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1. Inleiding 

 
 
Golfbaan Heelsum heeft al sinds de aanleg in 2003 duurzaam golfbaanbeheer 
en natuurontwikkeling hoog in het vaandel staan en handelt al sinds de 
opening volgens het programma Committed to Green (CtG)/Golf 
Environmental Organization (GEO). In 2013 ontving Golfbaan Heelsum haar 
eerste GEO-certificaat. Het onderhavige document betreft een aanvrage voor 
GEO-hercertificering in 2016. Het document beschrijft de ontwikkeling van de 
baan in de afgelopen drie jaar, de doelstellingen voor de komende drie jaar  
(bijlage 1). De belangrijkste speerpunten voor de komende 3 jaar zijn: 
 
- streven naar uitbreiding van de heide met 0,3 ha tot 1.5 ha  
 
- meer gerichte beregening van fairways en greens met sectorsproeiers 
 
- 10% vermindering van gebruik van elektriciteit en gas in het clubhuis  
   (LED verlichting en sensoren) 
 
-verder doorzetten van verschralingsbeheer van de rough 
 
- implementatie van de Green Deal sportvelden 
 
- clubleden bewust maken van het GEO gedachtengoed 
 

Golfbaan Heelsum is in 2002 en 2003 aangelegd en heeft zich in 
algemene zin in een goede en positieve richting ontwikkeld. Dit neemt niet weg 
dat in 2007 werd geconcludeerd dat de baan op een aantal punten verder 
verbeterd en versterkt kon worden. Delen van de baan waren te saai, de 
vegetatie in de rough te eenzijdig Door ander beheer en inrichting kon 
gewonnen worden aan soortenrijkdom en diversiteit. Ondanks de verschraling 
van het terrein de afgelopen jaren en verschillende herintroductie-
experimenten was er na 5 jaar nog steeds geen heide opgekomen. Ook misten 
de spelers intimiteit, men wilde het gevoel hebben “in de hole” te spelen en niet 
in een grote ruimte met weinig karakteristieke elementen. 
 
 De baan moest een duidelijke identiteit krijgen en aan karakter en 
aantrekkingskracht winnen. Daarom werd door de baancommissie/GEO-
commissie een visie opgesteld die als leidraad diende voor de verdere 
ontwikkeling en het beheer van de baan met daarbij het gedachtengoed van 
GEO in het oog houdend. De visie werd in 2008/2009 opgesteld voor het 
verkrijgen van het CtG certificaat en wordt eens in de drie jaar bijgesteld op 
basis van veranderende inzichten. Dit moet leiden tot een baan die fraaier is, 
meer variatie biedt en waarbij de ontwikkeling van de natuur ook het golfspel 
verrijkt en meer uitdagend maakt.  
In de beginfase was baanarchitect Frank Pont als adviseur bij het project 
betrokken. Vanaf 2008 werd deze functie overgenomen door de Schotse 
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baanarchitect Steve Marnoch en werd het finale masterplan opgesteld. In 
principe brengt de baanarchitect tweemaal per jaar een bezoek aan de baan, 
waarbij hij suggesties voor verbeteringen aangeeft en van tijd tot tijd wordt ook 
advies van een agronoom ingewonnen om de golfbaan in topconditie te 
houden. Het masterplan wordt gebruikt om zowel de natuur- als 
golftechnische aspecten van de golfbaan naar een hoger niveau te tillen (bijlage 
2). 

Leidend uitgangspunt voor de ontwikkeling van het masterplan was de 
bijzondere geomorfologie van het gebied en de natuurlijke ontwikkeling die 
daarbij past. Daarom begint het masterplan met een inleiding over de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied.  

 

1.1 Ontstaansgeschiedenis van het Heelsumse Veld 

 
Tijdens de laatste ijstijd, tussen ca. 100.000 en 10.000 jaar geleden was het gebied 
een toendra landschap, waarin de rivieren grote hoeveelheden zand en grind 
deponeerden. In de voorlaatste ijstijd kwamen de gletsjers tot in dit gebied. 
Stijgende temperaturen ca.10.000 jaar geleden, verdreven de toendra naar het 
Noorden. Met het smelten van de gletsjers ontstond aan de zuidkant van de 
Veluwe een van de grootste Sandrs of spoelzandvlakten van Noord-West 
Europa, bestaande uit zand en grote en kleine kiezels. Het smeltwater in de 
bevroren ondergrond zorgde voor erosie en dit resulteerde uiteindelijk in 
droogdalen die nog steeds duidelijk zichtbaar zijn in het landschap in en rond 
de golfbaan.  

Met het verdwijnen van het ijs en het stijgen van de temperatuur 
kwamen er meer en meer kruipwilgen en dwergberken; de eerste tekenen dat 
de Veluwe weer bos zou worden. Naarmate de temperatuur verder steeg werd 
het geleidelijk een dennen- en berkenbos zoals dat nu kenmerkend is voor 
noord Scandinavië. Nog later en bij nog hogere temperaturen kwamen hazelaar 
en eik en op de delen van de Veluwe waar voorheen löss was afgezet, vooral 
beuk. De Veluwe was een groot berken/eiken-, eiken- en beukenbos. 

Het was de mens die vanaf zo’n duizend jaar geleden in toenemende 
mate zijn stempel op het Veluwse landschap drukte. Naarmate de bevolking 
en bewoning toenam, verdween het bos door het kappen en branden en 
ontstond er landbouwgrond die begraasd werd. Overbegrazing en het 
aanhoudende kappen van de bossen veranderde de Veluwe steeds meer in één 
zandvlakte, hier en daar bedekt met groepen kromme en lage bomen en grote 
heidevelden. Zelfs de heide had het zwaar te verduren door overbegrazing. 
Hier en daar kon het bos nog overleven dankzij een rijke beschermheer die het 
bos wilde behouden voor de jacht. Ook het Heelsumse Veld is naar alle 
waarschijnlijkheid een grote heidevlakte geweest. Oude landgebruikskaarten 
van Wageningen Universiteit die teruggaan tot de middeleeuwen bevestigen 
dit. Het gebied tussen Renkum en Wolfheze is op deze kaarten aangegeven als 
woeste grond aangeduid als “Helsum”. Midden 1700 namen de problemen 
voor de bewoners van de Veluwe toe. Dorpen verdwenen onder het stuifzand, 
het beweiden van de heide met schapen werd, door de concurrentie van 
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aanvoer van wol uit het buitenland, steeds minder lonend en aanbrengen van 
heideplaggen om bouwland te creëren kon boerengezinnen niet onderhouden. 
De “woeste gronden” werden waardeloos en voor verbetering moesten deze 
ontgonnen worden. Heide en zand moesten plaatsmaken voor bos op de 
armste gronden en bouwland op de meer vruchtbare gronden. Het Heelsumse 
Veld werd begin 1900 omgezet in landbouwgrond. De ontginning bestond uit 
het doorbreken van verharde “oerlagen” die zich in de bodem onder de heide 
had ontwikkeld. Dit gebeurde machinaal met diepploegen, maar soms ook 
door landarbeiders die de bodem tot een meter diep omspitten. Daarna waren 
jaren van bemesting nodig om een rendabele landbouw mogelijk te maken. Tot 
begin 2000 bleef het Heelsumse Veld in gebruik als landbouwgrond. Nu is circa 
een derde deel van de landbouwgronden omgevormd tot golfbaan, en een 
derde deel wordt omgevormd tot nieuwe natuur. 

Oude kaart van Heelsum en omstreken 

 

1.2 Recente geschiedenis 

 

De baan ligt op historische grond.  Op 17 september 1944 landde de 1st British 

Airborne Division in kader van de “ Operation Market Garden” op de velden 

waar nu de golfbaan ligt. Soldaten werden gedropt met parachutes en gliders 

en met als doe de brug in Arnhem in bezit te krijgen. Dat lukte maar slechts 

voor korte tijd. Om stil te staan bij de moed van allen die vochten voor onze 

vrijheid is er een beeld geplaatst in de baan en wordt er jaarlijks in het derde 

weekend van september de Airborne wedstrijd gespeeld. De prijzen worden 
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uitgereikt door de nu 95-jarige veteraan Tom Hicks die lande op hole Helsum 

3 vlak achter de boerderij van Dorrestein aan de Klein Amerikaweg. Ze 

kwamen meteen onder vuur en groeven zich in bij de boerderij. Beroemd is het 

verhaal dat Dorrestein de soldaten voedde met de biefstuk van een paard dat 

was geraakt. 

 

2. Golfbaan Heelsum 

 

2.1 Visie op natuurontwikkeling 
  
Heidevelden zijn geen blijvend landschap en verwilderen zonder ingrijpen van 
de mens. Het is een tussenstadium dat door begrazing en plaggen in stand 
wordt gehouden. Het is vergankelijk zandgebied dat onderweg is om weer bos 
te worden. Zonder onderhoud verrijkt de bodem zich van nature en verdwijnt 
de heide. Zonder menselijk ingrijpen verandert het Heelsumse Veld binnen 
afzienbare tijd weer in een eiken-berken bos.  
Behorend bij de successie van zand, via heide naar bos, heeft ieder 
ontwikkelingsstadium zijn eigen specifieke flora en fauna en schoonheid. 
Schoonheden die we graag in zijn diversiteit een plek willen geven in de baan. 
Het beheer van de vegetatie van Golfbaan Heelsum is gericht op het behoud en 
zo mogelijk verhoging van de diversiteit in flora en fauna zoals die voorkomt 
op de Veluwe: zand, zand/mos/buntgras, heide en uiteindelijk grove 
den/berk/eik. 
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Referentiebeelden voor Golfbaan Heelsum (Wekeromse heide) 
 
 
Het natuurlijk aanwezige zand blijft zowel in de baan als in de natuur een 
dominante rol spelen, met de droogdalen als meest prominente karakteristiek. 
Karakteristieke plantensoorten voor deze typen vegetaties zijn struikheide, met 
grassen die onder droge en schrale omstandigheden kunnen groeien zoals 
pijpenstrootje en buntgras. Ook de jeneverbes hoort thuis in een dergelijk 
landschap.  
 

 
Heidevegetatie met jeneverbes en struikheide 
 
De flora is ook bepalend voor de fauna. Zo is de zandhagedis gebaat bij een 
combinatie van open zandvlaktes (voor opwarming) en laag struikgewas 
(voedsel, bescherming tegen roofvogels en voor afkoeling). Maar ook de 
levendbarende hagedis, de gladde slang en de adder die vlakbij in de 
Doorwerthse heide voorkomen profiteren van een dergelijk biotoop.  
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Mannetje van de zandhagedis 
 
Typische vogelsoorten voor dit gebied zijn roofvogels als buizerd, torenvalk en 
sperwer, maar ook patrijs, tapuit, roodborsttapuit, boom- en veldleeuwerik en 
grasmus.  

 

          Patrijs 
 
Maar niet in de laatste plaats is het Heelsumse Veld een golfterrein. Het groen 
tussen en rond de fairways heeft als eerste doel de golfspeler in zijn spel te 
begeleiden en de omgeving een fraai en natuurlijk aanzien te geven. Golf kan 
goed gecombineerd worden met instandhouding van natuur- en 
landschappelijk waarden. Golfbaan Heelsum zoekt naar een juiste balans, 
waarbij fauna en flora zich volop kunnen ontwikkelen.  
 

 

2.2 Golf technische visie: klassieke heide baan 
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Golfbaan Heelsum kan, zodra alle werkzaamheden verwezenlijkt zijn, en het 
beheer daarop is afgestemd, het best gekarakteriseerd worden als een klassieke 
heidebaan (of zoals de club zich graag afficheert “Heelsum, een eigentijdse 
klassieker”), een baan met een zandige ondergrond die plaatselijk een open 
karakter heeft met vrij spel voor de wind. Om te komen tot een helder beeld 
van heidebanen zijn diverse leden van de baancommissie en het bestuur 
regelmatig naar Engeland afgereisd om een beter inzicht in klassieke 
heidebanen te krijgen. Hieronder een impressie van enkele bezoeken. 

