worden vastgesteld of de situatie met betrekking tot natuur en/of recreatie 

zich in de juiste richting ontwikkelt. Bij het vaststellen van afwijkingen wordt een waarschuwing 

gegeven en wordt aangegeven wat er nodig is om de weg omhoog weer te pakken. Bij het 

herhaaldelijk vaststellen van misstanden volgen meer ingrijpende maatregelen. Bij een dergelijke 

aanpak kan één toetsingskader worden ontwikkeld voor bestaande én nieuwe golfbanen, zowel binnen 

als buiten de EHS.  
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4.2.1 Gebiedskeuze 

De gebiedskeuze voor aanleg van nieuwe golfbanen is belangrijk vanwege de reeds aanwezige 

natuurwaarden of landschapsstructuur. Elke ingreep in gebieden met belangrijke waarden zal getoetst 

moeten worden aan de vigerende wetgeving (VHR, Flora en Faunawet).  

In veel gevallen zal het om landbouwgronden gaan die ingericht worden ten behoeve van golf. Hierbij 

dient alsnog gekeken te worden naar belangrijke andere waarden, bv. geomorfologische waarden (zie 

de Heelsumse golfbaan die op de grootste spoelzandwaaier ligt van Noordwest Europa, wat belangrijke 

beperkingen gaf voor toegestane landschapsingrepen) of archeologische waarden.  

 Voormalige landbouwgebieden die geïsoleerd liggen ten opzichte van het natuurnetwerk (EHS, 

Natura 2000 en overige natuur) kunnen weliswaar door hun geïsoleerde ligging geen grote 

bijdrage leveren aan de biodiversiteit, maar de biodiversiteit zal kunnen toenemen ten 

opzichte van de uitgangssituatie. 

 Voormalige landbouwgebieden die liggen aansluitend aan het bestaande natuurnetwerk 

kunnen de grootste sprong voorwaarts maken in biodiversiteit, mits goed aangelegd en 

beheerd, omdat een deel van de soorten uit het natuurnetwerk de binnen het terrein 

aanwezige natuur kunnen gebruiken. 

 Bij aanleg van golfbanen binnen de EHS zal de biodiversiteit weliswaar hoog zijn, maar moet 

uiterst zorgvuldig te werk worden gegaan om de biodiversiteit op landschapsniveau niet 

negatief te beïnvloeden. 

 

4.2.2 Inventarisatie natuurwaarden 

Voor zowel bestaande als om te vormen terreinen moet onderzocht worden wat bestaande waarden 

zijn, welke soorten aanwezig zijn, en of hier ook soorten zijn met (grote) natuurwaarde of beschermde 

status. Hierop kan getoetst worden of bij het inrichtingsplan rekening gehouden is met bestaande 

waarden. 

Voorts zal men op grond van een inventarisatie ook moeten beoordelen wat de natuurlijke potenties  

zijn van een gebied (Potentieel Natuurlijke Vegetatie). Op grond hiervan kan getoetst worden of de te 

ontwikkelen golfbaan aansluit bij het ontwikkelingspotentieel. 

 

4.2.3 Ligging 

Gebieden zijn niet geïsoleerd van hun omgeving, en zeker voor het ontwikkelen van natuurwaarden is 

het belangrijk om ook de ruimtelijke ecologie van het gebied te beoordelen. Hierbij gaat het enerzijds 

om het type leefgebied: bos en struweel, grasland, heide, zand, moeras – en anderzijds de vraag hoe 

het zich verhoudt tot gelijke leefgebieden in de omgeving. Tot slot kan de omgeving leiden tot 

biodiversiteitsverlies door drukfactoren uit de omgeving als stikstofdepositie en 

grondwaterstandverlaging. 

