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Samenvatting 

Doel 

Voor Golfclub Heelsum is het belangrijk dat het  
beheer van de golfbaan op een zo natuurvriendelijk 
mogelijke manier gebeurt.  
In het beheer op de golfbaan moet rekening worden 
gehouden met de door de Flora– en faunawet  
beschermde soorten die op de golfbaan voorkomen. 
Hiervoor zijn diverse werkprotocollen geschreven die 
aansluiten op dit beheerplan.  
 

Uitgangssituatie 

De golfbaan is ontworpen door Hans Hertzberger en 
aangelegd in 2002. Twee jaar later, in 2004, werd de 
baan opgeleverd. 
In 2008 kwam er een herziening op het originele  
ontwerp door Golfbaanarchitect Steve Marnoch in  
samenspraak met de club, die de golfbaan meer wilden 
integreren in het omliggende landschap door er een 
echte heidebaan van de maken waarin men speelt in 
de natuur in plaats van naast natuur. 
 
Bodem 
Het terrein waarop de golfbaan is gelegen ligt op een 
hoogte welke varieert tussen de 22 en 29 meter  boven 
NAP. De glooiingen in het terrein zijn deels natuurlijk 
van aard (oude stroombedden/Sandrs van smeltwater 
in het pleistoceen) en deels aangelegd om de golfbaan 
aan te kleden.  
De gronden vallen onder de haarpodzolgronden met 
grof zand en zijn over het algemeen kalkloos en 
leemarm. 
 
Flora en fauna 
De planten en diersoorten op de golfbaan zijn  
geïnventariseerd. Belangrijkste waarnemingen zijn dat 
op verschillende plekken op de golfbaan  zandhagedis, 
levendbarende hagedis en de hazelworm voorkomen. 
Alle drie de dieren hebben een beschermde status.  
 

Visie 

Landschap: Golfbaan Heelsum moet een open, natuur-
lijke en klassieke heidebaan zijn. Planten– en boom-
soorten van schrale zandgronden moeten duidelijk de 
boventoon voeren, hoewel op enkele plaatsen nog soor-
ten van rijkere gronden kunnen voorkomen.  
 
De golfbaan is onderverdeeld in drie landschapstypen: 

 De Helsum-holes; 

 De Airborne holes;  

 De Sandr-holes. 
 
De Helsum holes kenmerken zich door heide die in 
grote getale voorkomt. De Airborne holes liggen in een 
meer besloten gedeelte, hier is minder invloed van de 
wind, en hoewel ook hier heide en kaal zand kan voor-
komen, vormen ook roodzwenkgrassen hier een be-
langrijk landschapselement. In de Sandr-holes is het 
opvallende droogdal het hoofdthema. 
 
Spel: De golfbaan moet in de top 20 van de Nederland-
se Golfbanen komen te staan over 10 jaar. Hier moet 
de speler door de juiste tactiek bij de green zien te ko-
men.  
 
Ecologie: De golfbaan moet een belangrijke ecolo-
gische rol vervullen. Zo zal op de golfbaan een (deel 
van) een corridor komen tussen de Veluwe en Door-
werthse heide. Verschillende diersoorten als zandhage-
dis, hazelworm en levendbarende hagedis voelen zich 
erg thuis op de baan en zijn regelmatig te zien.  
 
Club: Het natuurlijke karakter van de baan wordt 
steeds meer club breed gedragen. De clubleden zijn 
trots op de uitstraling van de golfbaan en de natuur die 
er te zien is. 
 

Aandachtspunt 

Er is geen eenduidig habitattype; door de hele baan 
zijn stukjes of stroken rijke grond aanwezig naast de 
soorten van schrale zandgrond. Om dit te  
veranderen in een klassieke heidebaan met schrale 
zandgrond zal blijvend verschralingsbeheer moeten 
worden toegepast. 
 

Natuurbeheertypen 

De volgende natuurbeheertypen worden onderschei-
den: 
 Droogdal; 

 Schraal grasland; 

 Heide; 

 Kruidenrijk grasland; 

 Struweel; 

 Solitaire bomen en boomgroepen; 

 Waterpartij, 
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Voor elk natuurbeheertype worden verschillende doe-
len nagestreefd, en moet ander beheer worden toege-
past om het gewenste streefbeeld te behouden/ te reali-
seren. 
 

Evaluatie en monitoring 

Doelstellingen en doelsoorten zijn gebaseerd op een 
nulmeting, maar worden aan de hand van een goede 
en continue monitoring getoetst en bijgestuurd. Voor 
een waarborging van de uitvoering en totstandkoming 
van de in hoofdstuk 1-4 beschreven maatregelen, zal er 
op vastgestelde momenten worden gecontroleerd wat 
de status is van uitvoering. 
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1.1 Doel van dit natuurbeheerplan 

Voor Golfclub Heelsum is het belangrijk dat het be-
heer van de golfbaan op een zo natuurvriendelijk 
mogelijke manier gebeurt. Dit houdt niet alleen in 
dat er aandacht is voor een zorgvuldig beheer van de 
spelelementen, maar dat ook de meer natuurlijke 
elementen op de juiste wijze en frequentie worden 
beheerd.  
Ook de landschappelijke waarden worden als een 
belangrijk onderdeel van de golfbaan gezien en on-
derstreept. Zo heeft iedere lus van 9 holes zijn eigen 
‘landschappelijke’ karakter. De golfbaanarchitect 
heeft in het  ontwerp van de golfbaan zoveel mogelijk 
aan willen sluiten op de aangrenzende en historische 
landschappelijke waarden.  
Door het beheer van de natuurlijke elementen vast te 
leggen kunnen deze kwaliteiten voor de toekomst 
geborgd worden. 
 
Implementatie Flora– en faunawet  
In het beheer op de golfbaan moet rekening worden 
gehouden met de door de flora– en faunawet be-
schermde soorten die op de golfbaan voorkomen. 
Hiervoor zal een werkprotocol worden geschreven 
die aansluit op dit beheerplan. Dit beheerplan is dan 
ook een uitgangssituatie voor het werkprotocol.  
 

1.2 Golfbaan Heelsum 

Golfbaan Heelsum telt drie lussen van ieder negen 
holes die ieder een eigen thema hebben, passend 
binnen de stijl van een klassieke heidebaan.  
 
De golfbaan is ontworpen door Hans Hertzberger en 
aangelegd in 2002. Twee jaar later, in 2004, werd de 
baan opgeleverd. 
In 2008 kwam er een herziening op het originele 
ontwerp door Steve Marnoch in samenspraak met de 
club, die de golfbaan meer wilden integreren in het 
omliggende landschap door er een echte heidebaan 
van de maken waarin men speelt in de natuur in 
plaats van naast natuur. 

Het totale oppervlak van de golfbaan bestrijkt onge-
veer 70 hectare waarin 27 holes zijn opgezet. Tussen 
de holes en in enkele hoeken die niet voor het spel 
gebruikt worden is ruimte voor natuurlijke elemen-
ten. 
 
De golfbaan beschikt over 4 schuilhutten, een mo-
dern clubhuis, driving range, oefen faciliteiten en 
een putting green. 
 
GEO 
Golfclub Heelsum heeft in 2009 het Committed to 
Green certificaat behaald. Vervolgens is begin 2013 
het GEO-certificaat behaald.  
 

1.3 Betrokkenen 

Deze rapportage is opgesteld door NLadviseurs in 
overleg met Thomas Kahnt (manager), Gert Mulder 
(baancommissaris) en Jeroen Brouwer de Koning 
(hoofdgreenkeeper). 
Inventarisaties naar de aanwezige flora en fauna zijn 
uitgevoerd door Coen Knotters van Veldbiologische 
Werken en Geert Willink van Willink, ecologisch 
onderzoek & advies. 
 

1.4 Werkwijze en opbouw rapportage 

Dit plan bevat een nulmeting voor de golfbaan, welke 
een richting zal bepalen voor het beheer van de na-
tuurlijke elementen voor de komende decennia. Om 
dit te kunnen doen zijn verschillende inventarisaties 
uitgevoerd, gesprekken met de betrokkenen en een 
gebiedsanalyse, zodat een goed beeld is verkregen 
van de golfclub.  
 
Duurzame prestatie 
NLadviseurs ondersteunt met oog voor iedere gebrui-
ker en met zicht op de tijd. Fraai, optimaal en duur-
zaam. We erkennen de onderlinge afhankelijkheid 
van de golfer en zijn omgeving. We gaan voor een 
duurzame prestatie: met het juiste beheer meer bele-
ven en ook behouden. 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Voor u ligt het natuurbeheerplan voor Golfclub Heelsum. Dit natuurbeheerplan dient ter  
ondersteuning van de implementatie van de Flora- en faunawet en levert tevens een kwaliteits-
borging en -verhoging van de natuurlijke elementen.  
In dit plan worden de volgende drie stappen uitgewerkt: het vaststellen van de huidige situatie, het 
opstellen van een beheervisie voor de komende decennia, en de uitwerking hiervan naar concrete 
doelstellingen en actiepunten. In dit hoofdstuk leest u meer over de achtergrond en uitgangspunten 
voor de totstandkoming van deze rapportage.  
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Opbouw rapportage  
 
Gebiedsanalyse (hoofdstuk 2) 
Om een goed beeld te krijgen van het terrein is er 
een analyse uitgevoerd ten aanzien van historie,  
bodem, hoogteligging, e.d. Ook zijn er inventarisaties 
van flora en fauna uitgevoerd, om een goed beeld te 
krijgen van de aanwezige soorten en de potentie van 
het gebied. 
Ten slotte is het beleid, van Europees tot gemeente-
lijk niveau, onderzocht en is een beschrijving gege-
ven van de voor dit plan relevante onderdelen.  
 
Gebiedsvisie (hoofdstuk 3) 
Aan de hand van de gebiedsanalyse en in overleg met 
de golfclub is een visie opgesteld voor de natuurlijke 
elementen van de golfclub. Hierin zijn de kernwaar-
den en het gewenste karakter van de golfbaan  
vastgelegd. 
 
Natuurbeheertypen (hoofdstuk 4) 
Om onderscheid te kunnen maken in verschillende 

typen elementen en wijzen van beheer is de golfbaan 
opgedeeld in verschillende natuurbeheertypen.  
Met behulp van input vanuit de golfclub en  
greenkeeping is een beschrijving gemaakt van alle 
natuurbeheertypen, streefbeelden, aandachtspunten, 
doelstellingen en de uit te voeren beheermaatregelen. 
Hierbij is rekening gehouden met de huidige situatie 
en potentie.  
 
Evaluatie en monitoring (hoofdstuk 5) 
Het terrein is meerdere malen geïnventariseerd op 
verschillende soortgroepen. Om een beeld te krijgen 
van de trend van deze soortgroepen is het nodig  
regelmatig te monitoren en de resultaten ervan te 
evalueren. Op die manier krijgt men een beeld van 
de trends van de soortgroepen. Hier kan het beheer 
op worden aangepast om tot een zo optimaal  
mogelijk situatie te komen. De club heeft aangegeven 
zoveel mogelijk zelf de inventarisaties te willen  
uitvoeren. In het hoofdstuk Evaluatie en Monitoring 
is een voorzet gedaan met werkwijzen om deze in-
ventarisaties de komende jaren te kunnen voortzet-
ten.  

Figuur 1: Luchtfoto omgeving Golfclub Heelsum (bron: Google Earth) 

Doorwerthse Heide 

Veluwe 

Oliemolenbeek en  
Molenbeek Renkum 

Golfbaan Heelsum 

Heelsum 
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Hoofdstuk 2: Huidige situatie en beleid 
 
De huidige situatie vormt het uitgangspunt voor de toekomst. Voor het natuurbeheerplan is het dan 
ook van groot belang zicht te hebben op bestaande boomsoorten en vitaliteit, oppervlaktes van de 
verschillende onderdelen in het terrein, maar ook de ontstaansgeschiedenis van het gebied. In deze 
lagenbenadering ontstaat er per onderdeel zicht op de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebied. 

2.1 Globale beschrijving 

De golfbaan waarop Golfclub Heelsum speelt wordt 
omgeschreven als ‘een klassieke heidebaan aan de 
Veluwezoom, met respect voor tradities en historie 
van het spel en natuur’. De golfbaan bestaat uit drie 
lussen van ieder 9 holes. Iedere lus heeft een eigen 
thema. 
De Airborne-holes bevinden zich in het meest be-
schutte gedeelte van de golfbaan. De daardoor be-
perkte invloed van de wind wordt gecompenseerd 
door een aantal tactische holes met veel natuurlijke 
hindernissen. Het droogdal is hier wat ‘getemd’ door 
gras en bomen; de bunkers behouden hun wilde 
vormen maar zijn overgroeid met gras en heide. 
De Sandr-holes laten het landschap van de laatste 
ijstijd terug komen. De wind heeft – zoals in de ijs-
tijd – vrij spel op deze lus door de openheid van deze 
holes, een langgerekt droogdal strekt zich hier uit 
langs verschillende holes. 
De Helsum-holes doen denken aan het landschap  
uit de 17e eeuw, met grote zand- en heidevlakten. 
Het voorvoegsel ‘hel’, zoals in Helsum, werd ge-
bruikt om deze woeste, arme gronden aan te duiden.  
 

2.2 Ligging 

De golfbaan is gelegen aan de noordzijde van 
Heelsum en wordt omringd door landbouwgrond, de 
uitlopers van de Veluwse bossen en de Doorwerthse 
heide. Het terrein valt onder de gemeente Renkum. 
De golfbaan wordt aan de westzijde begrensd door de 
Telefoonweg, aan de zuidzijde door het dorp 
Heelsum, aan de oostzijde door sportvelden en aan 
de noordzijde door landbouwgronden. De Klein 
Amerikaweg verdeelt de baan in twee delen. 
 

2.3 Geschiedenis  

Het ontstaan van de golfbaan is een samenspel van 
natuurlijke en menselijke factoren. De geschiedenis 
begint met het ontstaan van de ondergrond door 
wind, water en ijs. Door ontginning en gebruik van 
het land door de mens is uiteindelijk veel veranderd 
in de vegetatie en uitstraling van de omgeving. 

 

2.3.1 Geomorfologie 
De gronden waarop de golfbaan van Golfclub 
Heelsum zijn gelegen maken deel uit van het mid-
den-Nederlandse zandgebied. Deze hogere gronden 
zijn in het pleistoceen (2,588 miljoen tot 11,56 dui-
zend jaar geleden) ontstaan door het opstuwen van 
de grond door landijs.  
Tijdens het pleistoceen wisselden koude en warmere 
perioden elkaar af, wat tot gevolg had dat een deel 
van het landijs smolt en ‘puinwaaiers’ of ‘sandrs’ met 
grof zand en grind afstroomden naar het toenmalige 
dal van de Rijn. De locaties van deze Sandrs zijn nog 
goed terug te zien op de hoogtekaart van het gebied 
(zie figuur 3). De twee Sandrs die over de golfbaan 
hebben gelopen zijn opgenomen in het ontwerp, 
hierover is meer te lezen in de gebiedsvisie 
(hoofdstuk 3). 
 

