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In dit document wordt een opsomming gegeven van de gebieden, die worden beoordeeld of 
aanleg dan wel verbetering van bloemrijk grasland nodig en/of kansrijk is. Na deze inventarisatie 
wordt definitief bepaald welke gebieden bloemrijk worden ingericht dan wel verbeterd. De 
inventarisatie wordt uitgevoerd door een projectgroep, bestaande uit de milieu commissie waar 
de hoofd greenkeeper deel vanuit maakt. De eerste inventarisatie wordt uitgevoerd door de 
projectgroep leden. Na vaststelling van de potentiele gebieden wordt een schouw uitgevoerd 
met een deskundige van Cruijdt-Hoek, die de werkgroep zal voorzien van ecologisch advies. Er 
worden geen tuintjes aangelegd, maar de aanleg en de keuze van bloemsoorten zal ecologisch 
verantwoord zijn passend in het landschap waarin onze baan ligt.  

Met de adviezen van deskundigen wordt een definitieve lijst van gebieden vastgesteld. De 
werkgroep zal daarna een meerjaren uitvoeringsplan maken met een 3 jaars fasering  en een 
onderliggende begroting. Voor dit project is door de provincie Overijssel een subsidie van 10.000 
euro beschikbaar gesteld.  

De meeste gebieden zijn gelegen buiten het speelgebied en het betreffen gebieden die 
momenteel als natuurrough aanwezig zijn.  Bij de beoordeling wordt bekeken naar de huidige 
aanwezigheid van bloemen en of aanleg of verdere ontwikkeling kansrijk is.  

Het totaalresultaat zal zijn dat over de hele baan verspreid een mozaiek van kleine bloemrijke 
gebiedjes zal ontstaan, die op een onderlinge afstand van minder dan 200 meter van elkaar 
verwijderd zijn. Dit is van wezenlijk belang  voor wilde bijen, waarbij soorten aanwezig zijn die 
alleen kunnen overleven in een biotoop waarbij binnen 200 tot 300 meter van het nest kan op 
worden gefourageerd.  Hopelijk kunnen dan ook wilde bijen die zijn bedreigd of verdwenen weer 
in het landschap terugkeren. Voor de golfer wordt de baan er alleen maar mooier op. Een win-
win situatie dus. 

 

Milieucommissie. 

 

 

 

 

 



hole   bloemrijke gebieden: fase Advies maatregelen 
1 1 Gebied rondom de afslagplaatsen tot 

fairway 
3  

 2 Linkerzijde ecogebied tot schuilhut 3  
 3 3  Rechterzijde tussen struweel en vijver 

achter de green 
3  

     
2 4 Gebied tussen green 1 en  hole 2 

aansluitend aan de vijver 
3  

 5 Gebied rechterzijde hole tot struweel 3  
 6 linkerzijde aansluitend aan het eco-gebied 

tot green 
2  

 7 gebied tussen green hole 2 en tee 
blauw/rood hole 3 vanaf     struweel 

1 kansrijk 

     
3 8 Gebied tussen gele afslag en vijver achter 

green 2 
3  

 9 Gehele linkerzijde van afslagplaats rood en 
de green 

0 gerealiseerd 

     
4 10 Gebied rondom de afslagplaatsen tot 

fairway 
3  

 11 Gebied rechterzijde tussen hole 4 en hole 8 0 gerealiseerd 
     

5 12 Gebied rondom de afslagplaatsen tot 
fairway 

3  

 13 Linkerzijde eco tot sloot 3  
 14 Rechterzijde eco gehele lengte 3  
 15 tussen green hole 4 en tee geel hole 5 1 Kansrijk 
     

6 16 Tussen afslagplaatsen en steilrand 0 gerealiseerd 
 17 Links van het pad vanaf steilrand gebied 

tussen 8 en 15 
1 Kansrijk  

     
7 18 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 2  
     

8 19 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 2  
     

9 20 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 3  
 21 gebied rechterzijde vanaf struweel tot 

green 
1  kansrijk 

 22 Gebied linkerzijde voorbij vijver en langs 
struweel 

2  

     
10 23 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 

rechterzijde pad 
1  kansrijk 

 25 gebied linkerzijde langs gehele fairway 0 gerealiseerd 
 25 gebied achter rechterzijde green en 

wetering 
0 gerealiseerd 

     



11 26 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway  2  
     

12 27 Gebied rondom de afslagplaatsen tot vijver 
links van pad 

1  kansrijk 

     
13 28 tee geel/blauw tot de fairway rechts van 

pad 
1 kansrijk 

 29 Linkerzijde fairway tussen rode afslagplaats 
en bunkers 

0 te nat voor ontwikkeling 

 30 Gebied rechterzijde tussen rode 
afslagplaats en wetering 

0 Huidige vegetatie handhaven 

 31 Gebied voorbij de wetering tussen hole 13 
en 16 

0 Huidige vegetatie handhaven 

     
14 32 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 0 gerealiseerd 

 33 Rechterzijde vanaf bos tot  de green 1 Project Landschap Overijssel sept 2020 
     

15 34 Gebied rondom de afslagplaatsen tot 
fairway 

0 gerealiseerd 

     
16 35 Gebied rondom afslagplaatsen tot fairway 1 kansrijk 

 36 Gebied rechterzijde langs fietspad tussen 
de struwelen 

2  

 37 Gebied tussen green 16 en bunkers hole 13 1 kansrijk 
     

17 38 Gebied rondom de afslagplaatsen tot de 
wetering 

?  

     
18 39 Gebied tussen green hole 10 en gele 

afslagplaats  
2  

 40 Gebied rechterzijde voor de vijver 0 Gerealiseerd eco 
 41 Gebied linkerzijde naast vijver onder 

ooievaarsnest 
2  

 42 gebied achter green 1 kansrijk 
 

 

 

 


