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Voorwoord 
 
In het kader van de her certificering van het GEO certificaat voor Golfcentrum De Batouwe is deze 
rapportage tot stand gekomen. De rapportage blikt terug op de GEO doelstellingen van afgelopen 3 
jaar en vormt een visie die de basis voor de toekomst in het kader van GEO op De Batouwe.  
 

Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken voor de 
medewerking en totstandkoming van deze rapportage. Op de eerste plaats willen we Frans Kind en 
Alexander de Vries bedanken voor het verzamelen en toevertrouwen van de benodigde informatie. 
Daarnaast willen we Jan Huibers bedanken voor aanvullende informatie en de rondleiding op de 
golfbaan. Ten slotte willen we de overige GEO-commissieleden bedanken voor de input tijdens de 
brainstormsessies en het mede bepalen van doelstellingen voor de komende drie jaar.  
 

’s-Hertogenbosch, 2 april 2015 
 
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
 
Addy Bouwens    
Mark van Brunschot    
Stefan Ottens     
Mathieu van der Ven 
Bart Vervoort 
Liset van Pinxteren- van de Kerkhof 
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Samenvatting 
 

Deze rapportage bevat in essentie een terugblik van de afgelopen drie jaar op het gebied van GEO bij 
Golfcentrum de Batouwe. Het rapport is onderverdeeld in de zes verschillende thema’s die ook bij 
GEO worden gehanteerd. De zes verschillende thema’s zijn respectievelijk: Landschap en biotopen, 
Water, Energie en andere hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit en Mens en 
samenleving. Per thema wordt de inventarisatie beschreven met behorende doelstellingen en 
maatregelen van de afgelopen drie jaar.  
 
Golfcentrum De Batouwe heeft een zeer duurzame manier van omgaan met natuur en milieu. Dit 
blijkt ook uit de maatregelen die zijn genomen om het golfcentrum continu te verbeteren.  
 
Tijdens het ontwerp is de baan al geïntegreerd in het oude landschap door bestaande hagen te 
sparen bij de aanleg en de weidegronden ook relatief laag te houden. Daarnaast is door het gebruik 
van diverse fruitrassen over de gehele baan een koppeling gecreëerd met de fruitteelt in de Betuwe. 
Deze grote afwisseling van open en gesloten landschap geeft fauna veel mogelijkheden. Daarnaast 
heeft De Batouwe veel geïnvesteerd in het verbeteren van de landschapsecologie bijvoorbeeld door 
het creëren van broedhopen en het plaatsen van nestkasten. Ook heeft De Batouwe een 
bosbeheerplan opgesteld. Het doel hiervan is het verhogen van de biodiversiteit in de 
beplantingsvakken.  
 
In het kader van de diversie thema’s is een volledige inventarisatie uitgevoerd.  
Opvallend feit is dat het verbruik van water op de baan tot het minimum wordt beperkt door onder 
ander een weerstation en het handmatig vochtmeten van de green. Het beregenen wordt aangepast 
aan de omstandigheden.  
Op het gebied van energieverbruik zijn er aan aantal werkzaamheden uitgevoerd door het vervangen 
van armaturen door energie besparende verlichting.  
 
De Batouwe heeft op het gebied van product- en keten beheer ook verbeteringen toegepast. Met 
name door het beter beheren van de afvalstromen. Dit heeft geresulteerd in het scheiden van plastic 
afval. Daarnaast heeft De Batouwe van een Sita Green Label verkregen. Hierbij toont de golfbaan aan 
dat zij het afval 100 % CO2- neutraal inzamelen en verwerken.  
 
Om de maatschappelijke inbreng te verhogen werkt De Batouwe veel samen met lokale 
ondernemers, verenigingen en scholen. Er wordt veel gecommuniceerd naar leden en andere 
belanghebbenden over de omgang met mens, milieu en natuur.  
 
Na de inventarisatie en de terugblik op de afgelopen drie jaar is de visie beschreven. In de visie komt 
duidelijk naar voren dat De Batouwe duurzaamheid zeer hoog in het vaandel heeft. ‘Duurzaamheid, 
dat is het hart van de Batouwe’ is dan ook de pakkende beginzin van de visie. Verder zijn de ambities 
per thema weergegeven. Bij landschap en biotopen is het streven op de golfbaan zelf een balans 
tussen natuur en sport, waardoor er een optimale spelbeleving en natuurwaarde wordt gecreëerd. 
Daarnaast is bijvoorbeeld de ambitie om te gelden als initiatiefnemer in relatie tot regionale 
natuurontwikkeling.  
 
In het kader van water wil golfcentrum de Batouwe enkele stevige aanpassingen doorvoeren met 
betrekking tot het  toekomst beeld. Zo is De Batouwe van plan om de waterdoorstroom te verhogen. 
Verbetering van waterkwaliteit, verhoging van biodiversiteit en regionale aansluiting zijn gewenste 
gevolgen van de verhoogde watertoevoer. 
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Golfcentrum de Batouwe streeft een complex na wat volledig duurzaamheid ademt. Hierin speelt de 
communicatie een prominente rol. Het gehele externe en interne beeld van het complex en de 
golfbaan dient te worden gezien en gevoeld in relatie tot duurzaamheid 
 
Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de onderstaande verslaglegging heeft het 
bewustzijnsproces van De Batouwe nog verder versterkt om op een zorgvuldige en spaarzame 
manier om te gaan met de beschikbare middelen en de natuur waarbinnen golfcentrum De Batouwe 
mag acteren.  
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1 Inleiding 
 
Golfcentrum De Batouwe is sinds 2004 CTG (commited to green) gecertificeerd.  Sinds maart 2011 is 
golfcentrum De Batouwe in het bezit van een GEO-certificaat (Golf Environment Organization) Het 
GEO certificaat vervangt de CTG certificering. GEO is een internationale non-profit organisatie die als 
doel heeft de golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen. Het GEO certificaat richt 
zich op zes verschillende thema’s bestaande op chronologische volgorde uit: Landschap en biotopen, 
Water, Energie en andere hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit en Mens en 
samenleving. 
 