2.3.2 Ontginning- en occupatiegeschiedenis  
Heelsum 
De naam ‘Hellesum’ wordt voor het eerst genoemd 
in de 11e eeuw. De eerste sporen van bewoning stam-
men uit de veertiende eeuw, maar er zijn ook over-
blijfselen van een graf uit de zesde of zevende eeuw 
gevonden.  
In het begin van de vijftiende eeuw werd een kapel 
gebouwd welke een eeuw later werd vervangen door 
een kerk. 
Gedurende de zeventiende eeuw behoorde het groot-
ste deel van Heelsum tot de ‘Heerlijkheid Door-
werth’, welke nog steeds bestaat in de vorm van het 
kasteel van Doorwerth. Gedurende de achttiende en 
vroeg negentiende eeuw veranderde Heelsum in een 
landelijk industriedorpje dat zijn inkomsten met 
name te danken had aan de bouw en het gebruik van 
papiermolens.  
Inmiddels zijn alle papiermolens verdwenen, alleen 
een machinale papierfabriek bestaat nog. Daarnaast 
loopt nog steeds de molenbeek ten westen van Ren-
kum, waarlangs mogelijk papiermolens hebben ge-
staan (zie figuur 1). 
 
Renkum 
Uit diverse archeologische vondsten blijkt dat er al 
vroeg mensen hebben gewoond in de omgeving van 
de Renkumse beek. De eerste sporen van beschaving 
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zijn een pot met Romeinse munten  uit een periode 
omstreeks 100 jaar na Christus. In brieven uit 970 
wordt ‘Redinchem’ al genoemd. 
Tot 1573 was Renkum een apart schoutambt. Vanaf 
1800 zijn er al 117 woningen in Renkum en bestaat 
het merendeel uit boerderijen. Langzaam verandert 
de werkgelegenheid van landbouw naar de papierin-
dustrie en er worden drie steenfabrieken gebouwd.  
Door de aanleg van de tramlijn in 1885 verdween veel 
groen uit de omgeving. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grootste 
deel van Renkum verwoest. In de jaren erna is de 
dorpsstraat verlegd en opnieuw opgebouwd. 
 

2.3.3 Golfclub Heelsum 
Golfclub Heelsum werd in 1992 opgericht onder de 
naam ‘Golfclub Staadegaard’, vernoemd naar de boer 
die eigenaar was van het terrein waar de golfbaan 
zou worden aangelegd. 
Na vele bezwaren tegen de aanleg van de golfbaan 
werd een nieuwe locatie gevonden ten Noorden van 
Heelsum waar de Golfbaan wel kon worden aange-
legd. De aanleg van een golfbaan op die locatie werd 
gezien als manier om de verstedelijking tegen te hou-
den, en de groene omgeving behouden van Heelsum 
en Renkum te behouden.  
In 2002 werd de golfbaan aangelegd naar het  
ontwerp van Hans Hertzberger en in 2004 opgele-
verd. In 2008 heeft de golfbaan een revisie onder-
gaan door Steve Marnoch in samenspraak met de 
club om de kenmerken van een klassieke heidebaan 
meer naar voren te brengen.  
 
De golfbaan telt 27 holes en is vooral een vereni-
gingsbaan. Dit wil zeggen ca. 85% van de baancapaci-
teit is beschikbaar voor de leden van de golfclub. De 
rest van de capaciteit is beschikbaar voor green-
feespelers. Doel is dat de club 1100 - 12oo leden 

krijgt, en maximaal 8000 greenfeerondes per jaar 
worden gespeeld.   
De golfclub beschikt over diverse oefenfaciliteiten, 
een golfshop en een clubhuis.  
De exploitatie en het beheer van de golfbaan worden 
verzorgd door de Stichting Golfbaan Heelsum. Een 
belangrijk uitgangspunt bij het beheer van het golf-
terrein is dat deze op een zo natuurvriendelijk moge-
lijke manier plaats vindt. 
 

2.4 Bodem 

De ondergrond van Golfclub Heelsum bestaat uit 
een bodem die kan worden ondergebracht onder de 
gestuwde pleistocene formaties. Deze gronden be-
staan voornamelijk uit opgestuwd rivierzand en 
grind. In bodemmonsters is terug te zien dat de bo-
venste 20 meter uit grof zand bestaat en er twee 
grindlagen van 1 meter dik aanwezig zijn op 12-13 
meter diepte en 20-21 meter diepte.  
De gronden vallen onder de haarpodzolgronden met 
grof zand en zijn over het algemeen kalkloos en 
leemarm. Haarpodzolgronden hebben een dunne 
vruchtbare bovenlaag met daaronder eerst een mine-
raal arme uitspoelingslaag, vervolgens een mineraal-
rijke inspoelingslaag en daaronder over het algemeen 
schoon dekzand dat is aangevoerd tijdens de ijstij-
den.  
 

2.5 Hoogteligging 

Het terrein waarop de golfbaan is gelegen ligt op een 
hoogte welke varieert tussen de 22 en 29 meter  bo-
ven NAP. De glooiingen in het terrein zijn deels na-
tuurlijk van aard (oude stroombedden/Sandrs van 
smeltwater in het pleistoceen) en deels aangelegd om 
de golfbaan aan te kleden.  

Figuur 3: Hoogtekaart, de oude stroomdalen zijn goed 
zichtbaar 

Figuur 2: Bodemkaart, roze is haarpodzol grof zand, geel is 
haarpodzol met fijn lemig zand 

Sandrs 
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2.6 Waterhuishouding 

De waterhuishouding is op Golfclub Heelsum onder 
te verdelen in grondwater en oppervlaktewater. 
De golfclub valt onder het Waterschap Vallei en  
Veluwe, een samenvoeging van het voorgaande  
Waterschap Eem & Vallei en Waterschap Veluwe . 
 

2.6.1 Grondwater 
Het grondwater van de golfbaan valt onder grondwa-
tertrap VIII. Dat wil zeggen dat het grondwater dat 
onder de golfbaan stroomt gemiddeld dieper dan 140 
- 160 cm onder maaiveld zit. Voor de golfbaan geld 
dat het grondwater op een diepte van ca. 18,70  meter 
onder maaiveld stroomt. 
 

2.6.2 Oppervlaktewater 
Op de golfbaan is één waterpartij aanwezig, welke 
naast het clubhuis is gelegen. Deze waterpartij is 
aangelegd als buffer voor de beregening van greens, 
en voor gebruik door de brandweer in noodgevallen. 
De greens worden inmiddels beregend met grondwa-
ter.  
 

2.7 Oppervlakteverdeling 

P.M. Tabel oppervlakteverdeling o.b.v. kaartmateriaal 
 

2.8 Potentieel natuurlijke vegetatie 

De potentieel natuurlijke vegetatie beschrijft de vege-
tatie, in de vorm van bomen, struiken en (vaat-)
planten, die van nature kunnen voorkomen op een 
bepaalde bodem wanneer er geen beheer wordt uit-
gevoerd. Dit betreft met name een bosgemeenschap, 
gezien bomen het laatste natuurlijke ontwikkelings-
stadium zijn van een gebied. 
Om tot de potentieel natuurlijke vegetatie te komen 
wordt gekeken naar het type bodem en de (grond-)
waterhuishouding van een terrein. 
 

Voor het terrein van Golfclub Heelsum is dit haar-
podzolgrond in combinatie met een vrij diepe grond-
waterstand. 
 
De bosgemeenschap ‘droog berken-zomereikenbos’ 
vormt de potentieel natuurlijke vegetatie voor het 
terrein van Golfclub Heelsum. De volgende soorten 
zijn kenmerken voor deze bosgemeenschap: 
 Bomen: zomereik, ruwe berk, zachte berk, 

grove den (spontaan, maar vaak aangeplant); 
 Struiken: wilde lijsterbes, sporkehout, Drents 

krentenboompje en Amerikaanse vogelkers 
(na verstoring van de bodem); 

 Planten: bochtige smele, blauwe bosbes, ran-
kende helmbloem, wilde kamperfoelie, gladde 
witbol, stekelvaren, fijn schapengras, zandzeg-
ge, zandstruisgras, gewone eikvaren (op steile 
randen), struikhei, gewone dophei 
(humeuzere delen). 

 
Dat deze soorten de natuurlijke vegetatie vormen, wil 
niet zeggen dat andere soorten niet goed groeien.  De 
soorten geven aan wat voor soort bos er zou ontstaan 
bij het ontbreken van beheer. Ze vormen daarnaast 
een goed uitgangspunt voor eventuele toekomstige 
aanplant. 
 

2.9 Flora en fauna 

2.9.1 Ecotopen 
De golfbaan bestaat uit diverse elementen die ieder 
om een apart beheer vragen. De volgende ecotopen 
kunnen worden onderscheiden op Golfclub 
Heelsum: 
 Droogdal; 

 Schraal grasland; 

 Heide; 

 Kruidenrijk grasland; 

 Struweel; 

 Solitaire bomen en boomgroepen; 

 Waterpartij. 

Figuur 5: Icarusblauwtjes Figuur 4: Uitwerpselen van de das 
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Het beheer van deze ecotopen (verder te noemen: 
natuurbeheertypen) wordt besproken in hoofdstuk 4. 
 
Gedurende de maanden april tot en met augustus is 
Golfbaan Heelsum in meerdere looprondes geïnven-
tariseerd op het voorkomen van planten, libellen en 
vlinders, reptielen, amfibieën en vissen. Sporadische 
waarnemingen van zoogdieren zijn toegevoegd aan 
de waarnemingslijsten. 
De inventarisaties van planten, libellen, vlinders en 
sporadische overige waarnemingen zijn uitgevoerd 
door Coen Knotters van Veldbiologische Werken, de 
inventarisaties naar reptielen, vissen en amfibieën en 
aanvullend planten zijn uitgevoerd door Geert Wil-
link van Willink, ecologisch onderzoek & advies. Jo-
chem vd Kamp heeft twee vogelinventarisaties uitge-
voerd 
 
De complete lijst met waarnemingen is te vinden in 
bijlage 1. 
 

2.9.2 Zoogdieren 
Tijdens de inventarisaties zijn zoogdieren niet apart 
geïnventariseerd. Er zijn echter wel een aantal 
(sporen van) zoogdieren waargenomen. Dit zijn de 
volgende soorten: 
 Das (uitwerpselen); 

 Haas 

 Konijn 

 Mol 

 Vos 
Al deze zoogdieren hebben een beschermde status 
door de Flora- en faunawet. De das geniet een zware 
bescherming (tabel 3-soort), de andere soorten zijn 
licht beschermd (tabel 1). 
Naar het voorkomen van vleermuizen is geen onder-
zoek gedaan.  
 

2.9.3 Insecten 
Beschikbare gegevens over de voorkomende insecten 
beperken zich tot waarnemingen van diverse soorten 
dagvlinders, libellen en sprinkhanen.   
 

In totaal zijn met zekerheid 15 soorten dagvlinders 
waargenomen. Tevens is een onzekere waarneming 
gedaan van heideblauwtje. Hoewel deze Rode Lijst 
en streng beschermde soort in de omgeving (w.o. 
Doorwerthse Heide) vaker is waargenomen, lijkt een 
verwisseling met een andere blauwtjes-soort, zoals 
het icarusblauwtje eerder aan de orde.  
Heideblauwtje is een soort die slecht grote afstanden 
kan overbruggen; het is een immobiele soort. Soms 
is een graslandzone van 100 m. al te vee om te over-
bruggen. De kans dat deze soort zelfstandig van de 
Doorwerthse Heide naar de golfbaan is komen vlie-
gen, lijkt nihil. Bovendien is het habitat op de golf-
baan (nog) niet helemaal geschikt voor deze soort. 
Indien mocht blijken dat er uiteindelijk wel een po-
pulatie heideblauwtje op de golfbaan aanwezig is, 
dan is de kans erg groot dat deze soort onbewust is 
geïntroduceerd via de heideplagseltransplantaties uit 
het recente verleden. 
 
Er zijn 5 soorten krekels en sprinkhanen waargeno-
men. Van deze soorten staat de sikkelsprinkhaan op 
de Rode lijst, maar heeft geen beschermde status. 
 
Tijdens de inventarisatie zijn er 10 soorten libellen 
en juffers aangetroffen. Geen van deze soorten staat 
op de Rode Lijst of heeft een wettelijke bescherming. 
 

2.9.4 Amfibieën en reptielen 
Als gevolg van de zeer hoge aantallen driedoornige 
stekelbaarzen (sterke predatie op eieren en larven), 
weinig voorkomende onderwatervegetatie en de deels 
beschoeide oever, is het aantal voorkomende soorten 
amfibieën zeer gering.  
Van de amfibieën zijn de bastaardkikker, gewone pad 
en bruine kikker waargenomen (tabel 1-soorten). 
Gewone pad heeft weinig last van stekelbaars, de 
kikkersoorten kunnen zijn overgelopen uit andere 
gebieden.  Ook de afwezigheid van de kleine watersa-
lamander (die in vrijwel alle wateren voorkomt) is te 
verklaren door de hoge aantallen driedoornige stekel-
baars. 

Figuur 7: Levendbarende hagedis (foto door Kees Marijnissen) Figuur 6: Zandhagedis (foto door Rudmer Zwerver) 
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Naast amfibieën biedt de golfbaan onderdak aan de 
zandhagedis, levendbarende hagedis en de hazel-
worm. De zandhagedis en hazelworm staan op de 
Rode Lijst en hebben een wettelijk beschermde sta-
tus (tabel 3). De levendbarende hagedis is een soort 
die in tabel 2 van de Flora- en faunawet voorkomt. 
Opvallend is dat de waargenomen reptielen zich uit-
sluitend bevinden op Airborne holes en dan ook nog 
vooral aan de randzones hiervan helemaal aan de 
oostkant van de baan. Een uitzondering hierop vormt 
een waarneming van zandhagedis in een vernieuwde 
transplantatiezone van struikheide tussen Airborne 4 
en 6. Ondanks intensieve inventarisatie-activiteit 
(telrondes en uitleggen reptielenplaatjes) zijn geen 
reptielen waargenomen in potentieel geschikte rep-
tielen habitats (waaronder de heidetransplantatiezo-
nes) op Sandr en Helsum. 
Opvallend is dat de populatie zandhagedis zich con-
centreert in de noordoostelijke hoek van het terrein. 
Daarom is het waarschijnlijk dat de Zandhagedis 
vanzelf is gekomen vanaf de Doorwerthse heide. De 
afstand is vrij groot maar niet onmogelijk voor het 
dier om af te leggen. Een andere mogelijkheid is dat 
de soort is meegekomen met heideplagsel, maar de 
soort is ook al eens waargenomen voordat de heide-
transplantatie is uitgevoerd.  
 
De hazelworm komt zeer waarschijnlijk uit de aan-
grenzende bossen in het noordoosten en zuidoosten  
van de golfbaan. 
 

2.9.5 Vissen 
Op de golfbaan zijn twee vissensoorten aangetroffen 
in de vijver: de driedoornige stekelbaars en de tien-
doornige stekelbaars. Opvallend is het zeer hoge aan-
tal driedoornige stekelbaarzen.  
 
Beschermde soorten zijn niet aanwezig.  
 

2.9.6 Vogels 
Vogels op de golfbaan zijn  een keer tijdens de 
Birdwatching geïnventariseerd. Daarnaast is twee-

maal een vogelinventarisatie uitgevoerd in 2013. 
Ondanks dat de golfbaan een open karakter heeft, is 
het opvallend dat de meeste voorkomende vogels 
afkomstig zijn uit de ecologische vogelgroep van bos-
vogels, bosrandstruweelvogels en struweelvogels.  
Onder andere de glanskop, goudhaantje, groene 
specht, boomkruiper en groenling zijn soorten die 
baten bij een meer gesloten omgeving. De wespen-
dief en roodborsttapuit, buizerd en grasmus zijn 
daarentegen soorten die openheid en beschutting 
nodig hebben in hun habitat.  
Typische soorten van openheid en ruigte die zijn 
waargenomen op de golfbaan zijn de boomleeuwe-
rik, de graspieper, de kievit, de patrijs, en veldleeuwe-
rik. 
In totaal zijn er 6 vogelsoorten waargenomen die op 
de Rode lijst voorkomen (dodaars, geelgors, groene 
specht, kerkuil, patrijs en roodborsttapuit). 
 