 

 



9 
 

 
Referentiebaan voor golfbaan Heelsumse Veld: The Alwoodley  

 
Het belangrijkste kenmerk van een klassieke heidebaan is de wijze van aanleg, 
waarbij gebruik werd gemaakt van het oorspronkelijke landschap. Dit type 
baan is voornamelijk aangelegd in Engeland en Schotland in het begin van de 
twintigste eeuw. De woeste heidegronden kwamen in beeld om golfbanen te 
ontwikkelen vanwege hun geringe economische waarde en vanwege de goed 
doorlatende ondergrond en de grassamenstelling, die vergelijkbaar was met de 
links banen aan de kust. Het beperken van groot grondverzet (afspraak uit het 
convenant met de natuur- en milieuorganisaties) leidde ertoe dat de aanleg van 
de golfbaan die grotendeels het originele landschap moest volgen. Er 
ontstonden daardoor unieke holes omdat de omgeving en de natuur de loop 
van de holes dicteerden. Met name de bunkers zijn natuurlijke obstakels in het 
landschap, en zijn uitdagingen voor de golfspeler. Ook kenmerkend is dat de 
natuur wordt toegestaan en op allerlei plaatsen in de baan de fairways 
onderbreekt en binnendringt. Dit versterkt niet alleen het natuurbeeld maar 
maakt ook het spel meer tactisch. Vanwege de dominantie van de natuur in de 
baan worden de natuuronderdelen ook afzonderlijk onderhouden. Niet alleen 
dient de natuur daardoor in aanzienlijke en aaneensluitende oppervlakten te 
worden beheerd, maar het behoud en ontwikkeling van flora en fauna zijn van 
belang. Actief beheer is nodig om bijvoorbeeld de heide in goede staat te 
behouden en de rough verder te verschralen. Gemiddeld hebben klassieke 
heidebanen 2,6 ha begroeiing van heidevegetatie per 18 holes. Om deze 
oppervlakte in stand te houden, en daar waar gewenst, uit te breiden, is actief 
beheer onontbeerlijk. 
Hoewel natuurbeheer en -herstel logisch lijkt, wordt dit niet altijd vanuit het 
oogpunt van elke golfer op prijs gesteld. Toch is het belangrijk voor Golfbaan 
Heelsum om de eenmaal ingeslagen weg van de ontwikkeling van een 
karakteristieke heidebaan vast te houden. Hierdoor zal er een voor Nederland 
zeer karakteristieke heidebaan ontstaan die uniek is in zijn soort. Dit betekent 
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dat flora en fauna optimaal tot ontwikkeling moet kunnen komen. Er zal steeds 
actief met de leden gecommuniceerd moeten worden om vast te houden aan 
de ingeslagen weg. 
 Druk vanuit de vereniging om tegennatuurlijk in te grijpen om het de 
golfspeler gemakkelijker te maken zal er altijd blijven. Natuurlijk moet de baan 
redelijk bespeelbaar blijven voor de gemiddelde golfspeler, maar ze moet ook 
voldoende uitdagend zijn om aantrekkelijk te blijven voor greenfee- spelers.  
Een aantal holes zouden zo karakteristiek moet zijn dat ze nooit meer uit het 
geheugen van de golfspeler verdwijnen na de baan eenmaal gespeeld te 
hebben. Met baanarchitect en hoofdgreenkeeper blijft de baancommissie 
voortdurend in overleg om de baan te verfraaien zonder de 
natuurontwikkeling daarbij in de weg te staan. 
 
Afgelopen jaren hebben heeft Golfbaan Heelsum constant renovaties 
uitgevoerd om het landschap verder te ontwikkelen rondom de 
spelonderdelen. Stap voor stap wordt de integratie tussen natuur en golf 
geoptimaliseerd. 
 
De bunkers van Golfbaan Heelsum 
 

In een klassieke heidebaan worden de bunkers in de natuurlijke 
omgeving ingepast. Golfbaan Heelsum heeft bewust gekozen voor de 
zogenaamde McKenzie-bunkers, omdat deze het beste passen in ons concept. 
De keuze op dit type bunkers en vergelijkbare versies is tevens gemaakt op 
advies van baanarchitect Steve Marnoch. De naam is afkomstig van een van de 
meest geprezen golfbaanarchitecten. Hij werd geroemd om het gebruik en 
inbedding van bunkers in de natuurlijke omgeving.  

 
 

 McKenzie, en één van zijn originele bunkers 

 
Het door McKenzie gebruikte type bunkers heeft een tamelijk ruig uiterlijk en 
past uitstekend bij het speltechnische onderdeel en de vegetatietypen van onze 

http://bp3.blogger.com/_QDoPVOqOUFg/RpywS1e60II/AAAAAAAABEw/2jNqoCaLxmw/s1600-h/alister-mackenzie.jpg
http://bp2.blogger.com/_QDoPVOqOUFg/Rpyvele60HI/AAAAAAAABEo/6SQrwMbEBx8/s1600-h/Pasa16.jpg
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baan. Ze zijn ook visueel aantrekkelijk doordat ze “sandfaced” zijn en dus 
tijdens het spel goed zichtbaar. Ze lopen naar de achterzijde iets op. De randen 
kunnen verfraaid worden met passende begroeiing zoals struikheide, en 
plaatselijk ook met brem of gaspeldoorn. 

 
Een voorbeeld van McKenzie stijl bunkers op Golfbaan Heelsum. 

 
Door de baan aan te kleden met karakteristieken zoals typerende bunkers en 
een gevarieerde natuur krijgt Golfbaan Heelsum een geheel eigen karakter, 
vooral ook omdat de natuurlijke droogdalen in het ontwerp zijn meegenomen. 
Dit tilt de baan zowel speltechnisch als natuur technisch naar een hoog niveau, 
aantrekkelijk voor onze leden en bezoekers en andere geïnteresseerden. 
Probleem blijft wel de wisselende kwaliteit van het gebiedseigen zand dat is 
gebruikt voor de bunkers en de vele stenen die erin naar boven komen. Daarom 
is in overleg met de convenantpartners besloten het zand in de bunkers de 
komende jaren te vervangen door ander bunkerzand dat qua uiterlijk past bij 
het zand dat al aanwezig is maar veel betere spelkwaliteiten heeft. 
 
Golfbaan Heelsum als heidebaan met aansluiting op geomorfologische karakteristieken 
van het terrein 
 
Het in stand houden van de verschillende ontwikkelingsstadia van de natuur 
op dit terrein levert twee gezichten op: Een deel van het terrein (m.n. de 
Airborne lus) heeft al een gedeeltelijk heide/berken/eik/den uitstraling en 
wordt verder aangepast met her en der bomen die karakteristiek zijn voor het 
eiken-berken landschap, terwijl het andere deel (ca. 40 ha) in een meer open 
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landschap ligt dat ook open moet blijven en goed aansluit bij klassieke 
heidebanen. De reeds aanwezige en verder geaccentueerde droogdalen (een 
uniek fenomeen in Europa) geven onze heidebaan een geheel eigen karakter. 

 
 Gedeelte van het in 2009 aangelegde droogdal in het speelveld van Sandr 4. 

 
De droogdalen zijn ontstaan als uitgesleten rivierbeddingen die het water van 
de smeltende gletsjers afvoerde.  De droogdalen maken naast hun 
landschappelijke schoonheid en bijzondere flora en fauna, ook uitdrukkelijk 
onderdeel uit van het spel. Ze leveren een extra dimensie aan het spel zoals 
bijvoorbeeld bij hole 6 van Sandr te zien is: deze hole kan nu al op diverse 
manieren gespeeld worden omdat het droogdal een onderdeel is van deze hole. 
Juist hier kan natuur en golfspel uitstekend gecombineerd worden: nieuwe 
speltechnische uitdagingen en tevens biotoop voor allerlei reptielen en insecten 
(zeer veel gradiënten, van stijlranden naar zandvlaktes en opgaande 
graslandvegetatie). 
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Overzichtsfoto van Golbaan Heelsum met het dominante droogdal linksboven dat 
diverse holes doorsnijdt. 
 

3. Monitoring van flora en fauna 

 

Flora. De baancommissie tevens GEO-commissie van Golfclub Heelsum 
bestaat uit een aantal personen met biologische, geologische, en 
cultuurtechnische achtergrond, waarvan de meerderheid een van deze 
disciplines gestudeerd heeft aan een van de Nederlandse universiteiten. Zij 
hebben de afgelopen jaren samen met leden van de KNNV (Koninklijke Natuur 
Historische Vereniging), FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en 
NMV (Nederlandse Mycologische Vereniging) van Wageningen en omstreken 
zowel de flora als de fauna geïnventariseerd. De afgelopen jaren zijn in voor- 
en najaar tellingen en inventarisaties van vogels, zoogdieren, planten en 
schimmels uitgevoerd. De soortensamenstelling is als gevolg van veranderd 
landgebruik en beheer van de golfbaan het afgelopen decennium sterk 

veranderd. Zo werden in de periode 2013/2014 211 plantensoorten geteld en in 

periode 2015/2016 296. In totaal werden er 322 plantensoorten geteld (bijlage 

3). Enkele bijzondere planten die afgelopen jaren op Golfbaan Heelsum zijn 

waargenomen zijn o.a. de breedbladige wespenorchis en klein warkruid.  
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De brede wespenorchis (links) en klein warkruid (rechts) zijn in 2015 voor het eerst 

aangetroffen op golfbaan Heelsum. 

 

Typische akkeronkruiden zijn de afgelopen jaren in aantal afgenomen, terwijl 

door verminderd kunstmestgebruik en verschraling de diversiteit aan grassen 

sterk is toegenomen zoals buntgras aan de randen van de droogdalen, 

reukgras, kamgras en eekhoorngras. Ook zijn kruiden als Duits viltkruid, 

dwergviltkruid sterk toegenomen, naast Sint-Janskruid, Jacobskruiskruid en 

wilde peen die de baan kleurrijk maken tijdens hun bloei in de zomer. In de 

struikheide is op enkele plaatsen de plantenparasiet klein warkruid voor het 

eerst aangetroffen evenals de brede wespenorchis. Op de rijkere ondergrond 

treffen we nog ongewenste planten zoals paardenbloem en akkerdistel aan. 

Zonder ingrijpen zal het proces van verschraling daar nog jaren in beslag 

nemen om deze soorten kwijt te raken. Het verschralingsbeleid (een of 

tweemaal per jaar maaien en afvoeren van de rijke plekken in juni/juli heeft 

zichtbaar tot lagere productie van droge stof geleid (enkele tonnen per ha per 

jaar), en de vegetatie een meer open en schraler karakter gegeven. Grassen 

kenmerkend voor de rijkere grond zoals kropaar en witbol zien we verder 

afnemen, hetgeen ook duidt op verschraling.  

 

Fauna. Met een veranderende vegetatie zal de fauna ook langzaam veranderen 

(bijlage 4). Sinds enkele jaren treffen we broedparen van de veldleeuwerik aan. 