 

4.2.4 Inrichting terrein  

De inrichting van het terrein bepaalt uiteindelijk grotendeels de natuurwaarde van het gebied. De (evt. 

aan te planten) vegetatie moet inheems zijn, en aansluiten op de natuurlijke vegetatie (PNV). De 

leefgebieden moeten passend zijn bij de natuurlijke omgeving. Het inrichtingsplan moet waar mogelijk 

afgestemd worden op de bestemmingsplannen, streekplannen en natuurgebiedsplannen en de 

doeltypen en doelsoorten die bij deze locatie horen en mogelijk zijn gezien de abiotische condities 

(bodemsoort, hydrologie, etc.). Daar hoort ook het maken van keuzes bij, omdat de 

habitatvoorkeuren van soorten elkaar kunnen uitsluiten. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen (afhankelijk 

van bodemtype) voor een moerasecosysteem, een bosecosysteem, een heide-ecosysteem, of voor een 

graslandsysteem met weidevogels maar niet voor alles tegelijk. Bij te veel verschillende natuurtypen 

(én bos, én moeras, én heide, én grasland) zal de oppervlakte per type waarschijnlijk te klein zijn om 

aan oppervlakte-eisen van soorten met wat grotere oppervlakte-behoefte, zoals vogels, te voldoen.  
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Bij de inrichting is het tevens mogelijk om de hydrologische natuurkwaliteit te verbeteren, of de 

bodemkwaliteit te verbeteren door afgraven van de vervuilde bovenlaag. Met maaisel of plaggen 

kunnen plantensoorten en bodemdieren van nabijgelegen natuurgebieden van het gewenste type 

worden geholpen om het nieuwe gebied te koloniseren. Natuurherstel (“restoration ecology”) is een 

discipline in opkomst die een bloei doormaakt dankzij het uit productie nemen van landbouwgrond in 

grote delen van Europa. 

 

4.2.5 Beheer 

Het beheer van golfterreinen is zeer intensief, vooral de ‘tees’, ‘greens’, en ‘fairways’. Consequentie is 

dat dit deel van het terrein weinig natuurwaarde zal hebben. Vooral de ‘roughs’, ‘semi-roughs’ en 

‘bunkers’ kunnen, mits goed beheerd, natuurwaarden ontwikkelen, hier zijn ook goede voorbeelden 

van (NCC, 1990). De meer integrale benadering van golf door ‘GEO-certificering’ (zie par. ) biedt 

mogelijkheden voor natuur door het beheer in de ruime zin af te stemmen op natuur en milieu. Hierbij 

kunnen de richtlijnen uit het Handboek Natuurdoeltypen worden gehanteerd. Net als bij de inrichting 

moet ook gekeken worden naar de doelsoorten van bestemmingsplannen, streekplannen en 

natuurgebiedsplannen en hun behoeften. De keuzes die zijn gemaakt voor doelsoorten hebben 

consequenties voor het soort beheer. Wij pleiten hier voor een ecosysteem- en een soort-gerichte 

benadering, waarbij enkele doelsoorten worden gekozen die horen bij het gekozen ecosysteem. 

 

4.2.6 Functies leefgebieden voor fauna; habitat, foerageergebied, 

verbindingszone 

Leefgebieden kunnen voor soorten voortplantingsgebied/ broedgebied, fourageergebied, corridor of 

‘stapsteen’ zijn, en veelal is het een combinatie hiervan. In sommige gevallen zal het leefgebied op 

een golfbaan voldoen aan al deze functies, meestal moet het in samenhang met omliggende gebieden 

gezien worden, afhankelijk van de soorten waar het om gaat, en behoefte aan oppervlak leefgebied. 

Zeer versnipperd, kleinschalig leefgebied zal minder waarde hebben dan grotere natuurlijke gebieden 

die aansluiten op natuurgebieden in de nabije omgeving. Wij adviseren om het terrein vanuit soorten 

en ecosystemen te benaderen (zie boven) 

 

4.2.7 Recreatieve functies naast golf binnen het terrein 

Door het ruimtebeslag van golfbanen –relatief groot in vergelijking tot andere sporten- kunnen er ook 

andere functies een plaats krijgen binnen een golfbaan. Zoals aangegeven in par. 3.4.1 is een 

oppervlak van 35-50% niet direct in gebruik voor de golfsport. Veiligheidsaspecten maken echter dat 

delen van de baan niet toegankelijk gemaakt kunnen worden, maar met name route gebonden 

recreatie zoals wandelen (joggen, hardlopen), paardrijden, fietsen kunnen ingepast worden in een 

baan ontwerp. 