2.9.7 Planten 
In totaal zijn er 236 verschillende soorten planten 
aangetroffen op de golfbaan. De planten zijn geïn-
ventariseerd middels twee looprondes en door mid-
del van het maken van een tiental PQ-opnames. 
Hierbij wordt op 10-20 m2 gekeken naar de planten-
samenstelling en onderlinge verdeling.  
De waargenomen soorten zijn zowel typische soorten 
van korte vegetatie op droge voedselarme bodem als 
van vochtige matig voedselrijke bodem. Ook komen 
er verschillende pionierssoorten voor. 
 
Van de waargenomen soorten staan er 18 soorten op 
de Rode Lijst. Dit zijn de volgende: trosdravik, akker-
viltkruid, beemdkroon, borstelgras, bosaardbei, Duits 
viltkruid, dwergviltkruid, gaspeldoorn, Grote leeu-
wenklauw, kamgras, karthuizer anjer, kruipbrem, 
rapunzelklokje, slanke wikke, steenanjer, grote tijm, 
verfbrem en wilde gagel.  
Hoewel een aantal van deze soorten voorkomt op de 
tabellen van de Flora- en faunawet zijn deze niet be-
schermd. Dit komt doordat vrijwel zeker is dat deze 
plantensoorten zijn meegekomen met heideplagsel 
of met de hand zijn uitgezaaid.  

Figuur 8: Beemdkroon Figuur 7: Rapunzelklokje (foto door Jasenka Topic) 
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Hiermee hoeft geen ontheffing te worden aange-
vraagd bij renovaties van locaties waar deze soorten 
voorkomen.  
 

2.10 Bedrijfsvoering 

2.10.1 Greenkeeping 
Het dagelijkse beheer aan de golfbaan wordt uitge-
voerd door een team van greenkeepers onder leiding 
van de hoofdgreenkeeper. De greenkeepers zijn in 
dienst van Heijmans Sport en Groen. 
 

2.10.2 Accommodaties en faciliteiten 
De golfbaan beschikt over diverse accommodaties 
waar clubleden en greenfeespelers gebruik van kun-
nen maken. Dit zijn het clubhuis met restaurant, de 
driving range, de putting- en chippinggreen en een 
golfshop.  
 

2.11 Beleidskader 

2.11.1 Europees niveau 
De Europese overheid heeft op het gebied van soor-
tenbescherming, waterkwaliteit en waterkwantiteit 
beleid gepresenteerd. Het gaat hier om de habitat-
richtlijn en de Europese Kaderrichtlijn Water 
(EKRW). 
 
Natura 2000 
De Habitat- en de Vogelrichtlijn hebben gediend als 
basis voor het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. 
Deze gebieden vormen een netwerk van beschermde 
gebieden door heel Europa, die op een bepaalde ma-
nier uniek en van grote betekenis zijn voor natuur en 
landschap.  
De golfbaan grenst aan het Natura 2000-gebied van 
de Veluwe.  De Veluwe is een in de ijstijden gevormd 

stuwwallandschap dat in Europa nauwelijks een 
evenknie heeft. Dit grootste van onze Natura 2000-
gebieden op het vasteland is voornamelijk begroeid 
met loof- en naaldbos van arme bodems. Deze wisse-
len af met omvangrijke heiden, stuifzanden, honder-
den vennen, landbouwenclaves en enkele beekdalen. 
Door zijn uitgestrektheid is de Veluwe een belangrijk 
gebied voor een groot aantal planten- en diersoorten 
van voedselarme milieus. Een aantal hiervan komt in 
ons land niet buiten de Veluwe voor.  
 
Kernopgaven voor de Veluwe, die ook van belang 
kunnen zijn voor de golfbaan, zijn de volgende: 
 Structuurrijke droge heiden: vergroting areaal 

stuifzandheiden met struikhei, binnenlandse 
kraaiheibegroeiingen, droge heiden en zand-
verstuivingen én verbeteren van de kwaliteit 
door vergroting van de variatie in structuur en 
ontwikkeling van geleidelijke overgangen met 
bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper, 
korhoen, nachtzwaluw, draaihals en tapuit; 

 Intern verbinden: verbinden heide- en stuif-
zandencomplexen met oog op fauna. 

 Stuifzandlandschappen: vergroting areaal 
gevarieerde zandverstuivingen met overgan-
gen naar droge heiden en open bossen. Mede 
als leefgebied van de draaihals, tapuit, duin-
pieper en nachtzwaluw. 

   
Europese kaderrichtlijn water (EKRW) 
De EKRW gaat ervan uit dat water geen gewone han-
delswaar is, maar een erfgoed dat moet worden be-
schermd en verdedigd. Het hoofddoel van de richtlijn 
is daarop gebaseerd. De kaderrichtlijn water geeft het 
kader voor de bescherming van landoppervlaktewa-
ter, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat 
moet ertoe leiden dat: 
 aquatische ecosystemen en gebieden die 

rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosys-
temen voor verdere achteruitgang worden 
behoed; 

 verbeteringen van het aquatische milieu wor-
den bereikt, onder andere door een forse ver-
mindering van lozingen en emissies; 

 duurzaam gebruik van water wordt bevorderd  
op basis van bescherming van de beschikbare 
waterbronnen op lange termijn; 

 er wordt gezorgd voor een aanzienlijke ver-
mindering van de verontreiniging van grond-
water. 

Voor Golfbaan Heelsum betekent dit een zorgvuldige 
omgang met water, zowel water dat wordt opge-
pompt ten behoeve van irrigatie, als het water dat de 
golfbaan verlaat via de bodem. 
 
 

Figuur 9: Ligging van de golfbaan t.o.v. de EHS (groen) en 
Natura 2000-gebied de Veluwe (geel) 
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2.11.2 Landelijke overheid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 14 juni 2011 heeft minister Schultz van Hagen de 
nieuwe structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, met 
bijbehorende stukken, aangeboden aan de tweede 
kamer. Het definitieve plan is reeds vastgesteld en 
wordt dit jaar (2012) in gebruik genomen. Deze 
structuurvisie vervangt verschillende nota’s, waaron-
der de Nota Ruimte. Hoofdpunten van de SVIR zijn: 
 Concurrentiekracht vergroten door ruimtelijk-

economische structuur van Nederland te ver-
sterken; 

 de bereikbaarheid verbeteren; 

 zorgen voor een leefbare en veilige omgeving 
met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden. 

In deze structuurvisie krijgen provincies en gemeen-
ten meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruim-
telijke ordening.  
 
In verband met het natuurbeheer is het van belang te 
beoordelen op welke manier de golfbaan is gesitu-
eerd ten opzichte van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Dit wordt nader beoordeeld bij onderzoek 
naar provinciale en gemeentelijke uitwerkingen. 
 
WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) 
De wet ruimtelijke ordening regelt hoe de ruimtelijke 
plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand 
komen.  
De WRO, die is ingetreden op 1 juli 2008, heeft er 
voor gezorgd dat de provincies de plannen van de 
gemeenten niet achteraf toetsen, maar vooraf zeggen 
wat erin moet. Voor Golfbaan Heelsum heeft dit 
geen gevolgen, omdat het bestemmingsplan aansluit 
bij de functie die de golfbaan heeft. 
 
Flora- en Faunawet 
De Flora- en Faunawet is een soortbeschermingswet 
en gaat uit van het “nee, tenzij-principe”. Dit houdt 
in dat er geen schade aan plant of dier mag worden 
toegebracht, laat staan dat een leefgebied wordt ver-
nietigd of een soort wordt uitgeroeid. Er wordt ver-
schil gemaakt tussen zeldzame soorten en algemene 
soorten. Bovendien wordt er in de wet niet zozeer 
naar het individu gekeken, maar naar de instandhou-
ding van de populatie van de soort. Vanuit deze ge-
dachtegang zijn de lijsten gemaakt met zeldzame 
plant- en diersoorten. 
Belangrijk is dat er in de juiste periodes werkzaam-
heden worden uitgevoerd (niet roekeloos in het 
broedseizoen hoge ruigte maaien bijvoorbeeld) en 
dat er rekening wordt gehouden met beschermde 
plant- of diersoorten. Door te werken volgens de 
voorzorgsmaatregelen uit de Gedragscode Natuurbe-
heer en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen 
(checklisten), wordt de Flora- en faunawet niet over-

treden door de golfclub en wordt recht gedaan aan 
het voortbestaan van beschermde en bedreigde plan-
ten en dieren op de baan. Deze werkprotocollen zijn 
als een aparte rapportage gekoppeld aan dit beheer-
plan. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur en 
het management om zorg te dragen voor het ade-
quaat en in voldoende mate instrueren van het uit-
voerend personeel. Een goede borging hierin zou 
kunnen zijn het laten volgen van een korte training 
(inclusief toetsing/examinering) die maatwerk speci-
fiek gericht is op de situatie en de beschreven werk-
protocollen bij Golfclub Heelsum. Dit geldt ook voor 
eventuele onderaannemers 
 
Soorten die voorkomen op de golfbaan die worden 
beschermd volgens de Flora- en faunawet zijn de 
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, das, haas, 
konijn, mol, vos, hazelworm, zandhagedis en zand-
hagedis. De beschermde plantensoorten die op de 
golfbaan voorkomen hoeven echter niet de status van 
beschermd toegekend te krijgen, omdat zij hier met 
de hand zijn geplant, ingezaaid of meegekomen zijn 
met heideplagsel. 
 
Dit betekent dat er in het dagelijkse beheer en bij het 
uitvoeren van groot onderhoud aan de baan rekening 
dient te worden gehouden met deze voorkomende 
diersoorten en hun rust- en verblijfplaatsen.  
 
Natuurbeschermingswet 
Zoals de soortenbescherming is geregeld in de Flora- 
en Faunawet, zo is de gebiedsbescherming geregeld 
in de Natuurbeschermingswet.  
De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de be-
scherming van gebieden die in het kader van 
de Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd moeten wor-
den. Alleen binnen die gebieden is de wet van toepas-
sing. De gebieden waar deze wet van toepassing is 
vallen ook onder de Natura 2000-gebieden, waarvan 
in de voorgaande sub paragraaf  een beschrijving is 
gegeven. 
 

2.11.3 Nederlandse Golf Federatie 
Vanuit de NGF is er in het meerjarenbeleidsplan 
2011-2016 gesteld dat kwaliteitsontwikkeling een 
belangrijk aspect is voor de Nederlandse golfbanen.  
De Nederlandse Golf Federatie wil de komende jaren 
niet alleen inzetten op een verdere groei van golf. In 
feite staat kwaliteit voorop. Kwaliteit van het spel, 
maar ook van de manier waarop golfbanen in  
Nederland worden beheerd. Zo ondersteunt de NGF 
ook het Golf Environment Organization  
duurzaamheidscertificaat. Aan de hand van  
Committed to Green trajectbegeleiding wordt dit 
handen en voeten gegeven. Golfclub Heelsum is in 
2013 GEO gecertificeerd.  
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2.11.4 Provincie Gelderland 
Structuurvisie  
Hoe de provincie Gelderland de ruimte wil verdelen 
en gebruiken staat in de algemene structuurvisie 
ruimtelijke ordening, voorheen het Streekplan Gel-
derland 2005.  
De structuurvisie is nog in de maak, dit betekend dat 
de doelen die worden gesteld in het Streekplan 2005 
nog van kracht zijn. In dit streekplan valt het terrein 
van de golfclub onder de gebieden waarin de veehou-
derij wordt geëxtensiveerd en waarin EHS- gronden 
worden verworven. Er zijn nog geen nieuwe begren-
zingen voor de EHS of functieveranderingen rondom 
de golfclub aangegeven. 
 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De EHS is een belangrijk beleidsinstrument binnen 
de Nederlandse gebiedsontwikkeling. Dit netwerk 
van natuurgebieden heeft tot doel de soortenrijkdom 
en veelzijdigheid van leefgebieden te bevorderen. 
Een deel van de EHS valt onder de Natura 2000 ge-
bieden, maar veel ook niet en hebben daarmee niet 
zozeer een Europese als wel een bescherming vanuit 
de Rijksoverheid en de provincie. De provincie draagt 
de uiteindelijke verantwoording voor de uitvoering. 
Golfbaan Heelsum grenst aan de oostzijde van de 
green van Sandr 2 en de tees van Sandr 3 aan de 
EHS.  
Vanaf 2014 wordt de Provincie Gelderland verant-
woordelijk voor het voltooien en het (uitbesteden 
van) het inrichten van de EHS. 
 
Watergebruik 
De golfclub ligt niet in een waterwinningsgebied. 
In het Waterplan 2010-2015 van de Provincie Gelder-
land staan geen restricties of ander beleid benoemt 
waar de golfclub zich aan dient te houden.  
 

2.11.5 Gemeente Renkum 
Er is voor het terrein van de golfclub geen apart be-
stemmingsplan opgesteld. In 2013 wordt een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld. In de vrijgegeven ont-
werpen voor het nieuwe bestemmingsplannen staan 
voor de golfclub geen wijzigingen benoemt.  
 

2.11.6 Aangrenzende terreinen 
Aan de oostzijde van de golfbaan ligt het Wilhemina 
Sportcomplex dat bestaat uit meerdere sportvelden 
die gebruikt worden voor onder andere voetbal, korf-
bal en tennis.  
Aan de zuidkant van het terrein ligt een woonwijk en 
aan de west en noordzijde wordt de golfbaan om-
ringd door landbouwpercelen.  
De invloed van activiteiten van deze terreinen op de 
golfbaan zal minimaal zijn. 

2.12 Uitgangspunten 

De golfclub heeft diverse wensen ten aanzien van de 
golfbaan. Omdat de baan nog vrij jong is, is deze nog 
vol op in ontwikkeling. Er heerst tevredenheid over 
de huidige situatie, maar tegelijkertijd wordt inge-
zien dat er mogelijkheden zijn ter verbetering van 
het spel, de landschappelijke- en natuurwaarde en 
milieuzorg en is de club al hard bezig deze verbete-
ring te bewerkstelligen. 
 
Vanuit de organisatie zijn een aantal randvoorwaar-
den waaraan in het plan moet worden voldaan, of 
waar rekening mee gehouden dient te worden: 
 

2.12.1 Golffunctie 
De golffunctie heeft de hoogste prioriteit.  
De golfer moet tijdens zijn verblijf veilig zijn en ple-
zier hebben in het spel. Ook als het een keer niet zo 
goed gaat met het golfen moet het verblijf aange-
naam zijn. De golffunctie leidt tot de volgende voor-
waarden: 
 Strategie: de baan blijft een strategische en 

uitdagende indeling behouden, regelmatig of 
bij grote veranderingen in de baan wordt in-
put gevraagd van een architect;  

 veiligheid: de landschappelijke elementen 
zorgen voor voldoende veiligheid voor golfer 
en onderhoudsmedewerker;  

 graskwaliteit: de spelelementen worden ge-
kenmerkt door een goede kwaliteit, andere 
elementen in de baan mogen deze kwaliteit 
niet te veel in de weg staan. 