Ook de boomleeuwerik broedt op de baan en laat zijn karakteristieke 

zangvlucht zien en horen. In 2015 werd ook voor het eerst de roodborsttapuit 

waargenomen in het broedseizoen. In 2016 zijn er meerdere paartjes die 

broeden in de baan. Naast de meer algemene soorten van open agrarisch en 

parkland valt de geelgors en grasmus op als bijzondere soorten. De grasmus is 

de laatste jaren ook duidelijk in aantal toegenomen. Door toename van de 

veldmuizenpopulatie in de rough is er de laatste jaren ook een sterke groei in 

roofvogelpopulatie waargenomen (buizerd, torenvalk). Helaas zijn er de 

laatste jaren geen patrijzen meer waargenomen, maar is er wel een toename 

van het aantal fazanten en groene spechten. In het najaar doen doortrekkende 

kneus, putters, kramsvogels en koperwieken zich tegoed aan zaden van 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://bomennederland.files.wordpress.com/2009/07/epipactis-helleborine-bp-090721d.jpg&imgrefurl=https://bomennederland.wordpress.com/2009/07/22/&docid=OjfR2FOhpagc5M&tbnid=Arw9Hx0knxO8lM:&w=1024&h=768&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwj74KPetvXNAhWCvRQKHfALABMQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/buiten-kulak/lage_planten/Cuscuta epithymum - Klein warkruid/cuscuta epithymum-klein warkruid-02.jpg&imgrefurl=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/images/buiten-kulak/lage_planten/Cuscuta epithymum - Klein warkruid/&docid=lVEw12DRRXOBJM&tbnid=THK_MyfTE8_GXM:&w=1024&h=768&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwiim4iWufXNAhWH0RQKHYI6DmQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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struiken in de baan (zoals o.a. gaspeldoorn en de vele verschillende 

grassoorten). Jaarlijks wordt meegedaan aan de nationale vogel teldag van de 

NGF.  

 

  
 

 

  
 

De grasmus (linksboven) en veldleeuwerik (rechtsboven) worden regelmatig 

gesignaleerd op het Heelsumse Veld evenals de roodborsttapuit (linksonder) en geelgors 

(rechtsonder). 

 
Verassend is ook de ontwikkeling van de vijver met een grote populatie aan 
groene en bruine kikkers maar ook vissen waar weer vogelsoorten als de 
blauwe reiger, doodaars en aalscholver op af komen. De vijver (het enige open 
water van de golfclub) dient tevens als biotoop voor kikkers en de pad.  

Ook worden vos, das en ree regelmatig gespot en zijn hun sporen in de 
baan duidelijk zichtbaar. In de bossen langs Airborne 2 en Airborne 5 en het 
landgoed naast Helsum 1 bevinden zich verscheidene dassenburchten. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://footo.nl/userphotos/2010/0427/3904oo121547282069.jpg&imgrefurl=http://footo.nl/114Al/de-grasmus&docid=llgGSWNZoTVTfM&tbnid=Eu5mQNlMO4SXZM:&w=881&h=633&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwji7-C_rvXNAhVGVRQKHQxPDm8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pbase.com/toondesmit/image/154661880/original.jpg&imgrefurl=http://www.pbase.com/toondesmit/skylark2&docid=8WT3LKjMOEqXzM&tbnid=GeatkyXeiR0ZtM:&w=1100&h=854&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwiYmPWDrvXNAhUFXBQKHdP9DEYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vogelvisie.nl/foto/geelgors.jpg&imgrefurl=http://www.vogelvisie.nl/soort/geelgors.php&docid=Qtsk3-PXy7VPZM&tbnid=ylhMN_heQQA-MM:&w=360&h=240&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwin2q71kvbNAhVSsBQKHbdYD70QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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De das die op golfbaan Heelsum voorkomt en in nabijheid van Airborne 2 een burcht 

heeft. 

 
Konijnen bevinden zich met name op de Airborne lus, en de omvang van de 
populatie varieert van jaar tot jaar (cyclisch). Inmiddels zijn er in de loop der 
jaren diverse waarnemingen van de zandhagedis geweest. Deze soort is het 
symbool van onze club en is verwerkt in het clublogo. Ook de levendbarende 
hagedis is de laatste jaren waargenomen. De droogdalen en open zandplekken 
bieden een uitstekend biotoop voor deze zeldzame reptielen. In verband met 
de Flora & Fauna wet is in 2013 een volledige inventarisatie van diverse 
beschermde soorten uitgevoerd door NL Adviseurs vastgelegd in het 
Natuurbeheerplan van de Golfclub Heelsum (bijlage 5). Hierbij is zowel de 
locatie als de populatieomvang geschat. Op entomologisch gebied zijn er nog 
geen gedetailleerde inventarisaties gedaan maar we mogen daar de specifieke 
soorten die gebonden zijn aan zandvlakten zoals de zandloopkever en diverse 
graafwespsoorten gaan verwachten. Ook verschillende vlindersoorten 
waaronder het heideblauwtje worden regelmatig op de golfbaan aangetroffen. 
We zullen de komende jaren ook een gedegen inventarisatie gaan maken van 
het insectenleven in de baan. 
 
Paddenstoelen. In het najaar van 2015 zijn voor het eerst paddenstoelen 
geïnventariseerd (bijlage 6). De aantallen zijn nog beperkt, maar er wordt een 
gestage uitbreiding waargenomen. Het zijn voornamelijk soorten die in 
grasland, op dood hout, en op de wortels van berken, vliegdennen en brem 
voorkomen, zoals o.a. de rode en gewone zwavelkop (aan de voet van  
zitbanken naast de tee-box, de reuzenbovist, de weidekringzwam, de 
gazonvlekplaat, het mosklokje, het plooirokje en de gewone beurszwam 
(allemaal in fairway en rough), de gewone oesterzwam (aan een deels 
afgestorven stammen van brem), de gewone fopzwam (op de wortels van de 
vliegden) en de groene berkenrussula die als mycorrhiza groeit op wortels van 
berken. In de komende jaren zal de inventarisatie herhaald worden in zowel 
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voor als najaar. Ook zullen de randen van de golfbaan, waar beuken, eiken en 
paardenkastanje staan, nader worden geïnventariseerd.  
 

 

 
Enkele voorbeelden van paddenstoelen die op Golbaan heelsum voorkomen. Gewone 
beurszwam (links boven). Gewone zwavelkop (rechtsboven), de weidekringzwam (links 
onder) en de gazonvlekplaat (rechtsonder) (bijlage 6).  

 

4. Beheer 

 

4.1 Natuur 

 
In 2013 is in opdracht van de Golfbaan een natuurbeheerplan opgesteld door 
NLadviseurs. Doel was het richting geven aan de gewenste ontwikkeling van 
de natuur en het in kaart brengen van de zeldzame soorten. Dit laatste ook met 
name zodat we bij het beheer en herinrichting deze soorten niet zouden 
verstoren, een eis van de Flora- en Faunawet.  Het beheer is gericht op 
ontwikkeling en behoud van de zandverstuiving, zand- en mosvegetatie, droge 
heide, karakteristieke schraalgraslanden van droge zandgrond en 
eiken/berkenbos. Om dit versneld te realiseren zijn in het begin van 
herontwikkeling een aantal soorten geïntroduceerd, nu laten we de 
ontwikkeling verder over aan de natuur. Wel willend we nog doorgaan met 
introductie van meer heide. Gebleken is dat bij heide-introductie eerst de 
zwarte toplaag verwijderd moet worden tot op de zandige onderlaag. De heide 
wordt geschonken door de vereniging Natuurmonumenten (NM). In het najaar 
van 2008 is zo ca. 0.4 ha heide afgegraven (grote pollen van 20-40 cm diep) op 
het terrein van NM op de Ginkelse Heide, waar men stuifzanden wilde 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://natuurfotosite.be/Alfabetischp/Beurszwam (gewone)/gewone_beurszwam1.JPG&imgrefurl=http://natuurfotosite.be/Alfabetischp/Beurszwam (gewone)/index.html&docid=ykcNvy1rR9ysTM&tbnid=rQJVisjfwcbwkM:&w=800&h=534&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwjK_-TKsfXNAhXBoBQKHdn_CWQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vogelfocus.nl/paddenstoelen/gewone zwavelkop 029.01 - kopie.JPG&imgrefurl=http://www.vogelfocus.nl/paddenstoelen/gewone zwavelkop.htm&docid=Hp3QFXEkBKa6CM&tbnid=zkSDwpi06TA9AM:&w=800&h=533&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwiLq6T_sfXNAhVCVRQKHTgLDBsQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-L2bsvXNAhWFWhQKHTFUBBIQjRwIBw&url=http://www.zwammeninzuidhorn.nl/Weidekringzwam.html&bvm=bv.127178174,d.ZGg&psig=AFQjCNEv1wlAX7KaWx0EL04k4ug0bXp3aw&ust=1468669449929718
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9vDZsvXNAhXNERQKHRfiAWcQjRwIBw&url=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gazonvlekplaat.htm&bvm=bv.127178174,d.ZGg&psig=AFQjCNE8GPkb8CcJyAFI1Rru2OYrvOOo0w&ust=1468669528081703
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ontwikkelen en vervolgens naar golfbaan Heelsum getransporteerd. Deze 
wijze van transplanteren van volwassen heideplaggen was aanvankelijk maar 
ten dele succesvol. Maar met verbeterde techniek, dikkere plaggen op kaal 
zand gaat het een stuk beter. De laatste jaren zien we in de baan ook steeds 
meer zaailingen opkomen, dat geldt ook voor brem en gaspeldoorn die zich 
verjongen.  

 
In 2014-2016 zijn er geen transporten van struikheide meer geweest vanaf de 
Ginkelse Heide, maar in 2017 wordt dit weer opgepakt. In het oorspronkelijke 
masterplan staat vermeld dat Golfbaan Heelsum ca. 4 ha struikheide zou 
aanbrengen. Op termijn hopen we dit oppervlak te bereiken, maar dit zal 
vooral geleidelijk gebeuren in gebieden die minder in het spel komen aan de 
randen van de golfbaan en op schrale grond. Op deze wijze wordt ook het 
aanzicht van de golfbaan ook voor de voorbijgangers (wandelaars en fietsers) 
aantrekkelijker, terwijl meer heide ook weer meer karakteristieke vogels en 
insecten aantrekt. 
 
Naast heide zijn op grote schaal gaspeldoorn, brem, vliegden, buntgras en 
pijpestrootje geïntroduceerd. Deze laatste soort is potentieel een concurrent 
van heide, maar wordt gezien als attractieve verschijning op de golfbaan, en 
zal daar waar nodig in toom gehouden worden. De brem en vliegden zijn zeer 
goed aangeslagen. De brem heeft met name in 2015 uitbundig gebloeid en in 
2015 en 2016 is er opslag van veel jonge planten. Wel is opmerkelijk dat veel 
bremmen na een tiental jaren sterk verouderen en afsterven enerzijds door 
ouderdom anderzijds door aantasting van schimmels. Verscheidene planten 
bezitten kankers veroorzaakt door een nog onbekende houtschimmel. 
Gaspeldoorn kan bij strenge winters bovengronds doodvriezen zoals in 2010 
en 2012 is gebeurd, maar hij hersteld zich meestal en staat in 2016 weer volop 
in bloei. Voor de schrale graslanden zijn bij de aanleg gradiënten aangelegd 
van verschillende mengsels van zwarte grond en wit zand. Verdere 
verschraling van de graslanden, middels maaien (een of tweemaal per jaar) en 
afvoeren, zal komende jaren worden voortgezet. Op termijn (onduidelijk 
hoelang dit gaat duren) verwachten wij de volgende vegetatietypen: 
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Referentiebeeld: zandige plekken met een typische vegetatie van haarmos en   

Buntgras. 
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Schrale graslanden van de droge zandgrond, met o.a. muizenoortje, en rood zwenkgras.  

 

 
Parkachtig landschap met berk, eik en aan de randen gaspeldoorn. 

 

. 

 

 
Zijn we op de goede weg?  
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Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen in de vegetatie zijn vanaf 
2007 regelmatig inventarisaties van de plantensoorten en vegetatietypen 
uitgevoerd zoals ook is aangegeven in het natuurbeheerplan (bijlage 5). Bij 
ieder ontwikkelingsstadium behoort een typische vegetatie. Deze streefbeelden 
zullen als leidraad dienen voor het beheer.  
 