 

4.2.8 Recreatieve functies regionaal 

De recreatieve functies binnen een golfbaan dienen ook afgestemd zijn op regionale golffuncties: 

aansluiten op bestaande netwerken, aanvullend op bestaande recreatie mogelijkheden. 

 

4.2.9 Landschapswaarden 

De golfbaan inrichting kan afgestemd zijn op de omgeving, waarbij de baan min of meer opgaat in de 

structuur en het landschapspatroon van de omgeving. Dit geeft de baan een meer organisch karakter, 

en samenhang. Ook zullen de natuurwaarden waarschijnlijk hoger zijn, en aansluiten bij de potentieel 

natuurlijke vegetatie. 
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4.2.10 Juridisch kader; wat zijn specifieke elementen van belang vanuit NSW?  

De Natuurschoonwet stelt specifieke voorwaarden aan de inrichting van het gebied, en in sommige 

gevallen de openstelling (zie hoofdstuk 2).  

Daarnaast moet met name in de aanlegfase rekening gehouden worden met aanwezige (beschermde) 

soorten volgens de Flora- en faunawet, dit zou in het plan van aanpak reeds opgenomen moeten 

worden, gekoppeld aan de inventarisatie natuurwaarden.  

 

Dit is geen uitputtend overzicht, maar het geeft aan welke aspecten gewogen zouden kunnen worden 

binnen een toetsingskader.  

 

 

 

Figuur 2 

Bloeiende gaspeldoorn (Ulex europaeus), een soort van de Rode Lijst, op de Heelsums golfbaan, 

januari 2014 (foto: Theo van der sluis). 
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duurzaam samen?  

2005 rapport Naar een planologisch toetsingskader voor golfbanen in dassenleefgebied. Alleen dassen 

"Natuur kan profiteren van 
aanleggen golfbanen"  

2006 persbericht 
(ANP persbericht) http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-
detail.1006.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=206054 

Terman case studies 2001  prairie dunes golf course Kansas 

King et al.  2008  nitrogen loads, nutrient leaching 

Vargas-Sangez & Riguel-
Ligero 

2012  "institutional context", moeilijk artikel, mogelijk relevant voor toetsingskader 

Branham et al.  2000 boekhoofdstuk groundwater contamination by pesticides and fertilizers 

Stubbs ? boekhoofdstuk? coastal habitats only + dune systems (boekhoofdstuk) 

Haith & Duffany  2007  pesticide run-off 

Quarles  1996  fertilizer & funghicide reduction 

Woestenburg  2006 boomblad samenvatting Alterra rapport 1321 

Taylor  1993 NL vaag oud stukje over NL vs UK 

Wijnhoven  1988  relatie golf-natuur; een overzicht van mogelijk ecologische effecten 

Lidith de Jeude-Jonkers  2005 ROM magazine 
ROM artikel Meervoudig ruimtegebruik op golfbanen, focus op De Brakel in Bunnik, ook 

monitoring 

Wezel  1990 tuin en landschap Natuur geen speelbal voor golf; bij aanleg golfterrein ecoloog vroeg inschakelen 

Zietz  1992 der Gartenbau Golf und Naturschutz - partner oder Kontrahenten? 

Greven et al  1988 
vakblad voor groen in stad 
en landschap 

Golf in de natuur (focus op Krammersche Slikken) 

Wan et al.  1996 ja pesticide run-off 
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Lidith de Jeude-Jonkers  2004 nee (www.greekeeper.nl) 
special golf en natuur (niet wetenschappelijk), focus op projectplan "de bijdrage van 
golfbanen aan ontwikkeling van natuur en landschap 

Van Iersel  2004 nee (www.greekeeper.nl) special golf en natuur (niet wetenschappelijk), focus op "committed to green" 

Van Iersel  2005 nee (www.greekeeper.nl) special golf en natuur (niet wetenschappelijk), focus op MER 

George et al.  2001 
ja (Water Science and 
Technology) 

oligotrophication and fiddler crabs 

Lewis et al.  2001 
ja (Environmental Toxicology 
and Chemistry) 

chemical contamination 

David & Lydy  2001 
ja (Environmental Toxicology 

and Chemistry) 
chemical contamination (pesticides) 