 

3.12.2 Financiële haalbaarheid 
Aanpassingen zijn haalbaar vanuit beschikbare mid-
delen (financieel en uren): 
 Ingrepen in het gebied, regulier en inciden-

teel beheer moeten in principe kunnen wor-
den uitgevoerd met de beschikbare man-
kracht, naast het reguliere beheer. 

 onderdelen die buiten het regulier beheer 
vallen of de capaciteit van de onderhouds-
ploeg, worden via aparte, financieel onder-
bouwde projectvoorstellen opgenomen. Bij-
voorbeeld in het geval van herstelbeheer of 
renovatie. 

 

2.12.3 Passend binnen de beleidskaders 
Beheer, onderhoud, inrichting en bedrijfsvoering 
passen binnen de wettelijke- en beleidskaders van 
overheid en landschap. Meest van invloed zijn: 
 Flora– en faunawet; 

 activiteitenbesluit; 
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2.12.4 Landschap 
De locaties van beplantingen en inrichting van het 
landschap hangen nauw samen met de strategische 
uitgangspunten voor het ontwerp voor de golfbaan. 
De golfbaanarchitect heeft bij het ontwerp een  
uitdagende en plezierig spelende golfbaan voor ogen 
gehad waarvan de holes door drie verschillende typen 
landschap lopen. 
Voor het behoud van deze kwaliteiten is de input en 
controle van de golfbaanarchitect belangrijk.  
Daarnaast moeten de terreintypen niet nodeloos het 
spel vertragen of frustreren door bijvoorbeeld dicht 
struweel langs de fairway te hebben staan of in de 
speellijn hoge oeverbegroeiing te handhaven. Per  
terreintype (hoofdstuk 4) wordt dit nader beschreven 
en afgekaderd. 
 

2.12.5 Duurzaam beheer 
Het voorgestelde beheer en andere toekomstige han-
delingen sluiten aan bij de denkwijze van GEO. Er 
wordt gelet op duurzaamheid, het voldoen aan de 
wetgeving en het blijven verbeteren van de huidige 
situatie ten aanzien van natuur, landschap en com-
municatie.  
 
 

2.12.6 Natuur en ecologie 
Als onderdeel van het duurzaam beheer, wordt er 
rekening gehouden met de flora– en faunawet, en 
waar mogelijk behoud en uitbreiding gezocht van 
bestaande natuurwaarden.  
 
 
 
 

Concreet zijn de uitgangspunten voor het beheer en 
onderhoud: 
 Aaneengesloten groenstructuren creëren/

behouden; 
 soortensamenstelling grotendeels conform 

potentieel natuurlijke vegetatie (PNV); 
 streven naar meer diversiteit in de soortensa-

menstelling op de golfbaan; 
 bijzondere soorten beschermen; 

 gebruikmaking van bloemrijke, vruchtdragen-
de soorten.  

 Natuurlijke uitstraling moet behouden blij-
ven: buiten de spelelementen worden alleen 
de hoognodige beheermaatregelen uitgevoerd.  

 

2.12.7 Communicatie 
Een essentieel onderdeel voor de totstandkoming en 
uitvoering van het plan is de communicatie tussen de 
betrokken partijen. 
Voor de communicatie naar de club wordt het caddie-
boekje gebruikt om spelers te laten weten welke 
waarden de golfclub zelf onderscheid op de golfbaan. 
Deze waarden gaan over het landschap, de natuurlij-
ke waarden en de manier waarop de natuurlijke ele-
menten bijdraagt aan een uitdagend golfspel. Per lus 
met holes wordt aangegeven welke (ecologische) bij-
zonderheden en blikvangers er aanwezig zijn.  
Ook in het clubblad wordt regelmatig aandacht ge-
schonken aan de natuur die te zien is in de baan op 
dat moment, of bijzondere gebeurtenissen in en 
rond de natuur.  
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan commu-
nicatie over de (natuurlijke waarden van de) golfbaan 
extern d.m.v. borden in het terrein en informatie-
boekjes in bijvoorbeeld hotels.  

Figuur 10: Golfbaan Heelsum in de ochtendzon 
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Figuur 11: Masterplan Golfbaan Heelsum (Steve Marnoch) 
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3.1 Visie Golfclub Heelsum 

De baancommissie van de golfbaan heeft een duide-
lijke visie voor ogen als het gaat om de uitstraling van 
de golfbaan en de wensen voor de toekomst. Tijdens 
interviews met de baancommissaris en hoofdgreen-
keeper zijn de ambities besproken voor het land-
schap en de stijl van de golfbaan, de ecologie en be-
planting. 
Het feit dat het karakter van de golfbaan in het eerste 
ontwerp van Hans Hertzberger en de huidige en 
gewenste situatie op de golfbaan zo verschillend zijn, 
vraagt om het vastleggen van een sterke visie op het 
beheer en het landschap voor de toekomst.  

 
3.1.1 Landschap en stijl 
Ambitie 
Golfbaan Heelsum moet een open, natuurlijke en 
klassieke heidebaan zijn. Planten– en boomsoorten 
van schrale zandgronden moeten duidelijk de boven-
toon voeren, hoewel op enkele plaatsen nog soorten 
van rijkere gronden kunnen voorkomen. Natuur en 
spel gaan hand in hand, grassen, mossen, heide en 
hogere struikbegroeiing kunnen tot vlak naast de tees 
voorkomen, en enkele meters uit de fairway. De golf-
baan krijgt hiermee een voor Nederland unieke uit-
straling. 
In droge perioden komt het voor dat de fairways ver-
kleuren. Dit is iets dat hoort bij het schrale karakter 
van een klassieke heidebaan en is tevens een ver-
plichting die werd gesteld bij de aanleg van de baan 
en welke zal worden doorgezet in de toekomst.  
 
De golfbaan is onderverdeeld in drie landschapsty-
pen: 
 De Helsum-holes; 

 De Airborne holes;  

 De Sandr-holes. 
De Helsum holes kenmerken zich door heide die in 
grote getale voorkomt. De Airborne holes liggen in 
een meer besloten gedeelte, hier is minder invloed 

van de wind, en hoewel ook hier heide en kaal zand 
kan voorkomen, vormen ook roodzwenkgrassen hier 
een belangrijk landschapselement. In de Sandr-holes 
is het opvallende droogdal het hoofdthema, en ko-
men hiernaast ook meerdere plekken van kaal zand 
voor, soms begroeid met korstmossen en andere 
pionierssoorten. 
 
Aandachtspunten 
 Plaatsen van rijke gronden sluiten nog niet 

aan op de visie om een klassieke heidebaan te 
creëren.  

 Op de golfbaan is meer heide, gaspeldoorn, 
brem, grove den wenselijk om de uitstraling 
van een klassieke heidebaan te krijgen. 

 

3.1.2 Het spel 
Ambitie 
De golfbaan moet in de top 20 van de Nederlandse 
Golfbanen komen te staan over 10 jaar. Natuur moet 
volledig geïntegreerd zijn in het golfspel en kan tot 
zeer dicht bij het spel komen. Van veel gemaaide 
rough langs de fairways is geen sprake, hier moet de 
speler door de juiste tactiek bij de green zien te ko-
men.  
 
De golfbaan is een ‘must play’ binnen Nederland. 
 
Aandachtspunten 
 Omdat weinig bestrijdingsmiddelen worden 

gespoten kan de golfer soms hinder ondervin-
den van ruigtekruiden. 

 
3.1.3 Beplanting en ecologie 
Ambitie 
De golfbaan moet een belangrijke ecologische rol 
vervullen. Zowel op zichzelf als onderdeel van een 
groter landschap. Zo zal de golfbaan een (deel van) 
een corridor tussen de Veluwe en Doorwerthse heide 
vormen. Hiervoor zal meer oppervlakte heide moe-
ten worden gecreëerd (van 1 naar 4 ha in totaal). Ver-

Hoofdstuk 3: Gebiedsvisie 
 
Het eerste ontwerp, van de golfbaan van golfbaanarchitect Hans Hertzberger, had als uitstraling een 
vlakke, grasrijke baan, die misschien wel het beste aansloot op de aangrenzende akker en grasland-
gebieden. Door het herziene ontwerp van Steve Marnoch is het landschappelijke karakter bijna vol-
ledig veranderd in een schrale heide baan die vooral aansluiting vind op de Veluwe.  
Door deze gebiedsvisie hierop aan te sluiten kan het landschappelijk karakter nog worden versterkt. 
Het landschap laat zich langzaam maar zeker sturen door geleidelijke aanpassingen en dagelijks 
terugkerend beheer. De natuurlijke dynamiek en groei zorgen voor continue aanpassingen die vra-
gen om gepaste ingrepen. Deze gebiedsvisie geeft weer welke ontwikkelingen op termijn wenselijk 
zijn voor Golfbaan Heelsum. 
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schillende diersoorten als zandhagedis, hazelworm 
en levendbarende hagedis voelen zich erg thuis op de 
baan en zijn regelmatig te zien.  
 
Aandachtspunten 
 Het verschralen van de bodem door middel 

van grote en kleinere ingrepen is een belang-
rijke opgave voor de komende jaren om te 
komen tot een baan die volledig uit schrale 
gronden bestaat;  

 Rijke ruigtes vormen foerageer-/
verblijfsgebied voor o.a. sikkelsprinkhaan, 
bruine vuurvlinder, veldleeuwerik, bij omvor-
men van deze gebieden kunnen deze soorten 
(deels) verdwijnen; 

 De gedeelten in de baan die nu schraal zijn, 
kunnen door o.a. stikstofdepositie en succes-
sie verrijken, om te zorgen dat deze stukken 
schraal blijven zal regelmatig beheer moeten 
worden uitgevoerd; 

 Op de baan komen enkele beschermde of 
bijzondere soorten voor waar rekening mee 
gehouden moet worden bij het Schrarenove-
ren van stukken in de baan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 De club 
Ambitie 
Het natuurlijke karakter van de baan wordt steeds 
meer club breed gedragen. De clubleden zijn trots op 
de uitstraling van de golfbaan en de natuur die er te 
zien is. Ook is er veel acceptatie voor het voorkomen 
van ruigtekruiden in de fairway, voor het verkleuren 
van de fairway bij droogte en voor het eventueel 
kwijtraken van een bal in de hogere begroeiing bij 
een misslag.  
 
Aandachtspunten 
 Onder de leden van de golfclub is tot nu toe 

nog weinig van betrokkenheid bij ontwikke-
lingen op de golfbaan. Het is de wens hier wel 
meer aan te gaan werken; 

 Het is van belang dat de (nieuwe) spelers goed 
worden geïnformeerd over de tactiek waarmee 
de holes gespeeld moeten worden. Doordat de 
holes de laatste jaren meer zijn aangekleed 
met heide en waste areas, was het voor spelers 
niet altijd duidelijk wat dit betekende voor de 
tactiek waarmee een hole moet worden ge-
speeld.  

 

3.2 SWOT-analyse 

In de SWOT analyse in figuur 12 is een samenvatting 
te vinden van de sterke en zwakke punten van de 
golfbaan en waar de kansen en bedreigingen liggen. 
 

Sterke punten Zwakke punten 

 Openheid en natuurlijkheid van de baan; 
 sterke visie op gewenst landschappelijk eind-

beeld; 
 steeds meer acceptatie onder spelers; 
 weinig gebruik van bestrijdingsmiddelen of 

bemesting; 
 veel communicatie over natuurwaarden op de 

golfbaan zowel intern als extern; 
 contacten met externe natuurorganisaties; 
 baan is deels opengesteld; 
 Voorkomen van beschermde soorten o.a. zand-

hagedis en hazelworm. 

 Soorten van schrale zandgrond en soorten van 
rijke bodem groeien naast elkaar, geen duidelijk 
eenduidig habitattype, door de hele baan zijn 
stukjes of stroken rijke grond aanwezig; 

 geen watertappunten in de baan; 

Kansen  Bedreigingen 

 Verbinding/corridor met de Veluwe en Door-
werthse heide; 

 oorspronkelijk schrale zandgrond, zit nog 
steeds in de ondergrond, ook zaadbank voor 
soorten van schrale zandgronden; 

 veel potentie reptielen; 

 Verrijking/verruiging van schrale delen zoals 
droogdalen; 

 ‘natuurlijke’ of ruige delen in de baan kunnen 
golfers demotiveren; 

 Opschot op schrale gronden vormen bedreiging 
voor o.a. korstmossen; 

Figuur 12: SWOT analyse Golfbaan Heelsum 
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Figuur 13: Streefbeeld landschapzone Helsum (Veluwe) 

Figuur 14: Streefbeeld landschapzone Airborne (Veluwe) 
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Figuur 15: Streefbeeld landschapzone Sandr (Golfbaan Heelsum) 

Figuur 16: Kaartje globale zonering Sandr, Helsum en Airborne 
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Natuurbeheertype (toelichting) 

De Natuurbeheertypen zijn van elkaar te onderschei-
den in het landschap door een verschil in vegetatie-
structuur (bijv. lage of hoge begroeiing) en stand-
plaatsfactoren (bijv. vochttoestand, klimatologische 
omstandigheden). Deze onderverdeling wordt ge-
maakt om inzicht te krijgen in de specifieke plant– 
en diersoorten per type en de mogelijkheid het be-
heer te definiëren.  
  
De volgende natuurbeheertypen worden onderschei-
den: 
 Droogdal; 

 Schraal grasland; 

 Heide; 

 Kruidenrijk grasland; 

 Struweel; 

 Solitaire bomen en boomgroepen; 

 Waterpartij. 
 
(In figuur 29 is een kaart te zien waar de locaties van 
de verschillende natuurbeheertypen zijn ingete-
kend. )  
 
Hieronder volgt een toelichting op de uiteenzettin-
gen per type. 
 

1. Huidige situatie 
Onder dit kopje wordt een beschrijving gegeven van 
de huidige situatie, bijzonderheden van dit terreinty-
pe op de golfbaan of omtrent de huidige beheervoe-
ring. Verder wordt eventuele vooruitgang die al is 
geboekt door het huidige beheer beschreven. 

 
2. Streefbeeld (toelichting) 
Met een omschrijving van het terreintype wordt een 
ideaalplaatje geschetst. Doelstelling is dit beeld    
geheel, of op zijn minst grotendeels, te bereiken. De 
gewenste situaties voor de verschillende natuurbe-
heertypen zijn gebaseerd op de inventarisatiegege-
vens van NLadviseurs,  Coen Knotters van Veldbiolo-
gische werken en Geert Willink van Willink, ecolo-
gisch onderzoek & advies. 
  
 
 

Gewenste samenstelling en opbouw 
Een specificering van plantensoorten of ruimtelijke 
opbouw per terreintype zorgt voor een nadere  
uitwerking van het gewenste beeld. 
  
Doelstellingen 
Elk terreintype heeft bepaalde eigenschappen die een 
rol hebben binnen het terrein of het nu gaat om  
speltechnische factoren of een meerwaarde voor de 
natuur. Door de doelstelling te specificeren is helder 
wat het speerpunt is per type. 
 