Streefbeelden: 

1. Open zand met overgangen naar vastlegging van het zand door buntgras en 
zandzegge, later gevolgd door haarmos. Dit vegetatietype heeft zich inmiddels 
sterk ontwikkeld in de zandige “waste areas” rondom de droogdalen. Het 
buntgras geeft prachtige silhouetten met paarsrode uitstoelingen. Anno 2015 
heeft het buntgras zich spontaan uitgebreid in de droogdalen en waste areas 
(o.a. bij Sandr 6 en Helsum 2). 

 
De eerste vastleggingsfase door buntgras, komen mossen en ook op. 

 
 

2. Dominantie van struikheidevegetatie. Vanaf 2010 is jaarlijks tussen de 1000-
3000 m2 volwassen heide betrokken van NM. Tevens zullen de waste areas die 
niet of nauwelijks in het spel liggen geïnventariseerd worden. In deze gebieden 
is de verwachting dat na voldoende vastlegging door buntgras en 
(korst)mossen struikheide zich spontaan zal vestigen uit ingewaaid zaad. Om 
de natuur een handje te helpen is in 2011 400 m3 heidegrond vanuit de 
Doorwerthse Heide getransporteerd naar Golfbaan Heelsum en in depot 
gelegd. Dit materiaal is in de periode 2013-2014 aangebracht op sterk 
verschraalde plekken in het terrein (plekken waarvan de organische toplaag 
volledig is verwijderd). Zoals eerder aangegeven gaat het areaal aan heide in 
2017 weer uitgebreid op locaties die niet in het spel komen maar die het 
aanzicht van de baan wel sterk verfraaien (0.5-1 ha, afhankelijk van het 
financieel beleid van de club). 
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  In deze vegetatie kan heide zich vestigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vestiging van heide in een verbond met 
buntgras en (korst)mossen). 

 

3. Vliegdennen. Deze zijn grotendeels aangeplant, maar spontane verspreiding is 
ook al waargenomen. Beheer is hier de eerste jaren met name gericht geweest 
op behoud van de aangeplante vliegdennen. Anno 2015 doen de vliegdennen 
het bijzonder goed. De biomassa van veel vliegdennen is meer dan verdubbeld 
in enkele jaren. Ze bepalen voor een deel het silhouet van het landschap. 
Streefbeelden zijn het ontstaan van solitaire vliegdennen afgewisseld met 
groepjes vliegdennen en berken. Voorwaarde hier blijft dat het landschap een 
open karakter blijft behouden. Inmiddels is er een boombeheerplan opgesteld 
met de baanarchitect, waarbij bomen gesnoeid of soms zelfs verwijderd 
worden om te voorkomen dat op termijn Golfbaan Heelsum verandert van een 
heidebaan in een bosbaan, zoals bij veel andere heidebanen in de loop der jaren 
is gebeurd. Dit wordt goed gecommuniceerd met de klankbordcommissie die 
continue contact staat met de leden.  
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     Solitaire dennen in heide en schraal grasland. 

 
4. Droge schrale graslanden. Streefbeeld is dat de biodiversiteit aan grassoorten 

aan de randen van de fairways in de loop der jaren sterk gaat toenemen. De 
huidige fairways hebben zich ontwikkeld op landbouwgrond die 
langzamerhand verschraalt. Van belang is dat de droge stof productie omlaag 
gaat en de vegetatie meer open wordt. Beheer is dan ook gericht op maaien en 
afvoeren. Anno 2016 is de diversiteit aan grassoorten sterk toegenomen (bijlage 
3). Meer dan 300 plantensoorten zijn reeds waargenomen anno 2016.   

5. Eiken-berken landschap. Beheer is gericht op het in standhouden van dit 
landschap.  
 
De fauna zal uiteindelijk de flora volgen. Inventarisatie van vogels, amfibieën 
en reptielen vindt op ad hoc basis plaats gedurende de vele rondgangen die 
baancommissieleden maken (bijlage 4). De laatste twee jaar wordt de 
planteninventarisatie gedaan in samenwerking met FLORON. Indien mogelijk 
zal externe expertise ingehuurd worden voor de inventarisatie van vlinders en 
andere insecten.   
 



24 
 

 

 

 

4.2 Cultuurtechnisch golfbaanonderhoud: nutrienten-, bestrijdingsmiddelen- en 

waterverbruik 

 
Golfclub Heelsum probeert de golfbaan al sinds de aanleg zo duurzaam 
mogelijk te beheren. Water- en nutriëntenverbruik worden zo optimaal 
mogelijk toegepast om enerzijds het gras in een goede conditie te houden en 
anderzijds de uitbraak van schimmelplagen te voorkomen. Zowel het 
waterverbruik als de nutriëntengift ligt aanzienlijk lager dan bij de meeste  
Nederlandse golfbanen. Het beheer van de greens is gericht op de 
aanwezigheid van zoveel mogelijk rood zwenkgras om de invasie van 
straatgras te beperken. Dit vereist een matige bemesting en watergift. Dit 
beheer leidt tot vele voordelen: geringe uitspoeling van meststoffen, weinig 
aangetaste greens (dus geen noodzaak voor gebruik aan bestrijdingsmiddelen), 
en beperkte invasie van straatgras. Deze laatste soort is tevens zeer gevoelig 
voor schimmelinfecties die dan mogelijk ook op rood zwenkgras kunnen 
overgaan. In 2016 bestaan de meeste greens als gevolg van het stringente 
beheer nog steeds grotendeels uit rood zwenkgras en struisgras en vrij laag 
percentage straatgras.  
 

Geschatte grassamenstelling van de baansegmenten in 2015 

 

Greens  Festuca rubra (rood zwenkgras)   >75% 

   Agrostis capillaris (gewoon struisgras)  20-25% 

   Poa annua (straatgras)    <1% 

 

 

Tees   Festuca rubra (rood zwenkgras)   ca.40 % 

   Agrostis capillaris (gewoon struisgras)  ca.40 % 

   Poa annua (straatgras)    ca. 20% 

 

Fairways  Festuca rubra (rood zwenkgras)   > 65% 

   Agrostis capillaris (gewoon struisgras)  20-25%

   Poa annua (straatgras)    < 15 % 

 

Bemesting  
 

Het gebruik van meststoffen worden vanaf 2010 nauwkeuriger geadministreerd (tabel 

2). Er wordt gestreefd naar minimaal gebruik van kunstmest op de green, tees en in 

de fairways. De roughs krijgen geen kunstmestgift. De fairways worden afhankelijk 

van de toestand van de graszode bij gemest. De kwaliteit van de grasmat van de tee 

boxen liet de laatste jaren iets te wensen. Om deze reden hebben de tees in de periode 
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2013-2015 wat meer kunstmest ontvangen. De kunstmest gift op greens en aprons is 

de laatste jaren niet noemenswaard veranderd. Fe2 SO4 wordt op de greens toegepast 

om mosgroei te onderdrukken. 

 

 

Tabel 2. Kunstmestgiften 2004-2015. Vanaf 2010 wordt ernaar gestreefd de 

giften geleidelijk te verlagen. 

 

Periode Baanonde

rdeel 

Stikstof Fosfaat Kalium Magnesi

um 

Fe2 SO4 

  kg/ha/ja

ar 

kg/ha/ja

ar 

kg/ha/ja

ar 

kg/ha/ja

ar 

kg/ha/ja

ar 

Tot 2010 Tee 80-100 12-15 40-50 10-15 0 

2011 Tee 18 0 96 8 0 

2012 Tee 21 0 112 9 0 

2013 Tee 18 0 26 0 4 

2014 Tee 50 20 42 0 10 

2015 Tee 54 21 70 0 8 

       

Tot 2010 Fairway 70-80 23-25 80-100 0 0 

2011 Fairway 50 0 0 0 0 

2012 Fairway 60 0 0 0 0 

2013 Fairway 0 0 0 0 0 

2014 Fairway* 68 23 23 0 5 

2015 Fairway** 53 14 26 0 0 

      0 

Tot 2010 Green+A

pron 

80-100 10-12 100-130 10-15 0 

2011 Green+A

pron 

25 0 120 9 0 

2012 Green+A

pron 

25 0 120 9 0 

2013 Green+A

pron 

              46   

8 97 0 10 

2014 Green+A

pron 

65 26 112 0 22 

2015 Green+A

pron 

87 24 92 0 28 

*Alleen schrale delen van de fairway (in totaal 2 ha) 

** Alleen schrale delen van de fairway (in totaal 5 ha) 
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Voorkomen en bestrijding van ziekten en plagen 

 

De filosofie van de baan is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een 

minimum te beperken. Liefst zouden we werken zonder input van chemische 

bestrijdingsmiddelen maar helemaal zonder kunnen we nog. Om breedbladige 

onkruiden te bestrijden zijn nog geen alternatieve methoden beschikbaar en te 

veel paardenbloemen en weegbree leiden tot verminderde speelkwaliteit van 

de baan. 

    Wij gebruiken geen fungiciden en insecticiden voor bestrijding van 

schimmels en insecten op de greens, tees en fairways. Wel worden indien nodig 

de fairways en rough behandeld met de herbiciden tegen paardenbloem, klaver 

en distel. 
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Ziekten en plagen kunnen de kop opsteken bij nat en koel weer wanneer de 

greens te lang vochtig blijven en het kort gemaaide gras niet snel genoeg 

uitstoelt en verzwakt raakt, waardoor schimmelinfecties kunnen optreden. Er 

worden geen fungiciden gebruikt ter bestrijding omdat het gras meestal 

voldoende snel herstelt. Wel wordt ijzersulfaat gebruikt om de groei van mos 

tegen te gaan. Een nadeel van geringe bemesting is dat mos sneller de overhand 

kan krijgen.  Bij de aanpassing van de golfbaan in 2007 werden talrijke dennen 

aangeplant. Vlak na de aanplant raakten een aantal dennen verzwakt door 

waterstress en aantasting door insecten zoals de dennenscheerder, Tomicus 

piniperda. Om de dennenscheerder te bestrijden werden plaatselijk 

boomstronken geplaatst om de insecten te lokken. Na een tijdje werd de bast 

van deze stronken verwijderd waardoor de insecten doodgingen. De aanpak 

bleek te helpen omdat in daaropvolgende jaren de insectenaantasting afwezig 

was. 

 

Jaarlijks gebruik van herbiciden voor verschillende baan onderdelen tussen 

2010 en 2015. 

 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aprons  MCPA Nb* Nb Nb 3 0 0 

 Primstar Nb Nb Nb 3 3 3 

 Jepolinex Nb Nb Nb 0 0 3 

 Primus Nb Nb Nb 0 0 0 

 Roundup Nb Nb Nb 0 0 0 

Greens  MCPA 4 4 6 5 0 0 

  Primstar 4 4 6 3 3.5 3.5 

 Jepolinex 0 0 0 0 0 0 

 Primus 0 0 0 0 0 0.16 

  Roundup 0 0 0 0 0 0 

Tees  MCPA 2 2 5 2 4 0 

  Primstar 2 2 5 2 2 2 

 Jepolinex 0 0 0 0 0 2 

 Primus 0 0 0 0 0 0 

  Roundup 0 0 0 0 0 0 

Fairways  MCPA 24 24 48 35 6 0 

  Primstar 24 24 48 35 20 20 

 Jepolinex 0 0 0 0 15 40 

  Primus 0 0 4 0 0 0 

 Roundup 0 0 0 0 0 0 

Rough  MCPA 0 0 0 27 5 0 

 Primstar 0 0 0 29 0 6.5 

 Jepolinex 0 0 0 0 5 3.5 
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 Primus 0 0 0 0 0 0 

 Roundup 0 0 0 0 1 2 

 

*Er is hier geen opsplitsing gemaakt voor het gebruik op greens en aprons. 