Cai et al.  2002 
ja (science of the total 
environment) 

arsenicum contamination in Florida 

Lewis et al  2002 
ja (ecotoxicology and 

environmental safety) 
water kwailiteit, zware metalen, zeegras 

Winter et al.  2002 
ja (J. Environ. Qual. 
31:2015–2025 (2002)) 

waterkwaliteit, macro invertebrates (Canada) 

Knopper & Lean  2004 
ja (J. of Toxicology and 
Environmental Health) 

Carcinogenic and genotoxic potential of turf pesticides commonly used on golf courses 

Knopper & Mineau  2004 
ja (Environmental Toxicology 
and Chemistry) 

Organismal effects of pesticide exposure on meadow voles (Microtus pennsylvanicus) living in 
golf course ecosystems: development instability, clinical hematology, body condition, and 

blood parasitology 

Dale  2004 
ja (The J. of Wildlife 
Management) 

Effects of a golf course on population dynamics of the endangered Ortolan bunting 

Kohler et al.  2004 ja (Ecological Engineering) 
Nutrient, metal, and pesticide removal during storm and nonstorm events by a constructed 
wetland on an urban golf course 

Bary et al.  2005 
ja (Journal of Applied 

Ecology) 
Fungicide levels and arbuscular mycorrhizal fungi in golf putting greens 

Knopper et al.  2005 ja (Ecotoxicology) 
Use of Comet and Micronucleus Assays to measure genotoxicity in Meadow Voles (Microtus 
pennsylvanicus) Living in Golf Course Ecosystems Exposed to Pesticides 

Porter et al.  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) 
Multiple Spatial-Scale Assessment of the Conservation Value of Golf Courses for breeding 
birds in Southwestern Ohio 

LeClerc et al  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) 
Reproductive Success and Developmental Stability of Eastern Bluebirds on Golf 
Courses:Evidence That Golf Courses Can Be Productive 

Stanback & Seifert  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) A Comparison of Eastern Bluebird Reproductive Parameters in Golf and Rural Habitats 

LeClerc & Cristol  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Are Golf Courses Providing Habitat for Birds of Conservation Concern in Virginia? 
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Smith et al  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) 
Burrowing Owl Nesting Productivity: A Comparison between Artificial and Natural Burrowson 
and off Golf Courses 

Rodewald et al  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Habitat Use of Breeding Red-Headed Woodpeckers on Golf Courses in Ohio 

Merola & deLong 2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Avian species assemblages on New Mexico golf courses: surrogate riparian habitat for birds? 

Jones et al  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Avian Community Response to a Golf-Course Landscape Unit Gradient 

White & Main  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Waterbird Use of Created Wetlands in Golf-Course Landscapes 

Cristol & Rodewald  2005 ja (Wildlife Society Bulletin) Introduction: Can Golf Courses Play a Role in Bird Conservation? 

Winter & Dillon  2006 ja (Environmental Pollution) Export of nutrients from golf courses on the Precambrian Shield 

Hodgekison et al  2007 
ja (Landscape and Urban 
Planning) 

The conservation value of suburban golf courses in a rapidly urbanising region of Australia 

Hodgekison et al  2007 ja (Biological conservation) The efficacy of small-scale conservation efforts, as assessed on Australian golf courses 

Sorace & Visentin 2007 
ja (Landscape and Urban 
Planning) 

Avian diversity on golf courses and surrounding landscapes in Italy 

McDonough & Paton  2007 
Ja (Journal of Wildlife 
Management) 

Salamander Dispersal Across a Forested Landscape Fragmented by a Golf Course 

King et al  2007 ja (J. Environ. Qual) Nutrient Load Generated by Storm Event Runoff from a Golf Course Watershed 

Ditgen et al  2007 
Ja (The American Midland 
Naturalist) 

Big Cypress Fox Squirrel (Sciurus niger avicennia) Diet, Activity and Habitat Use on a Golf 
Course in Southwest Florida 

Hammond & Hudson  2007 
ja (Landscape and Urban 

Planning) 
Environmental management of UK golf courses for biodiversity—attitudes and actions 

Metcalfe et al.  2008 
ja (Environmental Toxicology 
and Chemistry) 

Detecting the transport of toxic pesticides from golf courses on watersheds in the 
precambrian shield region of Ontario, Canada 

Pichler et al  2008 
ja (Science of the total 
environment) 

Arsenic abundance and variation in golf course lakes 

Larsbo et al  2008 ja (J. Environ. Qual) Fungicide leaching from golf greens: effects of root zone composition and surfactant use 

Yasuda et al 2008 ja (Landscape Ecol Eng) How management practices affect arthropod communities on Japanese golf courses? 