In deze rapportage is de inventarisatie van de afgelopen drie jaar beschreven. Daarnaast worden de 
geformuleerde doelstellingen per thema beschreven . Tenslotte worden de activiteiten die zijn 
uitgevoerd om de doelstellingen te behalen omschreven en wordt de bewijslast of een verwijzing 
daarna aangeleverd. Dit als geheel vormt de samenvatting van de afgelopen 3 jaar en is een 
essentieel onderdeel voor de her-certificering. 
 
Het rapport omschrijft het GEO traject van de afgelopen drie jaar en vormt voor de auditor het 
handvat voor de verificatie.   
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1.1 Aanleiding en betrokkenen 

Aan de hand van de zes thema’s zijn eisen geformuleerd met betrekking tot welke gegevens de 
golfbaan moet aanleveren. Voor De Batouwe is het certificaat essentieel om een extra invulling te 
kunnen bieden aan de golfsector. Dit uit zich in het besef dat golfterreinen een belangrijke rol 
kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de ontwikkeling van de natuur 
heeft. Dit heeft in Europa en ook in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het 
ontwikkelen van ecologisch beheer van golfterreinen. De Nederlandse Golf Federatie heeft het 
omgevormd tot beleid gemaakt. Het GEO-certificaat vormt onderdeel van deze dimensie. Voor de 
golfbaan is het dan ook van belang deze her-certificering te behalen. 

1.2 Werkwijze 

Om het GEO certificaat te behouden zijn verschillende stappen ondernomen. Om alle informatie zo 
volledig mogelijk op papier te zetten zijn enkele vragen gesteld. Deze zijn als volgt; 
 
Welke informatie hebben we?  
Wat willen we?  
Hoe gaan we dit bereiken?  
 
De eerste stap van het traject was het verzamelen van informatie van de verschillende onderdelen. 
De tweede stap was het beschrijven van een visie voor de club en het optimaliseren van de visie op 
de baan om vervolgens per onderdeel doelstellingen te bepalen die Golfbaan De Batouwe de 
komende drie jaar wil bereiken.  
Om die doelstellingen te bereiken zijn vervolgens maatregelen gekoppeld zodat duidelijk staat 
beschreven welke maatregelen er staan te gebeuren. 

1.3 Betrokkenen/    GEO-commissie

Golfcentrum De Batouwe (GEO-commissie) 
Contactpersoon: Alexander de Vries 
Bezoekadres: Oost Kanaalweg 1 
Postcode: 4011 LA Zoelen 
Postadres: oost Kanaalweg 1 
Mobiel: 06-12115403 
Telefoonnummer: 0344624370 
Faxnummer: (0344) 613096 
Email: alexander@golfcentrumdebatouwe.nl 
 
Golfcentrum De Batouwe (GEO-commissie) 
Naam: Frans Kind 

Golfcentrum De Batouwe (GEO-commissie) 
Naam: Jan Huibers 
Functie: Assistant hoofdgreenkeeper 
Mobiel: 06-12246330 
E-mail:  janhuibers@zonnet.nl 
 
Golfcentrum De Batouwe (GEO-commissie) 
Naam: Jurgen van Beek 
Functie: manager horeca 
E-mail: horecavanbeek@planet.nl 
  

Mobiel: 06-55804906 
E-mail: f.kind@planet.nl 
 
Golfcentrum De Batouwe (GEO-commissie) 
Naam: Henk Jenner 
Functie: vereniging 
E-mail: henk@jenneronline.nl 
Functie: course manager 
 
 
 
 
 

mailto:alexander@golfcentrumdebatouwe.nl
mailto:horecavanbeek@planet.nl
mailto:f.kind@planet.nl
mailto:henk@jenneronline.nl
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van golfcentrum De Batouwe. In hoofdstuk drie 
komt het thema Landschap en biotopen aan bod. Hierbij wordt een inventarisatie weergegeven van 
de geïnventariseerde flora en fauna van de afgelopen drie jaar. Daarna wordt in dit hoofdstuk 
beschreven welke doelstellingen op het gebied van dit thema zijn beschreven en welke maatregelen 
daarvoor de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd.  
Hoofdstuk vier beschrijft het thema water en is het zelfde opgezet als hoofdstuk drie. In hoofdstuk 
vijf wordt het thema energie en hulpbronnen beschreven. Daarna komt het thema product en 
ketenbeheer aan bod. Het thema milieu wordt in hoofdstuk zeven beschreven. Tenslotte komt in 
hoofdstuk acht het thema mens en samenleving aan bod. Elk hoofdstuk beschrijft een inventarisatie 
van de afgelopen drie jaar in het kader van GEO. Vervolgens worden de doelstellingen en 
maatregelen beschreven. In hoofdstuk negen wordt de visie beschreven. Vervolgens worden in de 
hoofdstukken tien tot en met vijftien achtereenvolgens de zes thema’s behandeld. Hierbij is de 
ambitie, lange termijn (10 jaar), korte termijn (3 jaar) doelstellingen beschreven. Ook zijn de 
maatregelen beschreven die de komende drie jaar uitgevoerd dienden te worden om aan de 
doelstellingen te voldoen. Deze maatregelen zijn ook in een tabel verwerkt die volgt na elk thema. In 
de tabellen zijn ook de verantwoordelijke, periode van uitvoering toegevoegd.    
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2 Gebiedsanalyse 

2.1 Globale beschrijving 

Golfcentrum De Batouwe is gelegen in Zoelen, te Gelderland. Zoelen bevindt zich ten noorden van 
Tiel, zie onderstaande figuur 1.  

 

Figuur 1: Batouwe Betuws Golfcentrum (Google Maps) 

Het terrein beslaat een totaal oppervlakte van 96 hectare. De baan ligt ten Noorden van het 
Amsterdams Rijnkanaal. De bestaande bosgebieden langs het kanaal dragen bij aan een 
landschappelijke inpassing. De fruitboomgaard en grote waterpartijen in het glooiende terrein 
maken het tot een breed opgezet parkachtig geheel.  
 
De golfbaan bestaat uit een volwaardige 27-holes A-status wedstrijdbaan en een 9-holes par 3 baan. 
Ideaal voor de niet geoefende speler en nog steeds een uitdaging voor de ervaren golf(st)er. Het 
golfcentrum beschikt verder over nog meer diverse faciliteiten, waaronder; driving range, putting 
green, oefenbunkers, pitching green en een eigen clubgebouw. De Batouwe beschikt over een 
modern clubgebouw dat is ingericht door Jan de Bouvrie. In het clubgebouw is een grand-café en 
restaurant gevestigd met diverse vergaderruimten. Daarnaast is er een groot terras met uitzicht op 
de natuurlijke golfbaan. Sinds 2013 beschikt de Batouwe over een eigen parkeergelegenheid met 
parkeergarage op eigen terrein.  
 