Doelsoorten 
Bepaalde plant- of diersoorten geven een indicatie 
van de voortgang en het succes van het beheer.  
Tevens zegt het voorkomen van doelsoorten iets over 
de natuurlijke kwaliteit van het gebied. Het zijn vaak 
kenmerkende soorten voor een bepaald terreintype. 
Een deel van de genoemde soorten komt algemeen 
voor in de omgeving van de golfbaan, een ander deel 
is zeldzamer en heeft een beschermde status  
vanwege een achteruitgang van de verspreiding of 
het voorkomen.  
Omdat er ook zeldzame soorten worden genoemd is 
het niet zeker dat alle genoemde soorten ook  
daadwerkelijk huisvesting zullen vinden op de golf-
baan. Belangrijk is dat de soort niet een doel op zich 
is, maar het creëren van een omgeving die in bepaal-
de mate geschikt is voor deze soorten om voort te 
planten, te foerageren, of te rusten/beschutting vin-
den.  
 

3. Knelpunten (toelichting) 
De knelpunten geven aan waar het terreintype nog 
niet aansluit bij de gewenste situatie (bijvoorbeeld 
veel schraal grasland komt voor op rijke grond). 
Daarnaast zijn er locatiegebonden aspecten die de 
uitvoering compliceren. Deze twee aspecten vormen 
de knelpunten. 
  

4. Beheer en maatregelen (toelichting) 
De werkzaamheden die benodigd zijn om te komen 
tot een realisering van het wenselijke terreintype  
worden hier weergegeven.   
 

5 Flora- en faunawet 
In elk natuurbeheertype kunnen besschermde soor-
ten voorkomen, waarmee rekening moet worden 
gehouden. 

Hoofdstuk 4: Natuurbeheertypen 
In dit hoofdstuk worden de terreintypen beschreven die onder de natuurlijke elementen vallen. De 
ligging van de natuurlijke elementen heeft veelal een tactische, esthetische of veiligheidsreden en 
vormt daarmee het decor voor het golfspel. Voor de ecologische balans in het gebied en de omge-
ving is diversiteit van groot belang.  
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4.1 Droogdal 

Definitie: Het droogdal is een open geul, waarin tij-
dens de ijstijd smeltwater door werd afgevoerd, te-
genwoordig stroomt hier geen water meer doorheen. 
Het droogdal bestaat uit open zand  en vegetatie van 
schrale grond. Op de golfbaan kenmerkt het droogdal 
zich door langgerekte stroken van open zand waarop 
weinig groeit. 
 

4.1.1 Huidige situatie 
Over de Sandr holes in het noordwestelijke deel van 
de golfbaan lopen duidelijk de structuren van de 
droogdalen. Zichtbaar als langgerekte stroken met 
open zand en een schrale begroeiing er om heen. Op 
een aantal locaties is de overgang tussen open zand 
en rough abrupt, op andere plekken is er een gradi-
ënt zichtbaar. Ook komt (van origine) een droogdal 
voor in het meest oostelijke deel van de baan, deze is 
in het ontwerp meer versnipperd teruggebracht als 
meerdere plekken open zand. 
 

4.1.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
Enkel open zand met aan de randen wat meer mos-
sen en grassen en heide. De randen bestaan uit een 
afwisseling van open zandplekjes, mos en korstmos-
sen, stukjes heide en gras.  
 Aandeel open zand: 80% 

 Aandeel schrale begroeiing van mossen en 
lagere kruiden (m.n. aan de randen): 20% 

  
Doelstellingen 
De droogdalen op de golfbaan zijn goed zichtbaar 
tussen de holes. Een deel van de droogdalen ligt in 
het spel en zal hierdoor intensiever moeten worden 
onderhouden (als hindernis voor het spel). Buiten 
het spel gelegen droogdal is nog natuurlijker, hier 
wordt het toegestaan dat een deel begroeid raakt met 
mossen, korstmossen en lage kruiden. 
 

Doelsoorten die gebaat zijn bij een goed ontwikkeld 
droogdal zijn de volgenden: zandhagedis, levendba-
rende hagedis, graafwespen/bijen, steenanjer, bor-
stelgras, tandjesgras, stippelzegge en dwergviltkruid. 
 

4.1.3 Knelpunten  
 Droogdalen zijn niet altijd even goed zicht-

baar voor de speler; 
 Droogdalen worden nu vrijwel overal inten-

sief beheerd. 
 

4.1.4 Gewenst beheer 
Zie de tabel in figuur 18 voor het gewenste beheer. 
 

4.1.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan het droogdal moet rekening wor-
den gehouden met het voorkomen van de zandhage-
dis (tabel 3 soort) en de levendbarende hagedis (tabel 
2 soort).  
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet  
worden werkprotocollen als apart document opgele-
verd. 
 

4.2 Schraal grasland 

Definitie: Schraal grasland kenmerkt zich door een 
combinatie van grassen van voedselarme bodems 
(o.a. roodzwenkgras) en andere kruiden die goed 
groeien op voedselarme zandgrond. 
 

4.2.1 Huidige situatie 
Rondom de droogdalen en heide komt schraal gras-
land op enkele plekken voor, met name in het noord-
westelijke en noordoostelijke deel van de golfbaan. 
Kenmerkend zijn de wuivende rood zwenkgrashal-
men en meer open stukken waar pionierssoorten 
voorkomen, zoals borstelgras, tandjesgras en pilzeg-
ge. Op dit moment domineert op veel plekken ook 
struisgras, en komen veel soorten van rijke bodem 
voor. 
 
 
 

Droogdal   

Werkzaamheden Frequentie 

Harken intensief spel 
1-2x per week 
waar nodig 

Maaien randen tot 6x per jaar 

Tegengaan vergrassing en dichtgroeien 
gefaseerd 

1x per jaar 

Figuur 17: Droogdal Figuur 18: Beheer aan het droogdal 
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4.2.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
Ruigte bestaande uit voornamelijk roodzwenkgras en 
enkele hiervoor genoemde soorten die goed groeien 
op schrale zandgrond. Op kalere delen is er een af-
wisseling van open zandplekjes, mos en korstmos-
sen, pollen heide en gras. 
 Aandeel schraal grasland: 70% 

 Aandeel open zand met begroeiing van mos-
sen en lagere kruiden: 30% 

  
Doelstellingen 
 In kaart brengen welke locaties schraal gras-

land moeten blijven of worden. 
 Het schrale grasland vormt een overgangssi-

tuatie van de droogdalen naar de rough en 
spelelementen. De uitgestrektheid van het 
schraal grasland en het ontbreken van hogere 
begroeiing zoals struweel is kenmerkend voor 
het heidelandschap dat wordt aangetroffen op 
de Veluwe. 

 Schraal grasland wordt uitgebreid tot aan de 
tees, het oppervlak ruigte wordt hiermee ver-
groot en m.n. schraal grasland op lichte hel-
lingen hebben grote potentie voor reptielen.  

  
Doelsoorten die gebaat zijn bij een goed ontwikkeld 
schraal grasland zijn de volgenden: gele kwikstaart, 
geelgors, veldleeuwerik, roodborsttappuit, patrijs, 
steenanjer, borstelgras, tandjesgras, stippelzegge, 
akkerviltkruid,  beemdkroon, Duits viltkruid, dwerg-
viltkruid, gaspeldoorn, steenanjer, kruipbrem, grote 
tijm, verfbrem, grasklokje wilde marjolein, haas, 
heideblauwtje, konijn, zandhagedis, levendbarende 
hagedis, hazelworm. 
 
 

4.2.3 Knelpunten  
 De overgang tussen droogdal en rough is op 

veel plekken in de golfbaan abrupt waardoor 
er weinig schraal grasland aanwezig is; 

 Een groot deel van de rough waar niet wordt 
gespeeld heeft een te rijke bodem voor schraal 
grasland. 

  

4.2.4 Gewenst beheer  
Zie de tabel in figuur 19 voor het gewenste beheer. 
Bij begrazing wordt bij voorkeur drukbegrazing toe-
gepast, dit zorgt er voor dat bijzondere flora en fauna 
minder schade ondervind. Wanneer dit niet mogelijk 
is kan alsnog worden gekozen voor langduriger be-
grazing. 
 

4.2.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan het schrale grasland moet reke-
ning worden gehouden met het voorkomen van de 
en zandhagedis (tabel 3), heideblauwtje (onzekere 
waarneming) (tabel 3),  en alle grondbroedende vo-
gels. Op de wat meer open stukken ook hazelworm 
(tabel 3) en levendbarende hagedis (tabel 2). 
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 
 

4.3 Heide 

Definitie: Oppervlakten begroeid met struikheide op 
de droge gronden en dopheide op de vochtigere gron-
den. Vaak komt heide samen met kleine stukken 
open zand, mossen, korstmossen en grassen. 
 

4.3.1 Huidige situatie 
Op de golfbaan is op veel plekken heide aanwezig. 
Dit komt door zowel de aanplant van jonge heide, als 
ook het uitstrooien van heideplagsel en -maaisel en 
het transplanteren van volledige heideplaggen.  

Schraal grasland   

Werkzaamheden Frequentie 

Maaien en afvoeren 
1x per jaar (buiten broedsei-
zoen) 

Begrazing (bij voorkeur 
drukbegrazing) 1x per jaar, locaties n.t.b. 

  

Heide   

Werkzaamheden Frequentie 

Opschot verwijderen 1x per 3 jaar 

Maaien (enkel gras) 1x per jaar 

Plaggen  wanneer volledig vergrast 

Begrazen (bij voorkeur druk-
begrazing) 

1x per jaar, locaties n.t.b. 

Figuur 20: Streefbeeld schraal grasland Figuur 19: Beheer aan schraal grasland en heide 
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De meeste heide wordt gevonden op de oostelijke 
Airborne holes en overal ten westen van de Klein 
Amerikaweg. 
 

4.3.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
Dit natuurbeheertype kenmerkt zich door de aanwe-
zigheid van veel heide, afgewisseld met een enkele 
struik of solitaire boom, stukjes gras en kruiden van 
schrale zandgrond. 
 Aandeel heide: 60% 

 Aandeel grassen en kruiden 30 

 Aandeel open zand: 10% 
  
Doelstellingen 
 De heide ontwikkeld uit zichzelf op de arme 

zandgrond. Het aandeel vergraste heide is 
beperkt; 

 In kaart brengen welke locaties heide moeten 
blijven of worden. 

 
Doelsoorten die gebaat zijn bij goed ontwikkelde 
heide zijn het heideblauwtje, zandhagedis, levendba-
rende hagedis, hazelworm, geelgors, veldleeuwerik, 
patrijs, roodborsttapuit, akkerviltkruid, borstelgras, 
gaspeldoorn, kruipbrem. 
 

4.3.3 Knelpunten  
 Omdat de heide in fases wordt aangebracht 

zien sommige delen van het terrein er nog 
‘gekunsteld’ uit; 

 Een groot deel van de rough waar niet wordt 
gespeeld heeft een te rijke bodem om heide te 
kunnen ontwikkelen. 

 

4.3.4 Beheer en maatregelen  
Zie de tabel in figuur 19 voor het gewenste beheer. 
 
 
 

4.3.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan de heide moet rekening worden 
gehouden met het voorkomen van de zandhagedis 
(tabel 3), levendbarende hagedis (tabel 2), hazelworm 
(tabel 3) heideblauwtje (onzekere waarneming) (tabel 
3) en alle grondbroedende vogels.  
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 
 

4.4 Kruidenrijk grasland 

Definitie: Vegetatie bestaande uit diverse soorten 
grassen en bloeiende kruiden van matig voedselrijke 
tot arme grond.  
 

4.4.1 Huidige situatie 
In het huidige beeld van kruidenrijke graslanden zijn 
graslanden waar op veel plekken nog te ‘vette’ grazi-
ge begroeiing aanwezig is. De golfclub heeft echter 
de wens de ruigtes zoveel mogelijk te verschralen. 
Waarschijnlijk zullen er locaties blijven waar de bo-
dem moeilijk te verschralen is. Voor die plekken is 
iets rijker kruidenrijk grasland een ecologisch waar-
devol natuurbeheertype. Hier komen soorten als 
bruine vuurvlinder en sikkelsprinkhaan voor. 
 

4.4.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
Grasland dat bestaat uit diverse grassen en bloeiende 
kruiden, horende bij een voedselarme tot matig voed-
selrijke bodem. De kruiden dienen als nectarbron 
voor tal van insecten, welke weer vogels aantrekken 
die zich thuis voelen in de openheid van de golfbaan.  
 Aandeel gras: 50% 

 Aandeel kruiden: 50% 
  
 
 
 

Figuur 21: Heide Figuur 22: Voorbeeld kruidenrijk grasland 
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Doelstellingen 
 In kaart brengen welke locaties kruidenrijk 

grasland moeten blijven of worden; 
 Het kruidenrijk grasland biedt onderdak aan 

bijzondere soorten flora en fauna; 
 60% van het kruidenrijk grasland bestaat uit 

soorten van schrale grond. 
  
Doelsoorten die gebaat zijn bij een goed ontwikkeld 
kruidenrijk grasland zijn: gele kwikstaart, veldleeu-
werik, geelgors, patrijs, vos, das, haas, levendbarende 
hagedis, zandhagedis, hazelworm, bastaardkikker, 
koninginnenpage, zwartsprietdikkopje, bruine vuur-
vlinder, sikkelsprinkhaan, greppelsprinkhaan, tros-
dravik, beemdkroon, bosaardbei, grote leeuwen-
klauw, kamgras, rapunzelklokje, slanke wikke, grote 
tijm,  grasklokje, wilde marjolein. 
 

4.4.3 Knelpunten  
 Veel plekken in de kruidenrijke ruigtes zijn 

nu nog te voedselrijk; 
 Dier en plantensoorten die gebaat zijn bij de 

vegetatie van voedselrijkere bodem zullen 
verdwijnen wanneer het verschralingsbeheer 
slaagt. 

 

4.4.4 Gewenst beheer 
Zie de tabel in figuur 23 voor het gewenste beheer. 
Bij verschralen door te maaien en af te voeren kan 
het zeker 7-8 jaar duren voor je hiervan iets terugziet 
in de vegetatie. Het is daarom van belang dit beheer 
de komende jaren met regelmaat uit te blijven voe-
ren.  
 

4.4.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan het kruidenrijke grasland moet 
rekening worden gehouden met het voorkomen van 
de das (tabel 3) de zandhagedis (tabel 3), levendbaren-
de hagedis (tabel 2), hazelworm (tabel 3) en alle 
grondbroedende vogels.  

Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 
 

4.5 Struweel 

Definitie: begroeiing van struikvormers, boomvor-
mers komen niet tot nauwelijks voor in struweel. 
 

4.5.1 Huidige situatie 
Op de golfbaan zijn stroken met struweel aangelegd 
of natuurlijk ontstaan. De voorkomende soorten zijn 
met name gaspeldoorn en brem, maar ook duin-
doorn en Amerikaanse vogelkers zijn aangetroffen.  
 

4.5.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
De voorkomende soorten moeten meer aansluiten bij 
de pnv. Dit zijn wilde lijsterbes, sporkehout, Drents 
krentenboompje, aangevuld met typische soorten van 
de Veluwe als brem en gaspeldoorn. 
 Aandeel struiksoorten: 50% 

 Aandeel boomvormer: 10%  

 Aandeel (rand)begroeiing van kruiden en 
open zand: 40% 

 
Er komen sporadisch bomen voor in of aan de rand 
van het struweel. Rondom en tussen de struiken is 
kruidenvegetatie aanwezig die profiteert van de be-
schutting. 
 
Doelstellingen 
 Het struweel bestaat voor 90% uit de hierbo-

ven beschreven soorten en opbouw; 
 Exoten zoals Amerikaanse vogelkers worden 

uitgeroeid; 
 Duindoorn komt slechts sporadisch voor. 
 