Colding & Folke  2009 ja (ecosystems) The Role of Golf Courses in Biodiversity Conservation and Ecosystem Management 

Colding et al.  2009 ja (Ecological Applications) Golf courses and wetland fauna 

Baris et al.  2010 
ja (Environmental Toxicology 
and Chemistry) 

Urban Pesticides Risk Assessment and Management / Quantitative analysis of over 20 years 
of golf course monitoring studies 

Meehan & Jodice  2010 ja (Southeastern Naturalist) Landscape scale correlates of Fox Squirrel presence on golf courses in coastal South Carolina 
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Taggart & Roe  2010 ja (Natural Areas Journal) Golf Course Conservation Easements with Natural Habitats: a need for clarity 

Selhorst & Lal  2011 ja (Urban Ecosyst) Carbon budgeting in golf course soils of Central Ohio 

Jackson et al.  2011 
ja (Landscape and Urban 
Planning) 

Design guidelines for integrating amphibian habitat into golf course landscapes 

foley et al  2012 ja (Urban Ecosyst) Nest-site selection and nest depredation of semi-aquatic turtles on golf courses 

Takamizawa et al.  2013 
ja (J Mater Cycles Waste 
Manag) 

Bioethanol production from enzymatically sacharified lawn clippings from a golf course 

Shinomia  2013 
ja (Intern. J. Environ. Anal. 
Chem.) 

Determination of pesticides originating from golf courses by solid-phase extraction and liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry 

Suzuki et al  1998 ja (Environ. Sci. Technol.) 
Estimation of leachability and persistence of pesticides at golf courses from point-source 
monitoring and model to predict pesticide leaching to groundwater 

Mankin  2000 ja (Ecological Modelling) 
An integrated approach for modelling and managing golf course water quality and ecosystem 
diversity 

Gange et al  2003 ja (Biologist) The ecology of golf courses (Review) 

Terman  1997 
ja (Landscape and Urban 

Planning) 
Natural links: naturalistic golf courses as wildlife habitat 

Green & Marshall  1887 
ja (Landscape and Urban 
Planning,) 

An assessment of the role of golf courses in Kent, England, in protecting wildlife and 
landscapes 

Yasuda & Koike  2006 
ja (Landscape and Urban 
Planning,) 

Do golf courses provide a refuge for flora and fauna in Japanese urban landscapes? 

Cohen et al  1999 ja (J. Environ. Qual) Ground Water Quality - Water Quality Impacts by Golf Courses 

Cohen et al  2003 ja (boekhoofstuk) Groundwater and Surface Water Risk Assessments for Proposed Golf Courses 

Tanner & Grange  2005 
ja (Landscape and Urban 
Planning,) 

Effects of golf courses on local biodiversity 

Apeldoorn & de Boer  2006 Alterra rapport 
Ruim baan voor de bal?! Mogelijkheden en voorwaarden voor natuurontwikkeling op en 
recreatief medegebruik van golfbanen 

Jackson et al.  2011 
ja (Landscape and Urban 
Planning,) 

Design guidelines for integrating amphibian habitat into golf course landscapes 

Lidth de Jeude-Jonkers 
(bijdrage van o.a. R. van 

Apeldoorn) 

2007 
Rapport Natuur en 
Milieufederatie Utrecht 

De bijdrage van golfbanen aan de ontwikkeling van natuur, landschap en recreatief 
medegebruik 

Hudson & Bird 2009 
ja (Landscape and Urban 
Planning,) 

Recommendations for design and management of golf courses and green spaces based on 
surveys of breeding bird communities in Montreal 

Boone et al.  2008 ja (Conservation Biology) Suitability of golf course ponds for amphibian metamorphosis when Bullfrogs are removed 



 

 

     