Golfvereniging D e Batouwe heeft 1000 volwassen leden en ruim 120 jeugdleden. De activiteiten die 
de vereniging uitvoert, zijn o.a. het regelmatig organiseren van wedstrijden en thema dagen. De 
vereniging biedt ruimte voor zowel ervaren als beginnende spelers, jong en oud. (Batouwe G. D., 
2014) 
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Figuur 2: Indeling golfbaan De Batouwe 

De 27-holes baan (wedstrijdbaan) is onderverdeeld in drie keer negen holes die zijn onderverdeeld 
zijn in de volgende namen:  

- Perengaard (9 holes, 2926 meter geopend in 1993); 
- Appelgaard (9 holes, 2978 meter geopend in 1993); 
- Kersengaard (9 holes, 2810 meter geopend in 2004). 

De baan is ontworpen door golfarchitect Alan Rijks. De bestaande parkachtige elementen zijn binnen 
het ontwerp optimaal gebruikt. Het karakter van de baan is zeer volwassen door de fraaie oude 
boomgroepen en fruit boomgaarden. 
 
De 9-holes  par 3 baan heeft een totale lengte van 1178 meter en is geopend in 2004. Deze baan is 
een ideale golfbaan voor de beginnende en niet geoefende speler. Hier kunnen golflessen gevolgd 
worden. Sinds 2014 kan er bij de professionals een golfbootcamp gevolgd worden. Dit is een 
intensief trainingsprogramma maar dan zonder modder. De 9-holes baan is ook zeer geschikt voor 
het organiseren van een team- of bedrijfsuitje. 
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2.2 Bodem 

De bodem van golfbaan De Batouwe is voornamelijk opgebouwd uit rivierklei. Echter zijn er 
plaatselijk zandlagen aanwezig. De Batouwe gelegen in het rivieren gebied heeft overwegend zware 
klei als bodem over de gehele golfbaan. De golfbaan ligt op kalkloze pordervaagronden: 

- Rn47C-III Kalkloze poldervaaggronden; zware klei; profielverloop 3 of 3 en 4 (UR, sd) 
 

2.3 Waterhuishouding 

Oppervlaktewater 
De vijvers van De Batouwe staan allemaal in verbinding met het water in de omgeving via aan inlaat 
achter  hole 6 van kersengaard en een uitlaat bij hole 6 van de appelgaard en hole 3 van de 
Perengaard. De sloten rondom de Batouwe worden bemalen door Polderdistrict Betuwe. Dit 
betekent dat het oppervlaktewater in zekere zin wordt bemalen. In de zomertijd wordt het water 
kunstmatig 20 centimeter hoger gehouden dan in de wintertijd.  
 
Regenwater 
Golfbaan De Batouwe is in zijn geheel te typeren als nat, dit is het gevolg van de zware kleigrond. De 
grote hoeveelheid hangwater dat in de grond zit is hiervan de oorzaak. Dit hangwater wordt gevoed 
door regenwater. In het verleden waren enkele plekken extreem nat door verdichting van de grond 
na aanleg van de baan. Deze natte plaatsen zijn gedraineerd en zijn momenteel dan ook geen 
probleem meer. 
 
Grondwater 
De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) op De Batouwe ligt ongeveer 82 centimeter beneden 
maaiveld (op plaatsen waar geen drainage ligt). De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt 
op ongeveer 65 centimeter beneden maaiveld. Het GW-niveau is niet overal hetzelfde op de 
golfbaan. Op enkele plaatsen is er zelfs sprake van kwel. Dit is op de volgende plaatsen: 

- Hole 14 
- Hole 7 tussen de paden 
- Hole 13 tussen de tees 
- Hole 8 bij de fairwaybunker. (Transfer, 2002) 
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Oppervlaktes ha. percentage

Greens 2,34 2,19

Voorgreens 0,68 0,64

Tees 1,08 1,01

Fairways 13,35 12,51

Surroundings 1,22 1,14

Bunkers 1,53 1,43

Driving range 0,83 0,78

Oppervlakte water 8,00 7,50

Verharding 1,00 0,94

Plantvakken aangeplant 6,10 5,72

Bossen 22,00 20,62

Intensieve rough 26,35 24,70

Ruigte (ecologisch 

grasland/natuurrough)
9,01 8,45

Bebouwing 0,25 0,23

Overig

Totaal terrein 93,74 100

Oppervlaktes terreintypes

2.4 Oppervlakteverdeling 

De oppervlaktes van De Batouwe zijn als volgt verdeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Verdeling oppervlaktes.  

De grassoorten van de verschillende spelonderelen worden in onderstaande tabel weergegeven. 

 

2.5 Beleid en regelgeving 

In onderstaande paragraaf worden alle richtlijnen en wetten uiteengezet die van toepassing zijn op 
de golfbaan. Er worden 4 lagen onderscheiden respectievelijk Europees, nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk. Per wet of richtlijn wordt beschreven en waar de golfbaan rekening mee moet houden 
in het dagelijks beheer.  
 

Europees beleid 
Water 
Volgens het Kaderrichtlijn Water (KRW) moet in 2015 een goede chemische en ecologische toestand 
van waterlichamen worden bereikt. Waterbeheersing, -gebruik en –kwaliteit vallen binnen het 
aandachtsgebied van de KRW. Mede dankzij het GEO certificaat – waar de Batouwe over wil 
beschikken - zal de Batouwe zich kunnen richten op de aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld het 
verlagen van het watergebruik en het verhogen van de water buffercapaciteit op de baan.  
 
 
 
  

grassoort percentage grassoort percentage grassoort percentage grassoort percentage

Fairways Engels Raaigras 50% Roodzwenkgras 20% Veldbeemd 5% Straatgras 25%

Semi rough Engels Raaigras 60% Roodzwenkgras 10% Veldbeemd 5% Straatgras 25%

Surrounding Engels raaigras 60% Roodzwenkgras 5% Veldbeemd 10% Straatgras 25%

Tees Engels Raaigras 20% Roodzwenkgras 30% Veldbeemd 20% Straatgras 30%

Natuurrough Roodzwenkgras n.v.t. Witbol n.v.t. Veldbeemdgras n.v.t. Straatgras n.v.t.