 

 

Ook werden de greens van tijd tot tijd bemonsterd de aanwezigheid van 

schadelijke nematoden. De monsters werden geanalyseerd bij de 

Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen. Geen schadelijke hoeveelheden 

plant parasitaire nematoden werden aangetroffen. Ook de grond die voor 

dressing wordt gebruikt werd geanalyseerd op de aanwezigheid van 

nematoden; ook hierin werden geen schadelijke hoeveelheden nematoden 

aangetroffen. Grond gebruikt voor dressing wordt nog steeds regelmatig 

geanalyseerd op aanwezigheid van nematoden om te voorkomen dat greens 

gecontamineerd raken. 

 

De sneeuwschimmel, Microdochium nivale (syn. Fusarium nivale) is een ziekte die 

vaak optreedt in late herfst, winter, en vroege lente, Vooral greens die in de 

schaduw liggen, en lang vochtig blijven zijn vatbaar. Omdat er tegenwoordig 

grassen gebruikt worden die redelijk schimmel-resistent zijn, en er minder 

kunstmest wordt gebruikt, is de ziekte beheersbaar zonder gebruik van 

fungiciden.  

 

Het grootste probleem in de fairways zijn de engerlingen, de larven van juni- 

en rozenkevers. De graszode komt daardoor los te liggen en er ontstaan lichte 

bruine plekken. De schade die door de larven aangericht wordt is echter een 

minder groot probleem dan de schade die door hun predatoren, veelal kraaien 

en dassen, wordt aangericht. Op jacht naar de larven woelen ze de fairway om 

en richten soms grote schade aan. Ter bestrijding van de larven is 

geëxperimenteerd met het inzetten van entomopathogene nematoden. Ze 

helpen echter niet tegen de larven van alle insecten. Zo zijn ze effectief tegen 

de larven van de rozekever, Phyllopertha horticola, maar veel minder effectief 

tegen die van de junikever, Amphimallon solstitialis, die op onze droge baan 

meer voorkomt. Omdat er geen andere bestrijdingsmethoden voor handen zijn 

en we geen chemie willen gebruiken, wordt de schade die wordt aangericht, zo 

snel mogelijk hersteld met zand en graszaad. In het algemeen zien we een 

toename van rozenkevers en een afname van de junikever, die van drogere 

omstandigheden houdt. In najaar 2015 was er weinig schade, we moeten 

afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. In 2015 en begin 2016 was er vrij veel 

schade op de greens door emelten, de larven van de langpootmug. Zij leven in 

de grond en grazen een stukje rond hun holletje kaal zodat er een schadeplek 

ontstaat en hobbelige greens. Op een aantal greens zijn de emelten bestreden 
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door de green tijdelijk met zwart plastic af te dekken. De emelten komen dan 

naar boven en kunnen met een maaimachine worden gedood. 

 

De rozenkeverdolkwesp en wilde peen. 
Door de diversiteit aan plantensoorten zo hoog mogelijk te houden 
(waardplanten) is de kans op natuurlijke predatoren van o.a. engerlingen ook 
groter. Soms kan een handje geholpen worden door specifieke soorten in te 
zaaien. Zo is bij de aanleg van de baan in 2003 wilde peen ingezaaid. Dit is de 
waardplant voor de rozenkeverdolkwesp, die haar eitjes legt in de engerling. 
Na de aanpassing van het maairegime voor de rough van 2 maal per jaar in juni 
en september naar 1 maal per jaar in juni/juli heeft de wilde peen zich massaal 
kunnen uitbreiden op ons terrein en blijft hij zich anno 2015 nog steeds verder 
uitbreiden. Zo probeert Golfbaan Heelsum, waar mogelijk, ziekten en plagen 
langs natuurlijke weg op te lossen.  

 

Spreeuwen 
Van nature komen er veel spreeuwen voor op de golfbaan. Ze foerageren vanaf 
mei massaal de fairways op zoek bodeminsecten waaronder de kevers die 
verantwoordelijk zijn voor het afzetten van eieren waaruit engerlingen 
ontstaan. De fairways zijn zeer droogtegevoelig als gevolg van de zandige 
ondergrond (met veel kiezels die op warme dagen opwarmen tot meer dan 50 
0C, wat kan leiden tot afsterven van de wortels). Tijdens enkele zeer warme 
zomers is een groot deel van de grasmat in de fairways afgestorven waardoor 
ruim 1 jaar lang op min of meer verdroogde fairways gespeeld moest worden. 
Daarom is in 2008 besloten fairwayberegeningsinstallatie aan te leggen, waarbij 
beregening alleen uitgevoerd wordt om de grasmat in leven te houden. Dat wil 
zeggen dat de fairways mogen verkleuren als gevolg van droogtestress (een 
typisch eigenschap van Britse Heathland courses die als referentie voor 
Golfclub Heelsum gelden). Het irrigatiesysteem, dat deels in 2003 en 2008 is 
aangelegd, wordt in 2016 gerenoveerd omdat vele sproeikoppen defect zijn 
geraakt, omdat water uit de vijver werd betrokken, dat vaak “vervuild” was 
met algen, waardoor filters, kleppen en sproeiers verstopt raakten.  Er is een 
nieuwe bron geslagen en wordt het beregeningswater direct uit de grond 
betrokken met twee pompen. Het waterverbruik van 2013 t/m 2015 staat 
weergegeven in Tabel 3. In 2016 werd een pomp vervangen zodat we twee 
pompen hebben met gelijke capaciteit. Op basis van draaiuren is het 
waterverbruik in de periode 2010-2012 geschat. In de droge jaren 2010/2011 
werd 30.000 m3 per jaar verbruikt en in 2012 18.000 m3. Van 2013-2015 hebben 
we op jaarbasis tussen de 12.000 en 20.000 m3 water gebruikt. Daarmee is het 
streven gerealiseerd om jaarlijks gemiddeld minder dan 20.000 m3 te 
verbruiken, wat neerkomt op gemiddeld 100 mm per jaar. Vanaf 2016 zijn beide 
pompen voorzien van een m3-registratie zodat het watergebruik nauwkeuriger 
gemeten kan worden. 
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Jaarlijks waterverbruik voor verschillende baanonderdelen tussen 2013 en 

2015 (m3). 

 

  

Geschat 

verbruik 2010-

2013 

 

2013 2014 2015 

Voorgreens  2425 1110 1762 

Greens  5219 4315 2818 

Tees  2614 1832 1703 

Fairways  8746 5562 5119 

Overig  2000 500 1000 

Totaal 25000 21004 13319 12402 

 
 
4.3 Energieverbruik Golfbaan Heelsum 
 
In het clubhuis wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Het verbruik lijkt 
in vergelijking met andere golfbanen aan de hoge kant, maar dit is eigenlijk 
moeilijk te vergelijken (aantal ruimtes clubhuis, inhoud in m3, aantal bezoekers 
per jaar etc.) Om meer grip te krijgen op het verbruik zal een energie-audit 
worden uitgevoerd. Streven is de komende jaren, mede op basis van de audit, 
het verbruik met minstens 10% te verminderen. Momenteel onderzoekt de club 
ook of het aanleggen van zonnepanelen tot de mogelijkheden behoort en een 
tweetal oplaadpunten voor elektrische auto’s.  
 
Energieverbruik (kWh) op Golfbaan Heelsum  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    

Renewable 
electricity 

179244 198320 222832 220677 213540 199364 188935 

Non-
renewable 
Electricity 

 25000 26300 20600 21540 19666 19325 

Diesel 10000 10500 11000 11500 9070 

 

10045 

 

10409 

 
Petrol 1250 1500 1650 1650 1050 

 

863 

 

921 

 
Gas 26604 23071 28994 25630 23450 22567 22643 

Aspen 2     275 465 440 

Aspen 4       50 
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Digitale kaart golfbaan Heelsum; instandhouding van geplande maaicontouren 
 
Een klassieke heidebaan vraagt ook om een gericht maaipatroon. De 

vegetatie in de rough mag op een natuurlijke wijze uitwaaieren in de fairway. 
In samenspraak met onze baanarchitect Steve Marnoch is het nieuwe 

maaipatroon voorjaar 2009 voor het eerst toegepast. Voor het onderhoud en 

ontwerp van de golfbaan wordt vanaf 2016 een digitale kaart gebruikt. De 

kaartviewer is bereikbaar via alle platformen (tablet, smart phone, desktop) 

waardoor hij zeer gebruikersvriendelijk is. De digitale kaart is gerealiseerd 

door nauwe samenwerking tussen de Baancommissie, De Enk Groen & Golf en 

de greenkeepers. De digitale kaart bevat een zeer nauwkeurige weergave van 

de baan (tot op 2 cm nauwkeurig). In de kaart zijn de contouren van alle 

baansegmenten (o.a.: fairways, greens, bunkers, sproeikoppen, heide, bomen 

en boomgroepen) opgenomen. De kaart geeft de mogelijkheid om op een 

eenvoudige manier informatie van de baan te beheren en aanpassingen en 

voorstellen van aanpassingen door te geven aan de greenkeepers. Denk daarbij 

aan het doorgeven van beschadigingen door kraaien en konijnen die hersteld 

moeten worden, of het bijwerken van de rough waar die te hoog is uitgegroeid. 

Deze meldingen zijn met een smartphone door te geven; de digitale kaart biedt 

een grote mate van efficiency en flexibiliteit bij het onderhoud en maaibeleid 

van de golfbaan. Momenteel wordt een groot deel van de golfbaan door een 

robotmaaier gemaaid die exact de contouren van de digitale kaart volgt. Op 

deze manier wordt gegarandeerd dat greens en fairway in de loop der tijd niet 

van vorm en omvang veranderen. De robotmaaier heeft ook als voordeel dat 

de greenkeepers meer tijd hebben om andere onderdelen van de baan te 

onderhouden. 

 

De digitale kaart wordt komende jaren nog verder uitgebouwd. 

Baancommissielid, Olivier Willemsen, heeft het op zich genomen om met een 

zeer nauwkeurig GPS-systeem allerlei onderdelen van de baan verder in kaart 

te brengen. Het GPS-systeem wordt beschikbaar gesteld door De Enk Groen & 

Golf. Het opmeten en invoeren van baansegmenten heeft veel tijd gevraagd, 

maar betekent ook dat de digitale kaart nu naar zijn volle potentieel ingezet 

kan worden. 
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Het opmeten van heide met het GPS-systeem op Sandr 6 door Olivier Willemsen. 

  
Ook moet er nog ervaring opgedaan worden met de sandfaced bunkers. Zij 
moeten een paar maal per jaar gemaaid worden. Daarnaast zal in de loop van 
de komende jaren duidelijk worden hoe heide, brem en gaspeldoorn op een 
natuurlijk manier geïntegreerd kunnen worden met het bunker-fairway 
complex. 
 
De Dynamow robotmaaier. 

De Enk Groen & Golf werkt met gerobotiseerde greenmaaiers en 
fairwaymaaiers voor het golfbaanonderhoud. Deze maaiers werken met GPS 
en slimme besturingssoftware, en kunnen onbemand maaien. Sinds 27 mei 
2013 werken specialisten van De Enk Groen & Golf op Prise d’eau Golf te 
Tilburg aan het perfectioneren van de “DynaMow” maaier. Vanaf juni 2016 is 

de DynaMow ook op Golfclub Heelsum in gebruik. Dynamow is een 

samentrekking van “Dynamic Mower”. Maaipatronen worden dynamisch 

berekend, en voor elk maaioppervlak wordt vanuit een andere richting 

gemaaid. Na het berekenen van de maairoute wordt de DynaMow op het 

startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, 

zakken, gas geven, enzovoorts. Het maai- en werkgebied wordt éénmalig 

ingesteld en vervolgens maait de DynaMow zeer nauwkeurig.  
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Dynamow Greenmaaier   Dynamow Fairwaymaaier 

De DynaMob is een standaard maaimachine waarop een geavanceerd 

besturingssysteem is geïntegreerd. Via een “touch screen” kan hij volledig 

worden aangestuurd. De greenkeeper blijft in de buurt en kan indien nodig op 

elk gewenst moment ingrijpen. De DynaMob kan ook nog steeds handmatig 

bediend worden.  Aan voor- en achterzijde is de Dynamow uitgerust met 

RADAR en akoestische sensoren. Wanneer binnen vier meter van de 

DynaMow een obstakel wordt gedetecteerd, dan mindert hij vaart, en wanneer 

de aanwezigheid het obstakel door akoestische sensoren wordt bevestigd, stopt 

hij 50 cm vóór het obstakel. Na verwijdering van het obstakel hervat de 

DynaMow zijn werkzaamheden binnen 30 seconden.  Als het obstakel niet 

binnen drie minuten verwijderd is, wordt een SMS naar de greenkeeper 

gestuurd. De DynaMow kan met een rode noodstop (achterzijde) onmiddellijk 

uitgeschakeld worden. De DynaMow maait greens en fairways systematisch 

en ter afsluiting maait hij een rondje om de fairway of green. Vervolgens rijdt 

hij naar de volgende fairway of green. 