 
 

Kruidenrijk grasland   

Werkzaamheden Frequentie 

Maaien en afvoeren 
2x per jaar (buiten 
broedseizoen) 

  

Struweel   

Werkzaamheden Frequentie 

Afzetten boomvormers 1x per 6 jaar 

Dunnen/afzetten struiklaag 1x per 6 jaar 

Inboeten Wanneer nodig 

Evt. doorzaaien van bloemrijke 
soorten 

1x per jaar (vroege voor-
jaar) 

Figuur 23: Beheer aan kruidenrijk grasland en struweel Figuur 24: Jong struweel van brem 
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Doelsoorten die gebaat zijn bij een vitaal struweel 
zijn: bosaardbei, gaspeldoorn, rapunzelklokje, slanke 
wikke, hazelworm, levendbarende hagedis, das, ko-
nijn. 
 

4.5.3 Knelpunten  
 Er komen weinig soorten van de pnv voor, en 

ook het aandeel gaspeldoorn mag groter zijn; 
 Bij het verschijnen van ongewenste soorten 

kunnen de gewenste soorten worden over-
groeid; 

 Een deel van het struweel lijkt minder vitaal te 
zijn. 

 

4.5.4 Gewenst beheer  
Zie de tabel in figuur 23 voor het gewenste beheer. 
 

4.5.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan het struweel moet rekening wor-
den gehouden met het voorkomen van de levendba-
rende hagedis (tabel 2), hazelworm (tabel 3), das 
(tabel 3) en alle broedende vogels.  
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 
 

4.6 Solitaire bomen en boomgroepen 

Definitie: een solitair staande boom of kleine groep 
van bomen bij elkaar. 
 

4.6.1 Huidige situatie 
Op de golfbaan komen geen bosvakken voor die een 
gesloten geheel vormen. Verspreid door de baan 
staan zowel solitaire bomen als kleine boomgroepen 
die voornamelijk bestaan uit jonge bomen. 
 
 
 

4.6.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
De soortsamenstelling sluit aan bij de pnv. Dit zijn 
de volgende soorten: zomereik, ruwe berk, zachte 
berk en grove den. Sporadisch kunnen andere soor-
ten voorkomen zoals de (rode) beuk of andere boom-
soorten van arme, droge zandgronden, die een aan-
vulling vormen op de aanwezige kleur en vorm van 
de natuurlijke vegetatie. 
De bomen zijn vitaal en hebben de ruimte zich te 
ontwikkelen tot volwassen bomen met een mooi ge-
vormde kroon. Waar mogelijk komen er bomen voor 
met een wat grillige groeivorm passend in het heide-
landschap, zoals de bekende ‘vliegdennen’. 
 
Doelstellingen 
 Opstellen van een boombeheerplan. 
 
Doelsoorten die gebaat zijn bij bomen en boomgroe-
pen zijn: groene specht, buizerd, goudhaantje en 
diverse insectensoorten. In de toekomst, wanneer er 
bomen met holtes ontstaan kunnen diverse vleer-
muizen hier gebruik van gaan maken als oriëntatie-
punt of nestplaats. 
 

4.6.3 Knelpunten  
 De beplanting is nog vrij jong, wanneer deze 

ongestoord kan groeien ontstaat er een meer 
gesloten beeld van de golfbaan, het is daarom 
van belang selectief te zijn in de bomen die 
groot mogen worden. 

 

4.6.4 Gewenst beheer  
Zie de tabel in figuur 26 voor het gewenste beheer. 
 

4.6.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan bomen en boomgroepen moet 
rekening worden gehouden met het voorkomen van  
broedende vogels en in de toekomst mogelijk vleer-
muizen.  
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 

Bomen en boomgroepen   

Werkzaamheden Frequentie 

Bomenschouw Jaarlijks 

Begeleidingssnoei Wanneer nodig 

Verwijderen bomen Wanneer nodig 

Stobbe verwijderen Wanneer nodig 

Inboeten Wanneer nodig 

Watergeven (aanplant) Bij inboet 

Figuur 25: Solitair staande bomen Figuur 26: Beheer aan bomen en boomgroepen 
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4.7 Waterpartij 

Definitie: open water met of zonder flauwe oevers 
waar oevervegetatie voorkomen. Een deel van het 
water kan bedekt zijn met drijvende of op de water-
bodem groeiende planten. 
 

4.7.1 Huidige situatie 
Op dit moment is er alleen een waterpartij aanwezig 
bij clubhuis, deze heeft steile oevers en is omringt 
door oeverplanten van rijkere gronden, zoals wilg en 
riet. 
 

4.7.2 Streefbeeld  
Gewenste samenstelling en opbouw 
Afhankelijk van doelstelling: Rond de waterpartij 
kunnen de steile oevers worden behouden, of er kan-
aan de noordwestelijke kant een meer flauwe oever 
worden gecreëerd, waardoor deze een natuurlijke 
uitstraling heeft. Een deel van het wateroppervlak is 
begroeid met waterplanten en de oevervegetatie be-
staat uit diverse soorten bloeiende kruiden. 
 Aandeel open water: 70% 

 Aandeel begroeid water: 30% 
 
Doelstellingen 
Er zijn drie mogelijkheden voor deze waterpartij: 
1. huidige situatie behouden, wilgengroei tegen-

gaan en waar mogelijk iets verschralen door 
maaibeheer; 

2. waar mogelijk meer natuurlijke oevers cre-
ëren en grond verschralen zodat deze water-
partij meer de uitstraling van een ven krijgt. 

3. waterpartij helemaal dempen en omvormen 
naar een droog natuurbeheertype, dit heeft 
wel veel invloed op het spel, aangezien de 
waterpartij nu een belangrijke hindernis 
vormt voor de holes Airborne 9 en Sandr 9. 

 juvenielen van amfibiën die op de baan voor-
komen kunnen veilig over de baan trekken 
(zie ook beheer en maatregelen). 

 

Doelsoorten die zijn gebaat bij een waterpartij met 
natuurlijke oevers zijn: dodaars, bastaardkikker,  
gewone pad, bruine kikker,  gewone  
watersalamander, diverse libellensoorten en diverse 
soorten oeverplanten. 
 

4.7.3 Knelpunten  
 De aanwezigheid van de waterpartij wordt 

niet door iedereen binnen de club gewaar-
deerd. Het is niet duidelijk of de waterpartij 
zal blijven; 

 De waterpartij in zijn huidige vorm sluit niet 
aan op het landschap en de visie zoals deze 
beschreven is in dit beheerplan. 

 

4.7.4 Beheer en maatregelen  
Zie de tabel in figuur 28 voor het gewenste beheer. 
 
Er moet voor gewaakt worden dat de padden niet 
moedwillig worden meegemaaid als ze oversteken bij 
greens.  
 
Om de juvenielen van salamanders en andere amfi-
bieën te helpen kunnen in straatkolken ‘trapjes’ wor-
den geplaatst, waardoor de dieren hier zelf uit kun-
nen klimmen.  
 

4.7.5 Flora- en faunawet 
Bij onderhoud aan de waterpartij moet rekening  
worden gehouden met het voorkomen van de  
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en aan de 
waterkant broedende vogels.  
 
Voor het werken volgens de Flora- en faunawet wor-
den werkprotocollen als apart document opgeleverd. 

Waterpartij   

Werkzaamheden Frequentie 

Maaien intensief spel 6 x per jaar 

Maaien extensief (gefaseerd) 1x per jaar 

Onderhoud beschoeiing Jaarlijks 

Verwijderen opschot 1x per 2 jaar 

Schonen (insteek) 1x per 3 jaar 

Baggeren 1x per 10 jaar 

Figuur 27: Waterpartij naast het clubhuis Figuur 28: Beheer aan waterpartij 
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Kaart natuurbeheertypen 

Figuur 29: Kaart natuurbeheertypen 
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5.1 Flora & Fauna 

Onder monitoring wordt verstaan het bijhouden van 
een ontwikkeling waardoor een bepaalde trend kan 
worden waargenomen.  
 
Om een beeld te krijgen van de trends van de voorko-
mende soorten is het belangrijk op vaste tijdstippen 
en met een regelmatige interval te monitoren. Aan te 
bevelen is dat de hieronder genoemde soortgroepen 
blijvend worden gemonitord. 
 planten; 

 (broed)vogels; 

 zoogdieren; 

 vlinders; 

 libellen; 

 amfibieën; 

 reptielen 
 
Een overzicht van monitoringen is te vinden in fi-
guur 31. 
 

5.1.1 Planten 
Elke 2 jaar wordt er een ronde gedaan waarbij de 
planten worden geïnventariseerd. Het moment van 
de ronde is enigszins afhankelijk van het jaar, maar 
de maanden juni, juli en augustus lenen zich het 
beste voor de inventarisaties. 
 
Het is aan de te raden de monitoring van planten in 
de locaties van ruigte te doen op permanente kwadra-
ten (PQ’s). Dit zijn vastgestelde locaties van enkele 
vierkante meters waarbij wordt gekeken naar de sa-
menstelling van de aanwezige beplanting en de be-
dekkingsgraad van de voorkomende soorten (zie ook 
figuur 32). Door deze locaties te blijven monitoren 
wordt een trend van de vegetatieontwikkeling zicht-
baar. Deze trend laat zien welk effect het beheer 
heeft. Wanneer nodig, bijvoorbeeld bij een explosie 
aan storingskruiden, of bij een teruglopende bedek-
kingsgraad van de doelsoorten, kan het beheer wor-
den aangepast. 
 
Naast het inventariseren van de PQ’s is het goed om 
een of twee rondes te doen waarbij alle voorkomende 
planten op de golfbaan worden bijgehouden, waarbij 
de beschermde soorten op kaart worden aangegeven. 

 

5.1.2 Vogels 
De huidige vogeltellingen zijn gebaseerd op zicht-
waarnemingen die gedaan zijn op de nationale 
birdwatchingday en de inventarisaties. Doordat waar-
nemingen gebaseerd zijn op enkele opnamen is het 
lastig om hier conclusies t.a.v. het beheer aan te kop-
pelen. Een intensivering van het aantal telrondes zou 
een beter beeld geven van de situatie. 
 
De vogelmonitoring kan jaarlijks worden uitgevoerd 
door vogelkenners binnen de golfclub of door   
externe specialisten.  
Tijdens een telronde worden waarnemingen  
opgenomen met soort, hoeveelheid en locatie.  
Er worden voor de vogeltelling meerdere  
rondes gelopen van april-augustus, waaronder ook de 
nationale birdwatchingday. Grote afwijkingen, of een 
negatieve trend voor belangrijke soorten wordt  
onderzocht.  
Ook hiervoor geldt dat mogelijke aanpassingen in het 
terreinbeheer kunnen worden overwogen. 
 
Tijdstip 
De monitoringrondes worden voornamelijk vroeg in 
de ochtend of laat op de middag gedaan. Dit is de tijd 
dat vogels het meest actief zijn en er relatief weinig 
verstoring optreedt door mensen. 
 
Weersomstandigheden 
Ook weersomstandigheden spelen een grote rol. 
Wanneer er veel wind is of het is regenachtig, zijn 
dieren minder actief en is het dus lastig ze waar te 
nemen. 

Hoofdstuk 5: Evaluatie- en monitoring 
 
Doelstellingen en doelsoorten zijn gebaseerd op een nulmeting, maar wordt aan de hand van een goede 
en continue monitoring getoetst en bijgestuurd. Voor een waarborging van de uitvoering en totstandko-
ming van de in voorgaande hoofdstukken beschreven maatregelen, zal er op vastgestelde momenten wor-
den gecontroleerd wat de status is van uitvoering.  

Figuur 30: codering voor planteninventarisatie 

code Aantal individuen bedekkingspercentage 

R zeer weinig individuen <5% 

+ weinig individuen <5% 

1 20-100 individuen <5% 

2m meer dan 100 individuen <5% 

2a individuen willekeurig 5-12% 

2b individuen willekeurig 12-25% 

3 individuen willekeurig 25-50% 

4 individuen willekeurig 50-75% 

5 individuen willekeurig 75-100% 
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5.1.3 Zoogdieren 
Tellingen zijn gebaseerd op het zogenaamde  
jaarrond-principe,  d.w.z. het gehele jaar door wordt 
geïnventariseerd. Als doelsoort is de das (sporen) 
interessant om te monitoren. 
 
Vleermuizen 
Vleermuizen zijn zoogdieren die veel aandacht krij-
gen als het gaat om bescherming vanwege de bijzon-
dere eisen aan hun habitat. Ook op de golfbaan zul-
len waarschijnlijk enkele soorten voorkomen. Vleer-
muizen gebruiken beplantingen en oeverbegroeiing 
om zich te oriënteren en te foerageren. Gezien de 
jonge beplanting zal het nog niet veel voorkomen dat 
vleermuizen de bomen in de baan kunnen gebruiken 
als rust- of kraamlocatie. 
 
Wanneer er vleermuizen worden waargenomen op 
de baan, kunnen deze locaties globaal in kaart wor-
den gebracht. Er wordt een inschatting gemaakt van 
de waarde van deze locaties voor populaties vleermui-
zen. Tevens zal worden beoordeeld op welke wijze er 
een goed beeld verkregen kan worden van de aanwe-
zige soorten en populaties.  
 

5.1.4 Vlinders 
Vlinders zijn een goede indicator om de ecologische 
kwaliteit van het terrein te meten.  Sommigen vlin-
ders zijn algemeen, en zijn minder kieskeurig als het 
gaat om foerageer plaatsen. Andere soorten zijn wel 
kieskeurig en zijn juist afhankelijk van specifieke 
minder algemene kruiden. Aan de soort vlinder kan 
worden afgeleid welke soorten planten er aanwezig 
zijn en wat de kwaliteit van het biotoop is.  
 
Vlinders worden eens per 3 jaar geïnventariseerd. Er 
wordt hier met name beoordeeld welke soorten er 
voorkomen en of deze veel, matig, of weinig  
worden gesignaleerd. Ook wordt de datum van de 
waarneming vermeld. 
 
Naast geplande veldonderzoeken zullen ook waarne-
mingen die spontaan gedaan worden door  
greenkeepers, medewerkers en leden worden  
geregistreerd en doorgegeven aan de daarvoor verant-
woordelijke commissieleden. Dit is waardevol, omdat 
deze personen intensief in het gebied aanwezig zijn 
en dus waarnemingen doen die misschien niet ge-
daan werden tijdens geplande inventarisaties. Dit 
geeft, in combinatie met de broedvogelmonitoring en 
het veldonderzoek, een zo volledig mogelijk beeld 
van aanwezige planten en dieren op de golfbaan.  
 
 
 
 
 

5.1.5 Libellen en juffers 
Deze soortgroep wordt eens per 3 jaar langs een vaste 
telroute geteld. Er wordt van mei tot en met  
september geteld op meerdere momenten met ten-
minste twee weken tussenpauze. Goede locaties zijn 
de plekken waar jaarrond libellen te vinden zijn en 
goed begaanbaar zijn. Doelsoorten om te monitoren 
zijn de bruinrode heidelibel en de azuurwaterjuffer. 
Ook andere soorten kunnen worden gemonitord. 
 