Greens Wit struisgras 30% Gewoonstruisgras 10% Roodzwenk 30% Straatgras 30%

Grassoorten De Batouwe 2014
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Nationaal beleid 
Water 
De implementatie van het KRW vertaalt zich door Rijkswaterstaat in diverse projecten op landelijk 
niveau. Rondom de Batouwe (vlaggetje in figuur 4) is dat project Vispassage Aal bij Van 
Beuningengemaal. Vispassage Aal bij Van Beuningengemaal is een project van Rijkswaterstaat 
waarbij de vis ruimte krijgt. Dit zijn maatregelen van Rijkswaterstaat ten gevolge van KRW. Men kan 
dus stellen dat op nationaal niveau herstel van leefgebied voor flora en fauna, schoon water en 
ruimte voor vis hoog in het vaandel staan. Hierin zal de Batouwe ook rekening mee moeten houden 
binnen hun eigen wateren op de golfbaan. (milieu, 2014) 
 

 

Figuur 4: Projecten Rijkswaterstaat op Kaderrichtlijnwaterkaart binnen regio van Golfcentrum de Batouwe Bron: (milieu, 

2014) 

Flora en faunawet 
Voor de Batouwe is de Flora en faunawet ook geldig. Er dient een goed beheer- en maatregelen 
pakket gemaakt te worden om aanwezige flora en fauna te beschermen. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Rijksbeleid met betrekking tot natuur richt zich in Nederland op soortenbescherming, 
gebiedsbescherming en biodiversiteit. Een van de manieren om doelen te verwezenlijken is door 
realisatie van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). De EHS is opgebouwd uit natuurkernwaarden, 
verbindingszones en zogenaamde steppingstones. Het rijk heeft als doel dat de natuurkerngebieden  
de ontbrekende EHS-delen voor 2018 te realiseren. Echter ligt golfbaan De Batouwe niet in een EHS 
zoals te zien is in figuur 5. 

 

Figuur 5: Locatie De Batouwe Golfbanen en situering binnen de EHS    Bron: (Ir. Aart Heinen, 2009) 
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Provinciaal beleid 
Binnen het bestemmingsplan (2014) valt de Batouwe binnen agrarisch gebied en agrarisch gebied 
met landschappelijke waarden (figuur 6). Volgens de beleidskaart van de provincie Gelderland , valt 
de Batouwe onder multifunctioneel landschap met waarden. Dit komt dus overeen met het 
bestemmingsplan. De Batouwe valt niet onder een EHS-gebied. De strikte regels voor de EHS gelden 
enkel voor het gebied zelf en dus niet voor de Batouwe. Gezien vanuit de beschermingskaart van 
provincie Gelderland valt de Batouwe onder een gebied rijk aan ganzen en weidevogels. Nabij 
gelegen natte natuur en grondwaterbeschermingsgebied. De strategische milieubeoordeling geeft 
aan dat de Batouwe binnen zoekgebied windenergie en zoekgebied waterberging ligt. Het gebied 
voldoet dus aan de eisen voor het creëren van windenergie en waterberging. (gelderland, sd) 

 

Figuur 6: Bestemmingsplan rondom de Batouwe  Bron: (ruimtelijkeplannen.nl, sd) 

Gemeentelijk beleid 
Bestemmingsplan 
Voor het plangebied zijn de volgende bestemmingsplannen van toepassing: 
 

- Het meest recente bestemmingsplan is het bestemmingsplan 'De Batouwe 2002'. Dit plan is in april 2002 door de 
gemeenteraad van Buren vastgesteld. Het plan is in september 2002 door de provincie gedeeltelijk goedgekeurd. 
De onthouding van goedkeuring had betrekking op een aantal percelen aan de oostzijde van het plangebied (ten 
westen van de Beldertseweg). De aanwezige archeologische (verwachtings)waarden waren niet goed opgenomen 
in het bestemmingsplan. Hiertegen is beroep ingesteld bij de Raad van Staten. De Raad van Staten heeft in haar 
uitspraak aangeven dat de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door de provincie terecht was. 

- Voor de delen waaraan goedkeuring is onthouden, geldt het bestemmingsplan 'De Batouwe 1990' (vastgesteld juli 
1991, goedgekeurd oktober 1991). 

- Een deel van het golfcentrum is nooit vastgelegd in een bestemmingsplan. Het perceel ten oosten van de 
Beldertseweg (kadastraal bekend als gemeente Zoelen, sectie F, nummer 1406) maakte ooit onderdeel uit van het 
voorontwerpbestemmingsplan 'De Batouwe 1990', maar is niet als zodanig vastgesteld. 

- Onlangs is een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking verleend voor de bouw van een parkeerdek. Dit 
parkeerdek wordt in de voorliggende herziening ingepast. 

Vertaling in veegplan 
De gehele locatie wordt bestemd conform de feitelijke situatie. Dit betekent dat het kadastraal perceel Zoelen F1406 (het 
oostelijke deel van het golfterrein, gelegen ten oosten van de N835/Beldertseweg) positief wordt bestemd. Dit geldt ook 
voor bijvoorbeeld de parkeerplaatsen die hier aanwezig zijn. De geldende bestemmingen worden vertaald naar de actuele 
gemeentelijke bestemmingsplansystematiek, waarbij rekening wordt gehouden met de SVBP Standaard vergelijkbare 
bestemmingsplannen). De archeologische waarden krijgen eveneens een juridische regeling. (Buren, sd) 
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3 Landschap en biotopen 
Dit is het eerste thema van GEO. Bij elk thema volgt een inventarisatie van gegevens, vervolgd door 
de doelstellingen van de afgelopen drie jaar en betreffende maatregelen.  

3.1 Inventarisatie gegevens 
 

3.1.1 Flora inventarisatie 

Al verschillende jaren worden er inventarisaties gehouden met betrekking tot het ontwikkelen van 
verschillende flora. De Commited to green commissie houdt in samenwerking met de Dick Bal 
(ministerie van LNV) jaarlijks inventarisaties van de aanwezige flora. In bijlage 1 is een lijst 
weergegeven met de aanwezige flora.  
 