4.4. Duurzame keten 

Het is het beleid van GC Heelum om een natuurlijke en duurzame baan te zijn. 

Dat uit zich niet alleen in het beperkte gebruik van kunstmest , water en 

bestrijdingsmiddelen in de baan. Op het gebeid van energiegebruik is 

ontwikkeling gaande naar reductie van het gebruik van elektriciteit en 

opwekken van duurzame energie via zonnepanelen.In de baan zijn de 

prullenbakken verwijderd en vervangen door vier containers bij het clubhuis 

waar afval gescheiden kan worden aangeboden. Spelers krijgen een bio-

afbreekbaar afvalzakje aangeboden wanneer ze de baan in gaan. Dit heeft 

geleid tot minder zwerfafval in de baan, een betere recycling en vermindering 

van de kosten. In het restaurant worden al enige duurzame, organische en 

fairtrade producten geserveerd. We zullen deze ontwikkeling de komende 

jaren doorzetten en ook zoeken naar gebruik van meer lokale producten en van 

leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.  
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5. Mens en samenleving  

 
Wij informeren onze leden regelmatig over specifieke onderwerpen. De 
baancommissie en de greenkeepers schrijven regelmatig voor de website en het 
clubblad over aan natuur en baanbeheer gerelateerde onderwerpen. 
Begin 2016 is door twee scholieren een project uitgevoerd waarin leden middels 
een digitale enquête met 10 vragen gepolst werden over bekendheid met en 
draagvlak voor GEO (her)certificering. Zo hopen we dat GEO certificering 
beter bekend wordt onder de leden en als positief onderdeel van de golfbaan 
wordt gezien, waarover binnen en buiten de club wordt gecommuniceerd.  
We blijven de leden informeren over de voortgang van de komende GEO 
hercertificering. Onderdelen zijn al verschenen in het clubblad en op de 
website.  
 
Een voorbeeld is de planteninventarisatie, maar ook hoe we omgaan met de 
uitkomsten van de rapporten van de baanarchitect en het agronomische 
rapport van Connor Nolan van de  STRI  in 2015. De al in 2008 gepresenteerde 
visie op de baan- en natuurontwikkeling is nog steeds uitgangspunt voor de 
communicatie, op basis waarvan we bepaalde ingrepen in de baan doen of juist 
laten. Ook extern hebben we laten zien dat Golfclub Heelsum vanaf het begin 
volgens GEO richtlijnen opereert. Zo zijn er diverse artikelen in vakbladen 
verschenen over onze opvatting over golfbanen en golfbaanonderhoud is. 
Bijvoorbeeld in Groen & Golf, Golf Journaal, De Volkskrant, Golf Course 

Architecture, en diverse Gelderse kranten en andere media. Naast 

informatievoorziening aan de leden en omgeving nodigen wij ook regelmatig 

natuurverenigingen uit. In 2015 lieten de IVN en 6 dorpen in het groen tijdens 

een baanwandeling zich zeer positief uit over het beheer van de baan, inclusief 

onze ideeën voor het verbeteren van de natuurlijk ogende bunkers. Ook 

FLORON leden die meehielpen met de planteninventarisatie lieten zich lovend 

uit over de diversiteit aan plantensoorten.  
 
 Het GEO gedachtengoed is de afgelopen jaren frequent met de 
greenkeepers besproken. Dit heeft geresulteerd in een matiging in het gebruik 
van o.a. meststoffen en herbiciden. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan aan een 
pilot duurzaam golfbeheer waarin een aantal banen samenwerken om tot 
duurzaam gebruik te komen op basis van “meten is weten”. Ook maken zowel 
de baancommissaris als de hoofdgreenkeeper deel uit van NGF adviesgroepen 
rond de Green Deal, die beoogt chemische bestrijdingsmiddelen na 2020 niet 
meer te gebruiken op golfbanen. Ook bezoeken leden van de baancommissie 
regelmatig NGF workshops waarbij deze onderwerpen aan de orde komen. 
Daarnaast worden jaarlijks op de baan nieuwe biologische preparaten uitgetest 
op hun preventieve en curatieve werking tegen ziekten en plagen en de 
gezondheid en weerbaarheid van het gras. 

Door baanwandelingen en informatieavonden informeert Golfclub Heelsum 

de leden en probeert ze ook te betrekken bij inventarisaties. We constateren dat 
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een duurzaam en natuurvriendelijk onderhoud van de baan goed valt bij de 

leden, ook al omdat men ziet dat in het beheer rekening wordt gehouden met 

de speeleigenschappen.  
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Bijlage 1. Samenvatting van de GEO doelstellingen voor de planperiode 2016-
2018. 

Landschap en Natuur  

- We zullen de golfbaan nog verder verschralen ter bevordering van toename van het 

aantal planten en vogelsoorten. We zijn al op de goede weg. In 2013 werden 211 

plantensoorten geïdentificeerd en in 2016 waren het er 322. Enkele bijzondere 

nieuwe plantensoorten werden waargenomen zoals de brede wespenorchis en 

klein warkruid.  

 
 
De brede wespenorchis (links) en klein warkruid (rechts) zijn in 2015 voor het eerst 
aangetroffen op golfbaan Heelsum. 

-  We streven naar uitbreiding van het heideareaal van 1.2 ha naar 1.5 ha. Dit zal 

gebeuren aan de achterkant van de nieuwe bunkers en op plaatsen buiten het spel 

om het natuurbeeld te verfraaien. De heide wordt betrokken van 

Natuurmonumenten. 

- We verwijderen bomen en struiken die niet in het heidelandschap passen zoals 

Amerikaanse vogelkers, Robinia (Pseudoacacia) en braam. Ook zal de heide 

bijgehouden worden om vergrassing tegen te gaan.  

- Naast planten, reptielen en vogels zullen we komende jaren ook een seizoen 

insecten op de golfbaan inventariseren. Aan bijzondere vogels werden in afgelopen 

periode de roodborsttapuit en grasmus veelvuldig waargenomen; jammer genoeg 

neemt het aantal patrijzen en veldleeuwerikken af. 

  
De grasmus (links) en veldleeuwerik (rechts) worden regelmatig gesignaleerd op de 
golfbaan. 

 

- Sinds de aanleg van de baan is het aantal paddenstoelen nog gering maar het 

neem gestaag toe. Er werden 12 soorten gevonden waarvan een aantal typisch 

zijn voor grasvegetatie. Een aantal staat hieronder afgebeeld. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://bomennederland.files.wordpress.com/2009/07/epipactis-helleborine-bp-090721d.jpg&imgrefurl=https://bomennederland.wordpress.com/2009/07/22/&docid=OjfR2FOhpagc5M&tbnid=Arw9Hx0knxO8lM:&w=1024&h=768&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwj74KPetvXNAhWCvRQKHfALABMQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/buiten-kulak/lage_planten/Cuscuta epithymum - Klein warkruid/cuscuta epithymum-klein warkruid-02.jpg&imgrefurl=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/images/buiten-kulak/lage_planten/Cuscuta epithymum - Klein warkruid/&docid=lVEw12DRRXOBJM&tbnid=THK_MyfTE8_GXM:&w=1024&h=768&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwiim4iWufXNAhWH0RQKHYI6DmQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://footo.nl/userphotos/2010/0427/3904oo121547282069.jpg&imgrefurl=http://footo.nl/114Al/de-grasmus&docid=llgGSWNZoTVTfM&tbnid=Eu5mQNlMO4SXZM:&w=881&h=633&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwji7-C_rvXNAhVGVRQKHQxPDm8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Enkele voorbeelden van paddenstoelen die op Golfbaan heelsum voorkomen. 
Gewone beurszwam (links boven). Gewone zwavelkop (rechtsboven), de 
weidekringzwam (links onder) en de gazonvlekplaat (rechtsonder) 

Water  

- We zullen er naar streven om het waterverbruik op fairways, en greens te 

verminderen door in de toekomst bestaande sproeiers zoveel mogelijk te vervangen 

door sectorsproeiers waardoor er meer gerichte en efficiënte beregening plaatsvindt. 

  

Energie  

- We zullen het gebruik van elektriciteit en gas in het clubhuis met ca. 10% 

verminderen door bestaande verlichting te vervangen door LED-verlichting en het 

plaatsen van sensoren.  

- Er zal een onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van het plaatsen van 

zonnepanelen waarmee clubhuis, buggy’s en machines op “eigen” stroom kunnen 

draaien. Evenzo zal er een onderzoek plaats vinden naar de haalbaarheid van het 

plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s.  

Producten en leveranciers  

- We zullen met de horecamanager bespreken om meer gebruik te maken van lokale 

leveranciers en producten. 

Milieu  

- We gaan komende jaren werken aan implementatie van de criteria voor de Green 

Deal sportvelden, waarbij het gebruik van chemische middelen in 2020 teruggebracht 

wordt naar nul. 

- We stimuleren innovaties bij robotisering van het maaien, precisietoediening van 

meststoffen, bestrijdingsmiddelen en water.  

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://natuurfotosite.be/Alfabetischp/Beurszwam (gewone)/gewone_beurszwam1.JPG&imgrefurl=http://natuurfotosite.be/Alfabetischp/Beurszwam (gewone)/index.html&docid=ykcNvy1rR9ysTM&tbnid=rQJVisjfwcbwkM:&w=800&h=534&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwjK_-TKsfXNAhXBoBQKHdn_CWQQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vogelfocus.nl/paddenstoelen/gewone zwavelkop 029.01 - kopie.JPG&imgrefurl=http://www.vogelfocus.nl/paddenstoelen/gewone zwavelkop.htm&docid=Hp3QFXEkBKa6CM&tbnid=zkSDwpi06TA9AM:&w=800&h=533&bih=891&biw=1920&ved=0ahUKEwiLq6T_sfXNAhVCVRQKHTgLDBsQxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-L2bsvXNAhWFWhQKHTFUBBIQjRwIBw&url=http://www.zwammeninzuidhorn.nl/Weidekringzwam.html&bvm=bv.127178174,d.ZGg&psig=AFQjCNEv1wlAX7KaWx0EL04k4ug0bXp3aw&ust=1468669449929718
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9vDZsvXNAhXNERQKHRfiAWcQjRwIBw&url=https://www.kuleuven-kulak.be/kulakbiocampus/paddestoelen/gazonvlekplaat.htm&bvm=bv.127178174,d.ZGg&psig=AFQjCNE8GPkb8CcJyAFI1Rru2OYrvOOo0w&ust=1468669528081703
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Communicatie; mens en samenleving  

- We gaan bestuur en clubleden meer bewust maken van het GEO gedachtengoed via 

besprekingen van onze plannen, berichten en artikelen in nieuwsbrieven, website en 

clubblad.  

- Verder zullen we het GEO-logo plaatsen op website en clubgebouw. 