5.1.6 Amfibieën 
Amfibieën worden eens per 3 jaar gedurende een 
aantal rondes geïnventariseerd op de plekken waar 
voortplantingswateren zijn gelegen, aangezien golf-
baan Heelsum maar één waterpartij heeft, kan de 
inventarisatie rondom deze waterpartij plaatsvinden. 
Er kan worden geteld gedurende maart tot en met 
augustus waarvan er ten minste twee keer in de 
avonduren wordt geteld. Doelsoort voor de inventari-
saties is de bastaardkikker.  
 
Paddentrek 
Bij overlast op de greens van padden tijdens de pad-
dentrek kan er voor gekozen worden lage afrastering 
te plaatsen langs de zones waar de padden het gebied 
binnen komen, en hier met emmers de padden te 
vangen en deze door vrijwilligers te laten overzetten. 
Er moet voor gewaakt worden dat de padden niet 
moedwillig worden meegemaaid als ze oversteken bij 
greens. Mogelijk kunnen tijdens de paddentrek bor-
den worden gezet bij de greens waar de padden 
langskomen, dat deze tijdelijk niet gemaaid kunnen 
worden. 
 
Om de juvenielen van salamanders en andere amfi-
bieën te helpen kunnen in straatkolken trapjes wor-
den geplaatst, waardoor de dieren hier zelf uit kun-
nen klimmen.  
 

5.1.7 Reptielen 
Voor de soortgroep reptielen wordt het voorkomen 
van drie soorten gemonitord: de zandhagedis, le-
vendbarende hagedis en hazelworm. 
 
Voor het monitoren van deze soorten zijn door 
RAVON standaardmethoden opgesteld. Gedurende 
meerdere telrondes (bij voorkeur minimaal 3-4 ron-
des) worden de waargenomen soorten genoteerd. 
Voor de genoemde soorten geldt dat er een looproute 
kan worden gelopen om zichtwaarnemingen te note-
ren. Het beste kan worden gemonitord in de periode 
maart tot en met september op zonnige dagen in de 
ochtend als de dieren zich aan het opwarmen zijn op 
zonbeschenen plekken. Juvenielen zijn alleen maar 
in augustus en september waar te nemen. Een goede 
methode voor het lopen van een ronde is het leggen 
van reptielenplaatjes. 
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5.2  Flora- en faunawet 

Het monitoren van flora en fauna is van belang om 
te blijven voldoen aan de Flora- en faunawet.  
De wet schrijft namelijk voor dat een terreinbeheer-
der op de hoogte is van de locatie(s) van beschermde 
soorten flora en fauna.  
Het verschijnen van nieuwe soorten en achteruit-
gang  of verdwijnen van aanwezige soorten is belang-
rijke informatie.  

Zo kan duidelijk worden of het beheer met inachtne-
ming van de Flora- en faunawet wordt uitgevoerd, en 
of bijvoorbeeld verschralingsbeheer het gewenste 
effect heeft op het verschijnen van nieuwe 
(beschermde) soorten. 
 
Door na de inventarisaties te evalueren over de aan-
wezige soorten en hun trend, ontstaat een goed beeld 
van de ontwikkeling van het terrein. 

Figuur 31: planning monitoring 

Soortgroep Frequentie Planning Opvolging / resultaat 

Planten 1x per 2 jaar 
Twee rondes in juni, juli of 
augustus.  

Bijstellen beheer (bijv. maai-
frequenties)  

(Broed)vogels Jaarlijks 
Twee tot drie dagen, eventueel 
in samenwerking met birdwat-
chingday.  

Bijstellen beheer (bijv. dun-
nen, maaifrequenties), ophan-
gen nestkasten 

Zoogdieren Incidenteel 
Op basis van waarnemingen 
van de greenkeepers en  
spelers 

Bijstellen beheer (bijv. dun-
nen, maken van takkenrillen) 

Vlinders 1x per 3 jaar 
Twee tot drie rondes geduren-
de mei t/m augustus.  

Bijstellen  beheer (bijv. aan-
passen maaifrequenties) 

Libellen en juffers 1x per 3 jaar 
Twee tot drie rondes geduren-
de mei t/m september 

Bijstellen  beheer (bijv. aan-
passen maaifrequenties) 

Amfibieën 1x per 3 jaar 
Twee tot drie rondes geduren-
de maart t/m augustus 

Bijstellen  beheer (bijv. aan-
passen maaifrequenties) 

Reptielen 1x per 3 jaar 
drie tot vier rondes gedurende 
maart t/m september 

Bijstellen  beheer (bijv. aan-
passen maaifrequenties) 

Figuur 32: locaties PQ’s, uitwerking per PQ staat in bijlage 3 



34  

 

Natuurbeheerplan Golfclub Heelsum 

Boeken 

 
1. Berendsen H.J.A, De vorming van het land, inleiding in de geologie en geomorfologie, Koninklijke Van 

Gorcum, Assen, vijfde druk, 2008. 
2. Bos, F., M. Bosveld, D.Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting, 2006. De dagvlin-

ders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoi dea. Neder-
lands Fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV uitgeverij &  E u r o p e a n 
Invertebrate Survey, Nederland. 

3. Gans; Dr. W. de, Geologieboek Nederland, ANWB/TNO, 2008. 
4. IPC Groene Ruimte, Bosplantsoen, Jellema grafische groep, Almelo, elfde druk 1999. 
5. IPC Groene Ruimte, Ecologisch groenbeheer in de praktijk, Jellema Druk bv, Almelo, 1996. 
6. Koster; A., Ecologisch groenbeheer, Schuyt &CO Uitgevers bv, Haarlem, 2001. 
7. Koster; A., Vademecum wilde planten, Schuyt & CO Uitgevers bv, Haarlem, vierde druk 1997. 
8. Kuipers S.F., bodemkunde, Educatieve Partners Nederland BV, Houten, vijftiende druk, zesde oplage, 

1996 
9. Meijden; R. van der, Heukels’ Flora van Nederland, Wolters Noordhoff, Groningen tweeëntwintigste 

druk, 1996. 
10. Schaminée, J.H.J., Sýkora, K.V., Smits, N.A.C., Horsthuis, M.. Veldgids Plantengemeenschappen van 

Nederland; KNNV Uitgeverij, Zeist, 1e druk, 2010. 
11. Sierdsema; H. Broedvogels en beheer, het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van bos– en 

natuurterreinen; Staatsbosbeheer & SOVON, 1995, Driebergen/Beek-Ubbergen, 2e  druk 1999. 
12. SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000 -

Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV uitgeverij & European In-
vertebrate Survey,Nederland. 

13. Werf; S. van der, Natuurbeheer in Nederland deel 5: Bosgemeenschappen, Pudoc, 1991. 
 

Websites 

www.ahn.nl 
www.bodemdata.nl 
www.gcheelsum.nl 
www.geologievannederland.nl 
www.nederlandsesoorten.nl  
www.ravon.nl 
www.renkum.nl 
www.waarneming.nl 
www.watwaswaar.nl 
 
 
 

Bronvermelding 



635  

Natuurbeheerplan Golfclub Heelsum 

Bijlage 1: Waarnemingen flora– en fauna 2013 

Vaatplanten 

Akkerdistel 
Akkerkool 
Akkervergeet-mij-nietje 
Akkerviltkruid  (RL Kwetsbaar) 
Akkerviooltje 
Amerikaans krentenboompje 
Amerikaanse eik 
Amerikaanse vogelkers 
 
Beemdkroon   (RL Kwetsbaar) 
Beklierde duizendknoop 
Beuk 
Bezemkruiskruid 
Bijvoet 
Blaassilene 
Blauw glidkruid 
Blauwe bosbes 
Bleke klaproos 
Bochtige smele 
Boerenwormkruid 
Bonte wikke 
Borstelgras   (RL Gevoelig) 
Bosaardbei   (RL Gevoelig) 
Bosandoorn 
Brem 
Boswilg 
Buntgras 
 
Canadese fijnstraal 
Canadese guldenroede 
 
Dagkoekoeksbloem 
Dolle kervel 
Duindoorn 
Duits viltkruid 
Duitse dot  
Duizendblad 
Dwergviltkruid   
 
Echte kamille 
Echte valeriaan 
Eekhoorngras 
Eenjarige hartbloem 
Eenstijlige meidoorn 
Engels raaigras 
Es 
 
Fijn schapengras 
Fluitenkruid 
Framboos 
Gaspeldoorn    
Geel nagelkruid 

Geel walstro 
Gelderse roos 
Gele morgenster 
Gerstdravik 
Gestreepte witbol 
Gewone braam 
Gewone brunel 
Gewone dophei 
Gewone duivelskervel 
Gewone esdoorn 
Gewone hennepnetel 
Gewone hoornbloem 
Gewone margriet 
Gewone melkdistel 
Gewone raket 
Gewone rolklaver 
Gewone spurrie 
Gewone veldbies 
Gewone vlier 
Gewone waterbies 
Gewoon biggenkruid 
Gewoon reukgras 
Gewoon struisgras 
Gewoon varkensgras 
Glad walstro 
Gladde witbol 
Glanshaver 
Grasklokje   (Tabel 1*) 
Grauwe wilg 
Groot akkerscherm 
Groot streepzaad 
Grote brandnetel 
Grote kattenstaart 
Grote klaproos 
Grote klit 
Grote leeuwenklauw   
Grote lisdodde 
Grote muur 
Grote pimpernel 
Grote ratelaar 
Grote tijm   
Grote vossenstaart 
Grote waterweegbree 
Grote weegbree 
Grove den 
 
Haagwinde 
Harig knopkruid 
Harig wilgenroosje 
Hartgespan 
Hazelaar 
Hazenpootje 
Heermoes 
Heggenrank 
Heggenwikke 
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Heidespurrie 
Helm 
Herderstasje 
Hoenderbeet 
Hondsdraf 
Hondsroos 
Hopklaver 
 
IJle dravik 
 
Jakobskruiskruid 
 
Kaal breukkruid 
Kamgras   (RL Gevoelig) 
Kantige bastaardwederik  
Karthuizer anjer  (RL Bedreigd) 
Katwilg 
Kleefkruid 
Klein hoefblad 
Klein kruiskruid 
Klein streepzaad 
Klein vogelpootje 
Kleine bevernel  (RL Kwetsbaar) 
Kleine brandnetel 
Kleine klaver 
Kleine leeuwentand 
Kleine lisdodde 
Klimopereprijs 
Knoopkruid 
Knopherik 
Knopig helmkruid 
Kompassla 
Koningskaars 
Koolzaad 
Kraailook 
Kromhals 
Kropaar 
Kruipbrem   (RL Kwetsbaar) 
Kruipende boterbloem 
Kruipend zenegroen 
Kweek 
 
Late guldenroede 
Leeuwenbekje 
Liggend walstro 
Liggende klaver 
Look-zonder-look 
Luzerne 
 
Madeliefje 
Melganzenvoet 
Middelste teunisbloem 
Moerasdroogbloem 
Moerasrolklaver 
Muizenoor 
Muizenoor 
Muskuskaasjeskruid 
Muurpeper 

 
Noorse esdoorn 
 
Oranje Havikskruid 
 
Paardenbloem 
Paarse dovenetel 
Peen 
Perzikkruid 
Pijpenstrootje 
Pilzegge 
Pitrus 
 
Rapunzelklokje         (Tabel 2*, RL Kwetsbaar) 
Ratelpopulier 
Rechte ganzerik 
Reigersbek 
Reukloze kamille 
Ridderzuring 
Rietgras 
Ringelwikke 
Robertskruid 
Robinia 
Rode klaver 
Rode schijnspurrie 
Rood zwenkgras 
Ruige veldbies 
Ruw beemdgras 
Ruwe berk 
 
Schapenzuring 
Scherpe boterbloem 
Schietwilg 
Schijfkamille 
Sint-Janskruid 
Slanke wikke          (RL Kwetsbaar) 
Sleedoorn 
Smalle weegbree 
Smalle wikke 
Spaanse aak 
Speerdistel 
Sporkehout 
Steenanjer          (Tabel 2*, RL Kwetsbaar) 
Stinkende gouwe 
Straatgras 
Struikhei 
 
Tandjesgras 
Timoteegras 
Tormentil 
Trosdravik          (RL Kwetsbaar) 
 
Veldbeemdgras 
Veldereprijs 
Veldzuring 
Venkel 
Verfbrem            (RL Bedreigd) 
Viltganzerik 
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Viltige basterdwederik 
Vingerhoedskruid 
Vogelmuur 
Vogelwikke 
Vroegeling 
 
Wijfjesvaren 
Wilde cichorei 
Wilde gagel            (Tabel 2*, RL Gevoelig) 
Wilde kamperfoelie 
Wilde kardinaalsmuts 
Wilde lijsterbes 
Wilde marjolein           (Tabel 2*) 
Wilgenroosje 
Wit vetkruid 
Witte abeel 
Witte dovenetel 
Witte klaver 
Witte paardenkastanje 
Witte waterlelie 
Wolfspoot 
 
Zachte dravik 
Zachte ooievaarsbek 
Zandblauwtje 
Zandraket 
Zevenblad 
Zomereik 
Zwaluwtong 
Zwart tandzaad 
Zwarte nachtschade 
Zwarte toorts 
Zwenkdravik 
 

Zoogdieren 

Das     (ff tabel 3)  
Haas     (ff tabel 1) 
Konijn    (ff tabel 1, RL Gevoelig) 
Mol     (ff tabel 1) 
Vos     (ff tabel 1)  
  

Vogels 

Aalscholver 
 
Blauwe reiger 
Boerenzwaluw  (RL Gevoelig) 
Boomklever    
Boomkruiper 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Buizerd 
 
Dodaars 

Ekster 
 
Fitis 
 
Gaai 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart  (RL Gevoelig) 
Gierzwaluw 
Glanskop 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper   (RL Gevoelig) 
Grauwe gans 
Groene specht  (RL Kwetsbaar) 
Groenling 
Grote bonte specht 
Grote zilverreiger  (RL Gevoelig) 
 
Havik     
Heggemus    
Holenduif 
Houtduif 
Huismus   (RL Gevoelig) 
Huiszwaluw   (RL Gevoelig) 
 
Kauw 
Kerkuil   (RL Kwetsbaar) 
Kievit 
Kneu    (RL Kneu) 
Knobbelzwaan 
Koekoek   (RL Kwetsbaar) 
Kokmeeuw   
Koolmees 
Koperwiek 
Kramsvogel   (RL Gevoelig) 
Kuifmees 
 
Matkop   (RL Gevoelig) 
Meerkoet 
Merel 
 
Nijlgans 
 
Patrijs    (RL Kwetsbaar) 
Pimpelmees 
Putter 
Ringmus 
 
Rode wouw 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Scholekster 
Sijs 
Sperwer 
Spreeuw 
Staartmees 
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Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Turkse tortel 
 
Veldleeuwerik  (RL Gevoelig) 
Vink 
 
Waterhoen 
Wespendief 
Wilde eend 
Winterkoning 
Witte kwikstaart 
 
Zanglijster 
Zwarte kraai 
Zwartkop 
 

Libellen en juffers 

Azuurjuffer 
Bruinrode heidelibel 
Gewone oeverlibel 
Grote keizerlibel 
Lantaarntje 
Paardebijter 
Steenrode heidelibel 
Vuurjuffer 
Watersnuffel 
 

Vlinders 

Boomblauwtje 
Bruin Zandoogje 
Citroenvlinder 
Dagpauwoog 
Distelvlinder 
Gehakkelde aurelia 
Heideblauwtje   (onzekere waarneming)  
    (ff tabel 3*, RL Gevoelig) 

Hooibeestje 
Icarusblauwtje 
Klein geaderd witje 
Klein koolwitje 
Kleine Vos 
Kleine vuurvlinder 
Koevinkje 
Koninginnepage 
St. Jansvlinder  
Zwartsprietdikkopje 
 

Amfibieën 

Gewone pad   (ff tabel 1)  
Bruine kikker   (ff tabel 1)  
Bastaardkikker   (ff tabel 1)   
 

Reptielen 

Zandhagedis    (ff tabel 3, RL Kwetsbaar) 
Levendbarende hagedis  (ff tabel 2) 
Hazelworm    (ff tabel 3) 
 

Overige insecten 

Bruine sprinkhaan 
Graafbijen 
Graafwespen 
Krasser 
Ratelaar 
Sikkelsprinkhaan  (RL Gevoelig) 
Snortikker 
 

Vissen 

Driedoornige stekelbaars 
Tiendoornige stekelbaars 

Rode-Lijstsoorten (toelichting 
VN verdwenen soorten: soorten zijn uit Nederland verdwenen als er in de laatste tien jaar (dus in de periode 1990-1999) geen 
populaties van wilde individuen5 meer zijn gevonden en die populaties in 1900 (of daarna) nog wèl aanwezig waren. 
EB ernstig bedreigde soorten: soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeer zeldzaam zijn. 
BE bedreigde soorten: soorten die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die zeer sterk zijn 
afgenomen en nu zeldzaam zijn. 
KW kwetsbare soorten: soorten die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot zeer sterk 
zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam zijn. 
GE gevoelige soorten: soorten die stabiel of toegenomen zijn, maar tevens zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot zeer 
sterk zijn afgenomen, maar (nog) algemeen zijn. 