Hieronder worden de meest bijzondere planten weergegeven. Daarnaast bevindt zich in bijlage 2 een 
verslag van Dick Bal over de flora inventarisatie. 
 

Inventarisatie Flora   

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst 

 Grote keverorchis Neottia ovata ja 

Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. 
helleborine 

Niet bedreigd, zorgen wel voor 
veel kleur 

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa Niet bedreigd, zorgen wel voor 
veel kleur 

Veldgerst  Hordeum secalinum ja 

Kamgras  Cynosurus cristatus ja 

Grasmuur  Stellaria graminea Bijzonder in het rivierengebied 

Zwarte zegge   
 

Carex nigra Bijzonder in het rivierengebied 

Figuur 7: Inventarisatie bijzondere flora Bron:  (Bal) 
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Naam Rode lijst* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Groene specht ja                 2                 1                 1                         1 

Heggenmus ja                           2                 2                 1                 1                         1 

Zomertortel ja                 1                         1 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

poelkikker Rana lessonae rode lijst

nederlandse naam wetenschappelijke naam datum telonderwerp
telmetho

de
aantal stadium plaats

determin

atie
methode

Omschrijving

Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013

levend 

exemplaar exact 3 onbepaald  Batouwe gezien

Elektrisch 

vissen Rode lijst

Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 1-11-2013

levend 

exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien

Elektrisch 

vissen Rode lijst

Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 1-11-2013

levend 

exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien

Elektrisch 

vissen Rode lijst

Naam Wetenschappelijke naam opmerking

Grote keverorchis Neottia ovata Rode Lijst

Kamgras Cynosurus cristatus Rode Lijst

Veldgerst Hordeum secalinum Rode Lijst

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking

Beemdkroon Knautia arvensis Rode Lijst

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria Rode Lijst

Kleine pimpernel Sanguisorba minor Rode Lijst

Inventarisatie vissen 2013 rode lijst soorten

Flora inventarisatie 2011 rode lijst soorten

Flora inventarisatie 2012 rode lijst soorten

Inventarisatie vogels rode lijst soorten

Inventarisatie amfibien 2013 rode lijst soorten

 

3.1.2 Fauna inventarisatie 

Net als de flora wordt ook de fauna op De Batouwe al verschillende jaren geïnventariseerd. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten fauna: vogels, zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën, vissen, vlinders en libellen. Er zijn verschillende werkgroepen voor de inventarisatie van d 
verschillende dieren. Daarnaast is doet De Batouwe sinds drie jaar ook mee aan  NESTKAST. Dit is het 
netwerk waarin amateur nestkastonderzoekers (contro- leurs en ringers), professionele 
nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) 
en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij elkaar komen voor het verzamelen en uit- wisselen van 
gegevens, wetenswaardigheden en ervarin- gen op het gebied van nestkastenonderzoek. NESTKAST 
richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere 
soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen. In bijlage 3 
is de totale fauna inventarisatie van 2011 en 2013 weergegeven. In deze paragraaf zijn de rode lijst 
soorten beschreven. 
 
 
 

 

 

 

 

 

         

      Figuur 8: Inventarisatie rode lijst soorten fauna Bron: De Batouwe  
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3.2 Doelstellingen van de afgelopen 3 jaar 

Hieronder wordt omschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd: 
- Kwaliteit grasmat met name het jaarlijks beoordelen van het maaibeheer en het waarborgen 

van de bespeelbaarheid van de golfbaan naar de wensen van de gast/golfer; 
- Behouden en verhogen van het landschappelijke karakter op de golfbaan. Daarnaast wordt 

de leefomgeving van flora en fauna op de golfbaan verbeterd en de biodiversiteit behouden 
en verbeterd; 

3.3 Maatregelen 

Kwaliteit grasmat 
Het waarborgen van bespeelbaarheid op de golfbaan 
Voor het waarborgen van de bespeelbaarheid op de golfbaan heeft Golfcentrum De Batouwe de 
onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na elk punt volgt een korte 
beschrijving: 

- Er wordt een duidelijk beleid vastgesteld voor het beheer van o.a. irrigatie, bemesting, kleur 
van het gras, maaihoogte, doorzaaien etc. Hiervoor is een baanbeheer plan opgesteld. Elke 
twee maanden vindt er een vergadering met de vereniging plaats; 
Hiervoor is een baanbeheersplan opgesteld. (Batouwe, 2009)  

- Alles wat Golfcentrum de Batouwe doet op het gebied van duurzaam golfbaanonderhoud 
wordt toegelicht aan de clubleden; 
Ja, dit gebeurd via uitleg in het clubblad en tegenwoordig in een digitale nieuwsbrief. En ook 
vaak op de schermen bij de ingang van het clubhuis . Ook verzorgt de Batouwe regelmatig 
excursies en opendagen. Daarnaast worden er drie CTG wedstrijden georganiseerd om GEO 
publiekelijk meer te verspreiden. In de volksmond wordt GEO nog altijd CTG genoemd. 

- De clubleden worden bewust gemaakt met het onderhoud op en om de greens. Ze worden 
op de hoogte gehouden doormiddel van tv schermen aanwezig in de hal van het 
clubgebouw; 
Er zijn diverse tv schermen geplaatst in het clubgebouw. Figuur 9  de tv schermen bij de 
ingang van het clubgebouw 

- Golfcentrum de Batouwe informeert de spelers over de noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden op de golfbaan en de mogelijke hinder die zij hiervan 
ondervinden. De leden worden geïnformeerd doormiddel van tv schermen aanwezig in de 
hal van het clubgebouw.   

- Er zijn diverse tv schermen geplaatst in het clubgebouw. Figuur 9 de tv schermen bij de 
ingang van het clubgebouw 

 

 

Figuur 9. Receptie golfcentrum de Batouwe 
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Behouden en verhogen 
Behoud van het landschappelijke karakter op de golfbaan 
Voor het behoud van het landschappelijke karakter op de golfbaan, heeft Golfcentrum de Batouwe 
de onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na elk punt volgt een korte 
beschrijving. 

- Contourlijnen worden gecreëerd tijdens het maaien. Met name op de fairways and semi-
rough. De maaipatronen worden ook eens per jaar opnieuw uitgezet. 
Op figuur 10 is duidelijk te zien dat tijdens het maaien een nieuw maaipatroon wordt 
aangehouden. 