- We zullen meer publiceren over natuurontwikkeling in onze golfbaan door middel van 

artikelen in lokale, regionale, nationale kranten en nieuwsbladen. 

- We zullen aandacht besteden aan het GEO gedachtengoed bij baanwandelingen en 

open dagen. 
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Bijlage 2.  Masterplan voor renovatie van de golfbaan, inclusief 

natuurontwikkeling en aanplant (alleen gebiedseigen soorten die passen bij 

de verschillende ontwikkelingsstadia zoals die op de Veluwe voorkomen). 

Momenteel, eind 2015, is ca 85% gerealiseerd. 
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Bijlage 3. Planteninventarisatie 2016. 

Planteninventarisaties in 2013 en 2016    

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
2013/2014 
 Inventarisatie 

2015/2016/ 
Floron Opmerking 

  211 296  
Acer campestre Spaanse aak x x Aanplant 

Acer platanoides Noorse esdoorn x x Aanplant 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x x Aanplant 

Achillea millefolium Duizendblad x x  
Achillea ptarmica Wilde bertram x x  
Aegopodium podagraria Zevenblad x x  
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje x x  
Agrostemma githago Bolderik x   Kwetsbaar 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras x x  
Agrostis stolonifera Fioringras   x  
Aira caryophyllea Zilverhaver   x  
Aira praecox Vroege haver   x  
Ajuga reptans Kruipend zenegroen x  Kwetsbaar 

Alchemilla species Vrouwenmantel   x  
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree x x  
Alliaria petiolata Look-zonder-Look x x  
Allium vineale Kraailook x x  
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart   x  
Amelanchier lamarckii Amerikaans krentenboompje x x  
Ammi majus Groot akkerscherm x    
Ammophila arenaria Helm x x  
Anchusa arvensis Kromhals x    
Anisantha sterilis Ijle dravik   x  
Anisantha tectorum Zwenkdravik   x  
Anthemis arvensis Valse kamille   x  
Anthemis tinctoria Gele kamille x x  
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras   x  
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid x x  
Aphanes australis Kleine leeuwenklauw   x  
Arabidopsis thaliana Zandraket x x  
Arctium lappa Grote klit x x  
Arctium minus Gewone klit   x  
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur x x  
Arrhenatherum elatius Glanshaver   x  
Artemisia vulgaris Bijvoet x x  
Atriplex patula Uitstaande melde   x  
Bellis perennis Madeliefje x x  
Betula pendula Ruwe berk x x  
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Bidens frondosa Zwart tandzaad x x  
Brassica napus Koolzaad x x  
Bromus hordeaceus Zachte dravik x x  
Bryonia dioica Heggenrank x x  
Calamagrostis epigejos Duinriet   x  
Calluna vulgaris Struikhei x x  
Calystegia sepium Haagwinde x x  
Campanula rapunculoides Akkerklokje   x  
Campanula rapunculus Rapunzelklokje x   Kwetsbaar 

Campanula rotundifolia Grasklokje x x  
Capsella bursa-pastoris Herderstasje x x  
Cardamine hirsuta Kleine veldkers   x  
Carex arenaria Zandzegge   x  
Carex pilulifera Pilzegge   x  
Centaurea cyanus Korenbloem x x Gevoelig 

Centaurea jacea Knoopkruid x x  
Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem x x  
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem   x  
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem   x  
Ceratochloa carinata Gekielde dravik   x  
Chaerophyllum temulum Dolle kervel x x  
Chamerion angustifolium Wilgenroosje x x  
Chelidonium majus Stinkende gouwe x x  
Chenopodium album Melganzenvoet x x  
Cichorium intybus Wilde cichorei x x  
Cirsium arvense Akkerdistel x x  
Cirsium vulgare Speerdistel x x  
Convolvulus sepium Haagwinde x x  
Conyza canadensis Canadese fijnstraal x x  
Corylus avellana Hazelaar x x  
Corynephorus canescens Buntgras x x  
Cotoneaster bullatus Grote boogcotoneaster   x  
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn   x  
Crepis biennis Groot streepzaad x x  
Crepis capillaris Klein streepzaad x x  
Cuscuta epithymum Klein warkruid   x Kwetsbaar 

Cynoglossum officinale Veldhondstong x    
Cynosurus cristatus Kamgras   x Gevoelig 

Cytisus scoparius Brem   x  
Dactylis glomerata Kropaar   x  
Danthonia decumbens Tandjesgras   x  
Daucus carota Peen x x  
Deschampsia flexuosa Bochtige smele   x  
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer x   Bedreigd 

Dianthus deltoides Steenanjer x x Kwetsbaar 

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid x x  
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Digitaria ischaemum Glad vingergras   x  
Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren   x  
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren   x  
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren   x  
Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot   x  
Echium vulgare Slangenkruid x    
Eleocharis palustris Gewone waterbies   x  
Elytrigia repens Kweek x x  
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje x x  
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik x x  
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik x x  

Epipactis helleborine subsp. 
helleborine Brede wespenorchis s.s.   x  

Equisetum arvense Heermoes x x  
Erica tetralix Gewone dophei   x  
Erigeron annuus Zomerfijnstraal   x  
Erodium cicutarium Gewone reigersbek x x  
Erophila verna Vroegeling x x  
Erysimum cheiranthoides Gewone steenraket   x  
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts x x  
Fagus sylvatica Beuk x x  
Fallopia convolvulus Zwaluwtong x x  
Festuca arundinacea Rietzwenkgras   x  
Festuca filiformis Fijn schapengras   x  
Festuca ovina subsp. hirtula Ruig schapengras   x  
Festuca rubra Rood zwenkgras x x  
Ficaria verna Speenkruid   x  
Filago arvensis Akkerviltkruid x x Kwetsbaar 

Filago minima Dwergviltkruid x x Kwetsbaar 

Filago vulgaris Duits viltkruid x x Kwetsbaar 

Foeniculum vulgare Venkel x x  
Fragaria vesca Bosaardbei x x Gevoelig 

Fraxinus excelsior Es x x  
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel x x  
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel   x  
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel x x  
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid x x  
Galium aparine Kleefkruid x x  
Galium mollugo Glad walstro x x  
Galium saxatile Liggend walstro x x  
Galium verum Geel walstro x x  
Genista anglica Stekelbrem x x Gevoelig 

Genista pilosa Kruipbrem x x Kwetsbaar 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek x x  
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek   x  
Geranium robertianum Robertskruid x x  
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Geum urbanum Geel nagelkruid x x  
Glechoma hederacea Hondsdraf x x  
Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem x    
Hedera helix Klimop x x  
Helianthus annuus Zonnebloem   x  
Helianthus tuberosus Aardpeer   x  
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw   x  
Herniaria glabra Kaal breukkruid x x  
Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid x x  
Hieracium laevigatum Stijf havikskruid   x  
Hieracium pilosella Muizenoor x x  
Hieracium vulgatum Dicht havikskruid   x  
Hippophae rhamnoides Duindoorn   x  
Holcus lanatus Gestreepte witbol   x  
Holcus mollis Gladde witbol   x  
Hypericum perforatum Sint-Janskruid x x  
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid x x  
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien   x  
Impatiens parviflora Klein springzaad   x  
Jacobaea vulgaris subsp. dunensis Duinkruiskruid   x  
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid  x x  
Jasione montana Zandblauwtje x x  
Juncus effusus Pitrus   x  
Juncus tenuis Tengere rus   x  
Juniperus communis Jeneverbes x x Gevoelig 

Kerria japonica Kerria   x  
Knautia arvensis Beemdkroon x x Kwetsbaar 

Koeleria macrantha Smal fakkelgras   x  
Lactuca serriola Kompassla x x  
Lamiastrum galeobdolon s. str. Gele dovenetel   x  
Lamium album Witte dovenetel x x  
Lamium amplexicaule Hoenderbeet x x  
Lamium maculatum 'Variegatum' Gestreepte dovenetel   x  
Lamium purpureum Paarse dovenetel x x  
Lapsana communis Akkerkool x x  
Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand x x  
Leonurus cardiaca Hartgespan x    
Leucanthemum vulgare Gewone margriet x x  
Linaria vulgaris Vlasbekje x x  
Lolium perenne Engels raaigras x x  
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie x x  
Lotus corniculatus Gewone rolklaver x x  
Lotus 'Sativus' Rechte rolklaver   x  
Luzula campestris Gewone veldbies   x  
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x    
Lycopus europaeus Wolfspoot x x  
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Lythrum salicaria Grote kattenstaart x x  
Malva moschata Muskuskaasjeskruid x x  
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid  x  
Matricaria chamomilla Echte kamille x x  
Matricaria discoidea Schijfkamille x x  
Medicago lupulina Hopklaver x x  
Medicago sativa Luzerne x x  
Melilotus albus Witte honingklaver   x  
Mercurialis annua Tuinbingelkruid   x  
Misopates orontium Akkerleeuwenbek   x Kwetsbaar 

Molinia caerulea Pijpenstrootje x x  
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje x x  
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje x x  
Myrica gale Wilde gagel x x Gevoelig 

Nardus stricta Borstelgras   x Gevoelig 

Nasturtium microphyllum Slanke waterkers   x  
Nymphaea alba Witte waterlelie x x  
Oenothera biennis Middelste teunisbloem x x  
Oenothera glazioviana Grote teunisbloem   x  
Oenothera x fallax Bastaardteunisbloem   x  
Origanum vulgare Wilde marjolein x x  
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk   x  
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje x x  
Papaver dubium Bleke klaproos x x  
Papaver rhoeas Grote klaproos   x  
Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop x    
Persicaria maculosa Perzikkruid x x  
Phalaris arundinacea Rietgras x x  
Phleum pratense subsp. pratense Timoteegras x x  
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel x   Kwetsbaar 

Pinus sylvestris Grove den x x  
Plantago lanceolata Smalle weegbree x x  
Plantago major subsp. major Grote weegbree   x  
Poa angustifolia Smal beemdgras   x  
Poa annua Straatgras x x  
Poa nemoralis Schaduwgras   x  
Poa pratensis Veldbeemdgras x x  
Poa trivialis Ruw beemdgras   x  
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras x x  
Populus alba Witte abeel x x Aanplant 

Populus tremula Ratelpopulier x x Aanplant 

Potentilla anserina Zilverschoon   x  
Potentilla argentea Viltganzerik x x  
Potentilla erecta Tormentil x x  
Potentilla indica Schijnaardbei   x  
Potentilla recta Rechte ganzerik x x  
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Prunella vulgaris Gewone brunel x x  
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers x x  
Prunus spinosa Sleedoorn x x Aanplant 

Quercus robur Zomereik x x  
Quercus rubra Amerikaanse eik x x Aanplant 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem x x  
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem   x  
Ranunculus repens Kruipende boterbloem x x  
Raphanus raphanistrum Knopherik x x  
Rhamnus frangula Sporkehout x x  
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar x    
Robinia pseudoacacia Robinia x x Aanplant 

Rorippa palustris Moeraskers   x  
Rosa canina Hondsroos x x  
Rubus caesius Dauwbraam   x  
Rubus corylifolius Hazelaarbraam   x  
Rubus fruticosus Gewone braam   x  
Rubus idaeus Framboos x x  
Rumex acetosa Veldzuring x x  
Rumex acetosella Schapenzuring x x  
Rumex obtusifolius Ridderzuring x x  
Sagina procumbens Liggende vetmuur   x  
Sagittaria sagittifolia Pijlkruid   x  
Salix alba Schietwilg   x  
Salix caprea Boswilg   x  
Salix cinerea subsp. cinerea Grauwe wilg x x  
Salix viminalis Katwilg   x  
Sambucus nigra Gewone vlier   x  
Sanguisorba minor subsp. balearica Moespimpernel   x Verwilderd 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel x x Verwilderd 