Tabelsoorten met ‘*’: soort is beschermd volgens de flora– en faunawet, maar voor de soort op deze locatie geld geen bescher-
ming, omdat de soort door aanplant, plagsel of met de hand inzaaien in het gebied is gekomen, en niet door natuurlijke ver-
spreiding. Omdat het heideblauwtje een onwaarschijnlijke waarneming is, hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden 
als beschermde soort. 
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Bijlage 2: Kaart beschermde soorten 
Locaties beschermde soorten, waargenomen tijdens inventarisaties in 2013 

0
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Bijlage 3: Uitwerking per PQ plot 
PQ  A GPS coördinaten x y

punt 1 179850 444653
punt 2 179865 444656
punt 3 179868 444671
punt 4 179856 444675

Nederlandse benaming Tansley
Gewone paardenbloem F
Rood zwenkgras CD
Gewoon struisgras D
Brem* O
Fluitenkruid R
Sint-Janskruid S
Gewone hoornbloem O
Kleine klaver O
Sporkehout* R
Ruwe berk* R
Kropaar L
Jacobskruiskruid S
Akkerdistel O
Duindoorn* R
Speerdistel R
* aangeplant

PQ  B GPS coördinaten x y
punt 1 180275 444949
punt 2 180266 444960
punt 3 180278 444975
punt 4 180288 444966

Nederlandse benaming Tansley
Trosdravik LF
Gewone hoornbloem F
Kleine klaver F
Rood zwenkgras A
Witte klaver O
Klein vogelpootje F
Gewoon duizenblad LF
Veldereprijs O
Moerasdroogbloem S
Gewone paardenbloem S
Smalle weegbree S
Sint-Janskruid R
Canadese fijnstraal R

Bromus racemosus

Achillea millefolium
Veronica arvensis

Plantago lanceolata
Hypericum perforatum
Conyza canadensis

Gnaphalium uliginosum
Taraxacum officinale

Wetenschappelijke naam

Certastium fontanum
Trifolium dubium
Festuca rubra
Trifolium repens
Ornithopus persipulus

Wetenschappelijke naam
Taraxacum officinale
Festuca rubra
Agrostis capillaris

Hippophae rhamnoides
Cirsium vulgare

Cytisus scoparius
Anthriscus sylvestris
Hypericum perforatum
Cerastium fontanum
Trifolium dubium
Rhamnus frangula

Cirsium arvensis

Betula pendula
Dactylus glomerata
Jacobaea vulgaris
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PQ  C GPS coördinaten x y
punt 1 180982 444946
punt 2 180098 444936
punt 3 180994 444934
punt 4 180994 444947

Nederlandse benaming Tansley
Canadese guldenroede LF
Bijvoet O
Smalle weegbree F
Rood zwenkgras D
Gewoon reukgras A
Speerdistel F
Ridderzuring S
Bonte wikke S
Peen S
Gewoon duizenblad LF
Witte klaver LF
Jacobskruiskruid S

PQ  D GPS coördinaten x y
punt 1 179729 444625
punt 2 179717 444628
punt 3 179728 444628
punt 4 179739 444620

Nederlandse benaming Tansley
Gestreepte witbol A
Jacobskruiskruid F
Gewoon struisgras L
Rood zwenkgras F
Kropaar F
Rode klaver L
Peen O
Gewoon duizenblad F
Witte klaver LF
Gewone paardenbloem CD
Smalbladige weegbree F
Timoteegras L
Smalle wikke O
Gele morgenster R
Gewone hoornbloem LF
Bonte wikke O
Fluitenkruid O
Veldzuring O
Luzerne R
Oranje Havikskruid R
Gewone margriet R
Hondsroos R
Grote vossenstaart R
Kweek LF
Haakmos F

Agrostis capillaris

Rosa canina
Alopecurus pratensis
Elytrigia repens
Rhytidiadelpheus squarrosus

Rumex acetosa

Leucantheum vulgare

Mediago sativa
Hieracium aurantiacum

Tragopogon pratensis
Cerastium fontanum
Vicia villosa
Anthrisus sylvestris

Wetenschappelijke naam

Vicia sativa nigra

Taraxacum officinale
Plantago lanceolata
Phleum pratense

Daucus carota
Achillea millefolium
Trifolium repens

Festuca rubra
Dactylus glomerata
Trifolium pratense

Holcus lanatus
Jacobaea vulgaris

Wetenschappelijke naam

Achillea millefolium
Trifolium repens
Jacobaea vulgaris

Rumex obtusifolius
Vicia villosa
Daucus carota

Festuca rubra
Anthoxanthum odoratum
Cirsium vulgare

Solidago canadensis
Artemissia vulgaris
Plantago lanceolata
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PQ  E GPS coördinaten x y
punt 1 179903 445073
punt 2 179897 445078
punt 3 179904 445082
punt 4 179909 445075

Nederlandse benaming Tansley
Gestreepte witbol D
Gewoon struisgras A
Rood zwenkgras A
Zachte zwenkdravik O
Kropaar L
Smalbladige weebree O
Gewone paardenbloem A
Gewoon duizendblad A
Jacobskruiskruid F
Gewone hoornbloem F
Rode klaver F
Gewone margriet F
Ridderzuring R
Gewoon biggenkruid O
Peen O
Hondsroos R
Smalle wikke O
Veldzuring O
Klein streepzaad R
Bijvoet R

PQ  F GPS coördinaten x y
punt 1 179942 445148
punt 2 179949 445151
punt 3 179956 445144
punt 4 179948 445140

Nederlandse benaming Tansley
Rood zwenkgras D
Gestreepte witbol A
Gewoon biggenkruid O
Gewone hoornbloem O
Hazenpootje LF
Gewoon duizenblad F
Witte klaver O
Gewoon struisgras LF
Klein vogelpootje O
Bonte wikke R
Jacobskruiskruid R
Witte klaver O
Peen R
Kleine klaver O
Viltganzerik LF
Schapenzuring O
Gewoon haakmos LF
Haarmos LF
Smalbladige weebree O
Bijvoet R
Kleine leeuwentand R

Polytrichum comosum

Leontodon saxatilis

Trifolium pratense
Agrostis capillaris
Ornithopus perspusillus

Plantago lanceolata
Artemisia vulgaris

Trifolium dubium
Potentilla argentea

Daucus carota

Vicia villosa
Jacobaea vulgaris
Trifolium repens

Cerastium fontanum
Trifolium arvense
Achillea millefolium

Rumex acetosella
Rhytidiadelpus squarrosus

Wetenschappelijke naam
Festuca rubra
Holcus lanatus
Hypochaeris radicata

Artemisia vulgaris

Hypochaeris radicata
Daucus carota

Rumex obtusifolius

Cerastium fontanum
Trifolium pratense
Leucanthemum vulgare

Rumex acetosa

Taraxacum officinale
Achillea millefolium
Jacobaea vulgaris

Crepis capillaris

Bromus hordeaceus
Dactylus glomerata
Plantago lanceolata

Rosa canina
Vicia sativa nigra

Wetenschappelijke naam
Holcus lanatus
Agrostis capillaris
Festuca rubra
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PQ  G GPS coördinaten x y
punt 1 180674 444918
punt 2 180675 444926
punt 3 180686 444930
punt 4 180684 444919

Nederlandse benaming Tansley
Struikheide F
Akkerkool O
Akkerviooltje LF
Smalbladige weebree O
Gewoon biggenkruid R
Schapenzuring O
Perzikkruid O
Gewoon reukgras O
Roodzwenkgras O
Witte klaver R
Herderstasje R
Zwaluwtong O
Smalle wikke O
Leeuwenbekje R
Melganzenvoet O
Gewone dopheide O
Zwarte nachtschade O
Gewone hennepnetel O
Gewoon varkensgras O
Echte kamille R
Gewone spurrie O

PQ  H GPS coördinaten x y
punt 1 180870 444934
punt 2 180878 444936
punt 3 180877 /444923
punt 4 180865 444926

Nederlandse benaming Tansley
Reukgras D
Zachte dravik O
Roodzwenkgras F
Gewoon streepgras CD
Witte klaver A
Peen O
Smalbladige weegbree A
Sint-Janskruid O
Gewone hoornbloem LF
Kleine leeuwentand O
Jacobskruiskruid R
Gewone paardenbloem LF
Kleine klaver O
Liggende klaver O
Gewone braam R
Kleine vogelpootje O
Amerikaanse vogelkers R
Gewoon biggenkruid OHypochaeris radicata

Plantago lanceolata
Hypericum perforatum
Cerastium fontanum

Trifolium campestre
Rubus fruticosus (kruidlaag)

Trifolium dubium

Leotodon saxatile
Jacobaea vulgaris
Taraxacum officinale

Agrostis capillaris
Trifolium repens
Daucus carota

Ornithopus perspusillus
Prunus serotina (zaailing)

Wetenschappelijke naam
Anthoxanthum odoratum
Bromus hordeaceas
Festuca rubra

Galeopsis tetrahit

Spergula arvensis

Persicaria maculosa
Anthoxanthum odoratum
Festuca rubra

Polygonum aviculare
Matricaria chamomilla

Linaria spec
Chenopodium album

Vicia sativa sativa

Trifolium repens
Capsella bursa-pastoris
Fallopia convovulvus 

Plantago lanceolata
Hypochaeris radicata
Rumex acetosella

Erica tetralix
Solanum nigrum

Wetenschappelijke naam
Calluna vulgaris
Lapsana communis
Viola arvensis
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PQ  I GPS coördinaten x y
punt 1 180712 444794
punt 2 180711 444788
punt 3 180696 444788
punt 4 180696 444801

Nederlandse benaming Tansley
Rood zwenkgras D
Reukgras F
Kleine leeuwentand O
Muizenoor LF
Smalbladige weegbree O
Brem O
Struikheide L 
Gewoon biggenkruid O
Witte klaver R
Gewone paardenbloem R
Gewoon struisgras A
Akkerviltkruid R
Canadese fijnstraal R
Pijpenstrootje R
Sint-Janskruid R
Schapenzuring L
Pilzegge R

PQ  J GPS coördinaten x y
punt 1 180434 444725
punt 2 180430 444729
punt 3 180447 444750
punt 4 180443 444750

Nederlandse benaming Tansley
Rood zwenkgras LF
Gewone hoornbloem L 
Robinia R
Canadese fijnstraal O
Herderstasje R
Zwaluwtong O
Perzikkruid R
Reukgras O
Akkerviooltje R
Zwarte nachtschade R

Wetenschappelijke naam
Festuca rubra
Anthoxanthum odoratum
Leontodon saxatille
Hieracium pillosa
Plantago lanceolata
Cytisus scoparius

Rumex acetosella

Calluna vulgaris
Hypochaeris radicata
Trifolium repens

Molinea caerulea
Hypericum perforatum

Conyza canadensis

Taraxacum officinale
Agrostis capillaris
Filago arvensis

Carex pilulifera

Wetenschappelijke naam

Solanum nigrum

Persicaria maculosa
Anthoxantheum odoratum
Viola arvensis

Conyza canadensis
Capsella bursa pastoris
Fallopia convovulvus

Festuca rubra
Cerastium fontanum
Robinia pseudoacacia (opslag)
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Bijlage 4: Natuurpotentiekaart 
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Bijlage 4b: Natuurpotentiekaart Toelichting 

Corridor 
De corridor is weergegeven met paarse stippellijn, en 
wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van structuur-
rijke heide, open zand en struweel.  
Soorten die vooral van de corridor gebruik zullen ma-
ken zijn de op Heelsum voorkomende reptielen: zand-
hagedis, levendbarende hagedis en hazelworm. Maar 
ook insecten en kleine zoogdieren kunnen veel baat 
hebben bij deze corridor. 
 
Sandr 
De Sandrs worden weergegeven door de bruine stip-
pellijnen. Van groot landschappelijk belang is het deze 
lijnen in stand te houden. De droogdalen zijn ook van 
groot belang voor zandhagedis en levendbarende hage-
dis, mits ze op een aantal locaties extensief beheerd 
worden en aan de randen overlopen in ruigte, heide of 
struweel.  
 
Heideblauwtje 
Hoewel de waarneming van het heideblauwtje niet 
met zekerheid is vast te stellen is dit wel een soort die 
zou kunnen voorkomen op de golfbaan en op de velu-
we al voor komt. Het habitat van het heideblauwtje 
bestaat uit droge of natte heidevelden. De heide is 
doorgaans vrij op en tot zeer open en structuurrijk met 
hier en daar kale grond. Om deze soort in het gebied te 
krijgen dan wel te houden zijn dergelijke heideterrei-
nen nodig. 

Hazelworm 
De hazelworm houdt van meer beschutte habitats en 
komt vooral voor in bossen, bosranden, heide, hout-
wallen en struwelen. Op Heelsum is deze dan ook het 
meest langs de bosrand ten noordoosten van de baan 
te vinden. Om de Hazelworm een handje te helpen 
zou hier extra aandacht kunnen worden geschonken 
aan boomvormers, struweel en heide.  
 
 
Amfibiën 
Bij overlast op de greens van padden tijdens de pad-
dentrek kan er voor gekozen worden lage afrastering te 
plaatsen langs de zones waar de padden het gebied 
binnen komen, en hier met emmers de padden te van-
gen en deze door vrijwilligers te laten overzetten. Er 
moet voor gewaakt worden dat de padden niet moed-
willig worden meegemaaid als ze oversteken bij 
greens. Mogelijk kunnen tijdens de paddentrek borden 
worden gezet bij de greens waar de padden langsko-
men, dat deze tijdelijk niet gemaaid kunnen worden. 
 
Om de juvenielen van salamanders en andere amfibie-
ën te helpen kunnen in straatkolken ‘trapjes’ worden 
geplaatst, waardoor de dieren hier zelf uit kunnen 
klimmen.  
 