- Discreet gebruik van bewegwijzering en baanmeubilair dient goed te passen in de omgeving; 
Op figuur 11 is duidelijk te zien dat het informatie bord is verwerkt in de bestaande haag. 
Men past het baanmeubilair goed in de omgeving.   

- Golfbaan De Batouwe behoudt de streekgerichte (fruit)bomen om het landschappelijk 
karakter te benadrukken; 
Op figuur 12 is duidelijk het landschappelijke karakter benadrukt door het gebruik van 
fruitbomen op de golfbaan. 

- De objecten op de baan die door de mens zijn gemaakt worden zoveel mogelijk verzacht 
waardoor deze zullen opgaan in de natuurlijke elementen. 

- Op figuur 11 is duidelijk te zien dat het informatie bord is verwerkt in de bestaande haag. 
Men probeert de door de mens gemaakte baan objecten zoveel mogelijk op te laten gaan in 
de omgeving.   
 

 

Figuur 10: nieuw maaipatroon        

 

 

Figuur 11:geintegreerde objecten    

 

Figuur 12: streekgerichte (fruit)bomen  
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Het verbeteren van de landschapsecologie op de golfbaan 
Voor verbeteren van de landschapsecologie op de golfbaan heeft Golfcentrum de Batouwe de 
onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na elk punt volgt een korte 
beschrijving. 

- Er wordt gedurende het maaien onderscheid gemaakt in oppervlakte gras die belangrijk is 
voor het spel (intensief maaien) en welke belangrijk is voor het natuurlijk landschap 
(extensief maaien). Verder geldt het intensief en extensief ook voor het overige; 
De Batouwe heeft hiervoor in het beheersplan (Batouwe, 2009) een plan opgesteld om dit te 
realiseren. 

- Het vergroten van de habitatplekken op de golfbaan voor flora en fauna;  
Dit gebeurd doormiddel van randen met snoeihout, broedhopen voor slangen en lange 
roughs. (Zie figuur 13)  

- Het verbinden van diverse habitatplekken op de golfbaan. Het natuurbeheerplan helpt 
hierbij voor het optimaliseren van de biodiversiteit. Incl. het verbinden van plantvakken, 
waterelementen en bosschages;  
Dit gebeurd door middel van vlinderroutes, randen met snoeihout en lange roughs. 

- Het verbinden van de habitatplekken op de golfbaan met zijn omgeving . Een inventarisatie 
van natuurlijke elementen op de golfbaan en omringde omgeving zorgen voor een grotere 
leefomgeving voor de diverse flora en fauna. Deze natuurlijke elementen zullen de 
verbinding vormen op en buiten de golfbaan; 
Er is een bos aangeplant dat van de Batouwe tot de Maurikstraat loopt (zie figuur 14) 

- Het creëren van habitat corridors is van belang. De golfbaan is immers niet gelegen in een 
ecologische hoofdstructuur zone. Desalniettemin is verbinding met omringde omgeving 
gewenst. 
De verbinding is nog steeds gewenst en in de toekomst kan De Batouwe een ‘steppingstone’ 
vormen als verbindingszone voor verschillende soorten fauna. 

- Juist omdat de golfbaan geen onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, acht 
golfcentrum  de Batouwe dat het gewenst is de unieke biodiversiteit van de golfbaan zo goed 
mogelijk te verbinden met de omgeving.   
In het verleden zijn de vijvers gegraven om het waterbergend vermogen van met name de 
Linge te vergroten. Ook is er in dit kader een grotere verbinding gemaakt met de Linge. 
Daarnaast heeft het waterschap een lange groenstrook aangeplant aan de noordzijde van de 
golfbaan. Daardoor kunnen de verschillende dieren zich verplaatsen naar een nog groter 
leefgebied. Ook worden de schouwpaden pleksgewijs gemaaid wat ook weer belangrijk is 
voor de verplaatsing van verschillende fauna naar buiten de golfbaan.    

- Het verbeteren en verscheidenheid aanbrengen aan habitat randen. De locaties met een 
hoge natuurwaarde zijn opgenomen in het natuurbeheerplan en worden beschermd en 
beheerd. 
De Batouwe voert dit uit door onder andere gefaseerd maaibeheer. Zie ook werkplan 
onderhoud lange rough en waterkanten (Huibers, 2013) 

 



 

15 
 

 

Figuur 13: Rillen met snoeihout Bron: 

Mathieu van der Ven 

 

Figuur 14: Aangeplant bos Bron: Mathieu 

van der Ven 

 

Het verbeteren van de habitatkwaliteit op de golfbaan.  
Voor het verbeteren van de habitatkwaliteit op de golfbaan heeft Golfcentrum de Batouwe de 
onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na elk punt volgt een korte 
beschrijving. 

- Het creëren van een botanisch rijk ruig grasland. De diversiteit van de vegetatie is 
toegenomen door het maaien en afvoeren; 
Dit gebeurd als sinds 1995, het areaal is niet vergroot maar de diversiteit is wel toegenomen. 
Zie bijlage 1 

- Ecologisch verantwoord management van struikvegetatie. Hiervoor is een meerjaren 
bosbeheersplan opgesteld;  
In het bosbeheerplan is beschreven in hoe De Batouwe ecologisch verantwoord  omgaat met 
de struikvegetatie (Kock, 2010) 

- Het bevorderen van soorten en struweel (struikgewas bosschage). Het natuurbeheerplan 
biedt hiervoor richtlijnen naar een ecologische waarde en duurzame situatie;  

- Het creëren van natuurlijke en zachte oevers. Dit om flora en fauna in oevers en water te 
stimuleren; 
In het ‘werkplan onderhoud lange roughs’ zijn een aantal zaken opgenomen om deze zachte 
oevers te stimuleren. (Huibers, 2013) 

- Een passende balans tussen open water en waterplanten. Golfcentrum Batouwe streeft naar 
deze balans dat het water zowel open kan blijven, maar er ook waterflora kan groeien. Dit 
wordt gedaan door oeverbeheer, schoonmaken van sloten en waterelementen in verloop 
van fasen; 
In het beheerplan (Batouwe, 2009) is opgenomen hoe het beheer ten opzichte van flora en 
fauna in het oppervlakte water optimaal kan worden uitgevoerd.   