Satureja montana Winterbonenkruid   x Verwilderd 

Scleranthus annuus subsp. annuus Eenjarige hardbloem x x  
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid x    
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid x    
Sedum acre Muurpeper x x  
Sedum album Wit vetkruid x x Verwilderd 

Sedum spurium Roze vetkruid   x Verwilderd 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid x x Exoot 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid x x  
Silene dioica Dagkoekoeksbloem x x  

Silene latifolia subsp. Alba Avondkoekoeksbloem   x  

Silene vulgaris Blaassilene x x  
Sisymbrium officinale Gewone raket x x  
Solanum dulcamara Bitterzoet x x  
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade x x  
Solanum physalifolium Glansbesnachtschade   x Zeldzaam 
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Solanum tuberosum Aardappel   x Verwilderd 

Solidago canadensis Canadese guldenroede x x Exoot 

Solidago gigantea Late guldenroede x x Exoot 

Sonchus arvensis Akkermelkdistel   x  
Sonchus asper Gekroesde melkdistel   x  
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel x x  
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes x x  
Spergula arvensis Gewone spurrie x x  
Spergula morisonii Heidespurrie x    
Spergularia rubra Rode schijnspurrie x x  
Stachys arvensis Akkerandoorn x    
Stachys palustris Moerasandoorn   x  
Stachys sylvatica Bosandoorn x    
Stellaria holostea Grote muur x x  
Stellaria media Vogelmuur x x  
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid x x  
Taraxacum officinale Paardenbloem x x  
Thymus pulegioides Grote tijm x x Uitgezaaid 
Tragopogon pratensis subsp. 
pratensis Gele morgenster x x  
Trifolium arvense Hazenpootje x x  
Trifolium campestre Liggende klaver x x  
Trifolium dubium Kleine klaver x x  
Trifolium pratense Rode klaver x x  
Trifolium repens Witte klaver x x  
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille x x  
Tussilago farfara Klein hoefblad x x  
Typha angustifolia Kleine lisdodde   x  
Typha latifolia Grote lisdodde   x  
Ulex europaeus Gaspeldoorn x x Aanplant 

Urtica dioica Grote brandnetel x x  
Urtica urens Kleine brandnetel x    
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes x x  
Valeriana officinalis Echte valeriaan x x  
Valerianella locusta Veldsla   x  
Verbascum nigrum Zwarte toorts x    
Verbascum thapsus Koningskaars x    
Veronica arvensis Veldereprijs x x  
Veronica hederifolia Klimopereprijs x    
Veronica longifolia Lange ereprijs   x Verwilderd 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs x   
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs   x  
Viburnum opulus Gelderse roos x x Aanplant 

Vicia cracca Vogelwikke x   
Vicia hirsuta Ringelwikke x x  
Vicia lutea Gele wikke   x  
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Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke x x  
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke   x  
Vicia sepium Heggenwikke x   
Vicia tetrasperma subsp. gracilis Slanke wikke x   Kwetsbaar 

Vicia villosa Bonte wikke x x  
Viola arvensis Akkerviooltje x x  
Viola odorata Maarts viooltje   x  
Viola tricolor Driekleurig viooltje   x  
Viola x contempta Akker- x Driekleurig viooltje   x  
Vulpia bromoides Eekhoorngras   x Gevoelig 

Vulpia myuros Gewoon langbaardgras   x  

     
In 2013:  211 plantensoorten     
In 2016:  296 plantensoorten Toename: 109 Afname: 24 verschil: 85  
In totaal: 322 plantensoorten     
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Bijlage 4. Vogelinventarisatie 2007-2016 

 
Soort broedvogel bezoeker 

   

Dodaars  x 

Aalscholver  x 

Blauwe reiger  x 

Ooievaar  x 

Grote Zilverreiger  x 

Knobbelzwaam  x 

Grauwe gans  x 

Canadese gans  x 

Nijlgans x  

Wilde eend  x 

Rode wouw  x 

Sperwer x  

Havik  x 

Buizerd x  

Wespendief  x 

Boomvalk  x 

Torenvalk x  

Patrijs  x 

Fazant x  

Waterhoen x  

Meerkoet x  

Kievit  x 

kokmeeuw  x 

Houtduif x  

Holenduif x  

Bosuil X  

Kerkuil x  

Gierzwaluw x  

Groene specht x  

Grote bonte specht x  

Veldleeuwerik x  

Boomleeuwerik x  

Graspieper x  

Boompieper   

Huiszwaluw x  

Boerenzwaluw x  

Witte kwikstaart x  

Goudhaan x  

IJsvogel x  

Heggemus x  

Grasmus x  

Fitis x  

Tjiftjaf x  

Roodborsttapuit x  

Koekkoek  x 

Roodborst x  

Merel x  

Kramsvogel  x 

Koperwiek  x 

Zanglijster x  

Pimpelmees x  

Koolmees x  
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Glanskopmees x  

Zwartkop x  

Boomklever x  

Staartmees x  

Matkopmees x  

Winterkoning x  

Zwarte roodstaart X  

Geelgors x  

Vink x  

Sijs x  

Putter x  

Groenling x  

Kneu  x 

Huismus x  

Ringmus x  

Spreeuw x  

Vlaamse gaai x  

Ekster x  

Raaf  x 

Roek  x 

Zwartekraai x  

Kauw x  

   

74 soorten   

53 broedend   
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Bijlage 5. Natuurbeheerplan 2013. 

 
See: 

http://www.golfenvironment.org/assets/0004/2305/2013_11_04_Natuurbeheer

plan_Heelsum.pdf 

 
 

Bijlage 6. Paddenstoelen inventarisatie najaar 2015 

 

  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Inventarisatie najaar 2015 

Bovista langermannia gigantea Reuzebovist x 

Galerina graminea Grasmosklokje x  

Hypholoma ericearum Heidezwavelkop x 

Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop x 

Laccaria laccata Gewone fopzwam x 

Marasmius oreades Weidekringzwam x 

Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat x 

Panaeolus cinctulus Gezoneerde vlekplaat x 

Russula cyanoxantha Regenboogrussula x 

Panaeolus fimicola Grauwe vlekplaat x 

Panaeolus foenicecii Gazonvlekplaat x 

Parasola plicatilis Plooirokje x 

Volvariella gloiocephala Gewone beurszwam x 
 
 

Bijlage 7. Enquête GEO hercertificering 2016 

 

U heeft gelezen dat de GEO een internationale non-profit organisaties is, die als doel 

heeft de golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen. De organisatie 

wordt gevormd door een uitgebreid kennisnetwerk en een geselecteerde groep 

professionals die over de hele wereld golfbanen ondersteunen. 

De criteria van de GEO zijn gericht op de thema’s landschappen en biotopen, 

watergebruik, gebruik van energie en hulpbronnen, producten in de keten, kwaliteit 

van het milieu, mens en samenleving. Al deze thema’s worden apart getoetst op 

beleid, registratie, doelstellingen en uitvoeringen. Hiervoor wordt om de drie jaar een 

rapport geschreven met doelstellingen en een werkplan. 

 

1. Wist u voordat u de inleiding over GEO las dat Golfclub Heelsum GEO 

gecertificeerd is? 

- Ja: 97% 

- Nee: 3% 

http://www.golfenvironment.org/assets/0004/2305/2013_11_04_Natuurbeheerplan_Heelsum.pdf
http://www.golfenvironment.org/assets/0004/2305/2013_11_04_Natuurbeheerplan_Heelsum.pdf
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2. Hoeveel waarde hecht u aan een GEO-certificering als keurmerk voor 

duurzaamheid van onze golfbaan? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cijfer: 7,8 

 

- Zou u eerder bij een GEO gecertificeerde golfclub gaan spelen 

dan bij een NIET GEO gecertificeerde golfclub? 

- Ja: 45% 

- Nee: 55% 

 

3. Heeft u, toen u lid werd, ooit gekeken of de golfclub GEO 

gecertificeerd was? 

- Ja: 0% 

- Nee: 40% 

- Nee, toen was dit nog niet het geval: 60% 

 

4. Welk cijfer zou u voor de duurzaamheid van het clubhuis geven t.a.v. 

duurzaam energie (electriciteit en gas) en water verbruik?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cijfer duurzaam energieverbruik: 5,6 

Cijfer waterverbruik: 6,2 

 

 

5. Welf cijfer zeeft u aan de uitstraling van de golfbaan? 

(denk aan verzorging van bunkers en waste area’s, vervuiling door 

afval, GUR-aanduidingen voor beschermde planten, bewegwijzering 

tussen de holes en aanduidingen voor “out of bounds”) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cijfer: 7 

 

 

6. Bent u op de hoogte van ontwikkelingen die gaande zijn binnen de 

club omtrent duurzaamheid? (Zowel in de baan als in het clubhuis) 

- Ja: 40% 

- Nee: 60% 

 

7. Zou u het geïnformeerd willen worden over de zes GEO-

duurzaamheidsthema’s, of andere ontwikkelingen binnen het kader 

van duurzaamheid? 
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- Ja, via clubblad of website, maar niet via e-mail: 80% 

- Ja, via e-mail: 15% 

- Nee, ik ben niet geïnteresseerd: 5% 

 

8. Zou u bereid zijn om een bijdrage te leveren om onze golfbaan 

duurzamer te maken door bijvoorbeeld mee te helpen aan 

baanonderhoud dat niet direct valt onder de verantwoordelijkheid van 

de greenkeepers (tegengaan vergrassing van de heide; verwijderen 

ongewenste planten en struiken (Amerikaanse vogelkers; braam, 

distel)? 

- Ja : 35% 

- Nee : 65% 

     

9. Zou U mee willen lopen met een excursie, waarbij u bijgepraat wordt 

over flora en fauna op Golfbaan Heelsum. 

- Nee: 40% 

- Ja, (mijn e-mail adres is:  … ; ik wil ik wil graag geïnformeerd 

worden over deze excursies): 60% 
 

Hieronder enige conclusies en aanbevelingen: 

 

De leden van Golfclub Heelsum hechten veel waarde GEO certificering van 

de baan. Zij bleken ook al voor deze enquête op de hoogte te zijn van GEO 

certificering. Verrassend was wel dat de meerderheid van de respondenten bij 

een golfuitje op een andere baan hun keuze niet liet bepalen door het feit of 

de baan wel of geen GEO certificaat heeft. Leden hechten er blijkbaar wel aan 

dat hun baan zo ecologisch mogelijk wordt onderhouden, maar vinden het 

niet van doorslaggevend belang. Dit laatste bleek ook uit het feit dat geen van 

de leden (behalve zij die al lid waren voordat de club gecertificeerd was) heeft 

gekeken of de club waarvan ze lid werden GEO gecertificeerd was. Het is aan 

te bevelen dat de website/clubblad een logo komt met “GEO gecertificeerd”. 

Van het energieverbruik van het clubhuis waren maar weinig leden op de 

hoogte. Het is belangrijk om dit beter te communiceren en ook de 

mogelijkheid van plaatsing van zonnepanelen aan de orde te stellen. Ook was 

men zich niet bewust van het waterverbruik in het clubhuis en golfbaan. 

Gebrek aan informatie betreft ook het onderwerp duurzaamheid. Het is 

daarom nuttig om de leden een keer per jaar via de website of clubblad op de 

hoogte te stellen wat er gedaan wordt ter verbetering van de duurzaamheid. 

Niet alleen houdt dit leden op de hoogte, het zou hen ook enthousiaster 

kunnen maken om de baan duurzamer te maken door bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk in de baan uit te voeren. Dit motiveert niet alleen de leden 
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om hun baan te verfraaien, maar drukt ook de kosten van het 

baanonderhoud. Zaken waaraan te denken valt zijn: 

Bunker onderhoud en onderhoud van heidevegetatie en verwijderen 

ongewenste grassen en struiken (bramen/vogelkers). 

 

 