- Er is een natuurlijk verloop van de golf spelonderdelen naar de natuurlijke omgeving. Zo 
wordt een goede balans gecreëerd tussen spel en natuur. 
In het beheerplan (Batouwe, 2009) is een richtlijn opgenomen dit doormiddel van maaibeheer 
te stimuleren. 
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Het verbeteren en behouden van de biodiversiteit op de golfbaan. 
Voor het verbeteren en behouden van de biodiversiteit op de golfbaan heeft Golfcentrum de 
Batouwe de onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na elk punt volgt 
een korte beschrijving. 

- Voorzieningen voor het nestelen en produceren van nectar voor bestuivers (o.a. bijen). Deze 
voorzieningen worden gecreëerd in sprokkelhout, ruigte, bosranden en sloten; 
Dit gebeurd op de Batouwe doormiddel van insectenhotels,  bijentuin en honingbijen korven 
(figuur 15 en 16). 

- Installatie van nest kasten voor diverse soorten vogels. Bijvoorbeeld: valken, uilen en 
ijsvogel; 
De Batouwe heeft in het natuur beheerplan van 2003 een nestkastenplan opgenomen. Figuur 
17  weergeeft een vleermuis nestkast. 

- Versterken van winterslaap gebieden. Diverse plantvakken beschikken over sleuven van 
takken of hopen van hout. Hierdoor kunnen zoogdieren en amfibieën zich voeden en 
overwinteren; 
Er zijn verschillende slangenhopen gemaakt en liggen er boomstammen. Zie figuur 5. 

- Het creëren van microhabitat, in de vorm van boomstammen, houten- en stenen palen, 
sleuven, broedhopen, vleermuiskasten etc.  

 

 

Figuur 15: Honingbijen korven. 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Insecten/bijenhotel.  

 

 

 

 

 

Figuur 17: Vleermuis nestkast.  

  



 

17 
 

4 Water 

4.1 Inventarisatie gegevens 

Beregeningswater 
Het beregeningswater wordt onttrokken uit een van de vijvers binnen het terrein van De Batouwe. 
Ook zijn er monsters genomen voor de waterkwaliteit. In april 2014 zijn de meest recente monsters 
genomen. Hierbij wordt inzichtelijk dat met name calcium, magnesium, Natrium, Sulfaat en Chloride 
te hoge waarde hebben.   
 
Leidingwater 
Leidingwater wordt gebruikt in het clubhuis en in de greenkeeperruimte. In het clubhuis wordt het 
water gebruikt voor horeca activiteiten als koken, afwassen, wassen en schoonmaken. Ook bij het 
doorspoelen van het toilet wordt gebruik gemaakt van leidingwater.  
In de greenkeepers ruimte wordt het leidingwater alleen gebruikt voor de afwas en het toiletgebruik. 
Verder wordt voor het schoonmaken en uitspoelen van machines ook water gebruikt uit deze vijver 
waardoor ook hier veel leidingwater bespaard blijft.  
 
De beregening van spelonderdelen 
De volgende spelonderdelen worden beregend (afhankelijk van het weer): 

- Greens   Dagelijks 
- Tees  Dagelijks 
- Fairway Wekelijks 
- Overige spelonderdelen nooit. 

In 2012 is 25214 m3 gebruikt om de spelonderdelen te beregenen en in 2013 is 16859 m3 gebruikt. 
Het water dat wordt gebruikt voor de beregening is oppervlakte water. Het vormt geen onderdeel 
van het verbruik leidingwater. 
 
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel leidingwater er is verbruikt in de afgelopen drie 
jaar (2011, 2012 2013).  
 

 

Figuur 18: Overzicht leidingwater 

  

Jaar 2011 2012 2013

Eenheid m3 m3 m3

Totaal 2388 2663 2393

Gebruik water Batouwe
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4.2 Doelstellingen afgelopen 3 jaar 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelstellingen zijn geformuleerd: 
- Irrigatiesystemen en de efficiëntie hiervan: zo efficiënt mogelijk beregenen en waar mogelijk 

water besparen 

4.3 Maatregelen 

Onderhoud van het irrigatiesysteem 
Het irrigatiesysteem behoeft onderhoud om naar behoren te kunnen en te blijven functioneren. De 
volgende zaken worden gedaan om de functionaliteit te kunnen waarborgen: 

- Het irrigatiesysteem is volledig computer gestuurd; 
- Het irrigatiesysteem wordt 1 maal per jaar onderhouden; 
- Het irrigatiesysteem wordt 1 maal per jaar geijkt, daarnaast wordt het systeem volledig 

getest op efficiëntie. 
 

Irrigatiesystemen en de efficiëntie hiervan 
Zo effectief mogelijk gebruik maken van het irrigatie systeem 

Om te kunnen garanderen dat het beregeningssysteem zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt 
worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Een externe expert adviseert welke grassen het meest geschikt zijn voor de diverse 
spelonderdelen op de golfbaan. Dit leidt tot een grassamenstelling die het meest geschikt is 
voor de spelonderdelen bij de Batouwe; 
Deze maatregel wordt niet toegepast. Echter beschikt De Batouwe over een onderhoudsteam 
met een actuele, professionele kennis met betrekking tot het grasmanagement. Er worden 
intern controles uitgevoerd door het onderhoudsteam om een geschikte grassamenstelling na 
te leven. 

- Het voorkomen dat de bodem verdicht wordt. Dit behoort tevens tot regulier onderhoud; 
In dit kader worden maatregelen getroffen in de vorm van regulier beheer. Zie het 
onderhoudsschema in het baanbeheersplan (Batouwe, 2009). 

- Om nog efficiënter te kunnen beregen monitoren bodem sensoren het bodem vocht gehalte; 
Deze maatregel wordt handmatig uitgevoerd door de greenkeepers. Eens in de 2 weken 
wordt er door middel van een sensor het vochtgehalte van de bodem gemeten. Aan de hand 
van deze meting wordt de beregeningsbehoefte aangepast. (Zie figuur 19, volgende pagina) 

- De Batouwe is sinds 2011 gelinkt aan een weerstation. Op basis van de weersverwachtingen 
kan het beregenen worden aangepast; 
Deze maatregel wordt toegepast. Het systeem is computer gestuurd en op afstand te 
regulieren. Het zorgt dagelijks voor een afgewogen beregeningshoeveelheid. 

- Waterverdelers worden gebruikt wanneer er drogen plekken ontstaan in de besproeide 
spelonderdelen. De waterverdelers zorgen ervoor dat de bodem het vocht langer in de 
toplaag vasthoud.  
Er zijn in dit kader twee opties die aangewend worden. 1) de fairways worden 2 maal op jaar 
basis behandeld met Revolution. 2) De greens en omgeving worden vanaf april tot en met juli 
behandeld een keer per maand. Daarnaast bij extreem warm en droog weer  worden  de te 
droge plekken behandeld door plaatselijk behandeld! 

- Er worden sectorsproeiers gebruikt. Deze kunnen zo worden afgesteld dat ze precies 
beregenen wat ook daadwerkelijk beregend dient te worden; 
Deze maatregel wordt toegepast. De Batouwe werkt met een verouderd beregeningsysteem 
dat zo goed mogelijk is ‘fine tuned’. De sectorsproeiers zijn afgesteld om op een zo hoog 
mogelijke efficiëntie te beregenen. 

- Het irrigatiesysteem is uitgerust met een drukregelaar. Deze zorgt ervoor dat ongeacht 
hoeveel sproeiers in werking zijn de druk altijd optimaal is. 
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Deze maatregel wordt toegepast. De druk op de beregening is optimaal. 
Waterverbruik reduceren/minimaliseren 

Om het waterverbruik te reduceren en/of te minimaliseren worden de volgende activiteiten 

uitgevoerd: 

- Wanneer het irrigatiesysteem een lek vertoond wordt dit direct gerepareerd. 

Deze doelstelling wordt toegepast. De Batouwe controleert eenmaal per week de volledige 

beregeningsinstallatie op lekkage om zo waterverlies te voorkomen. 

 

Figuur 19. Vochtwaarde meting 
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Zitmaaiers Loop-maaiers Transporters Personeel  transporters Trekker Golfcars Bunkerhark Auto's Bussen
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Machines en vervoersmiddelen 
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Diesel

LPG

Elektrici tei t

5 Energie en andere hulpbronnen 

5.1 Inventarisatie gegevens 

 
Gas en elektra 
Gas en elektra zijn onmisbare voorzieningen voor zowel het clubgebouw als voor de golfbaan.  Het 
verbruik van gas en elektra wordt gezien als een grote kostenpost voor de golfbaan. Om inzicht te 
krijgen in deze kosten wordt ieder jaar het verbruik van gas en elektra geregistreerd. In de volgende 
tabellen is het verbruik van gas (figuur 20) en elektra (figuur 21) weergegeven: 
 

 

Figuur 20: Lijst verbruik gas (clubgebouw) 

 

 

Figuur 21: overzicht verbruik elektra 

 
Machines en vervoersmiddelen 
Machines en vervoersmiddelen worden gebruikt voor het dagelijks onderhoud van de golfbaan. Alle 
machines die worden ingezet voor de werkzaamheden zijn eigendom van golfcentrum De Batouwe. 
In het groeiseizoen wordt er met gemiddeld 8 greenkeepers voor gezorgd dat de baan wordt 
onderhouden. De Batouwe beschikt in totaal over 69 machines, welke als volgt onder te verdelen 
zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 22: Lijst machines en vervoersmiddelen 

2011 2012 2013

m3 m3 m3
Verbruik (incl. calorische waarde) 19659 19804 24165

Gerbruik gas Oost kanaalweg 1

jaartal 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013

kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h

maand hoog laag
maximale 

piek
hoog laag

maximale 

piek
hoog laag

maximale 

piek

januari 8.600,00 6.880,00 47,6 8.960,00 7.040,00 48 8.720,00 7.360,00 50,4

februari 8.760,00 6.640,00 47,60 8.280,00 6.040,00 48,4 8.400,00 6.040,00 46,4

maart 11.800,00 7.560,00 49,60 11.280,00 8.320,00 51,2 10.520,00 8.640,00 56

april 12.240,00 10.040,00 68,00 11.200,00 10.280,00 52 11.680,00 9.680,00 54,8

mei 13.880,00 10.800,00 68 12.960,00 11.200,00 62,4 12.280,00 9.920,00 59,2

juni 12.280,00 9.880,00 63,6 12.320,00 9.120,00 53,2 6.936,00 5.993,00 62

juli 11.800,00 9.720,00 57,2 12.520,00 10.320,00 52,4 14.281,00 10.822,00 66

augustus 13.320,00 8.480,00 56,8 13.800,00 9.680,00 55,6 12.675,00 10.458,00 58

september 13.080,00 8.320,00 58 12.080,00 10.080,00 56,8 12.251,00 9365 60

oktober 11.880,00 9.280,00 53,6 12.480,00 7.880,00 56,4 11536 7778 51

november 10.520,00 7.000,00 50,4 10.600,00 7.160,00 51,2 9461 7400 45

december 9.280,00 7.120,00 45,2 7.320,00 7.520,00 45,2 9185 8469 50

Totaal 137440 101720 665,6 133800 104640 632,8 127925 101925 658,8

Totaal per jaar

Gebruik stroom oostkanaalweg 1A

239825,6 239072,8 230508,8
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Jaar

Diesel wit 

ZV (Bulk)

Diesel Wit 

(auto's)

Euro 

loodvrij 

(auto's)

Excellium 

diesel 

(auto's)

Excellium 

95 (auto's) Coolant Fluide ATX Equivis Rubia

2013 17374 3744,43 4286,92 0 235,1 60 0 300 60

2012 17502 2618,13 4472,2 54,81 165,7 0 0 60 60

2011 20749 2321,12 6257,16 324,99 211,12 60 60 60 60

Overzicht brandstofverbruik 2011, 2012 en 2013 in liter

 
Smeervetten en oliën  
Voor de machines en vervoersmiddelen worden de volgende brandstoffen gebruikt:  
- Diesel;  

- Benzine;  

- 2-takt benzine (Aspen).  
 
In onderstaande figuur 23 is het verbruik weergegeven van de verschillende brandstoffen in 2011, 
2012 en 2013. In 2013 is een toename van de van diesel waarschijnlijk af te leiden uit het feit dan er 
geen rode diesel meer mag gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 23: Brandstofverbruik de Batouwe 

Benzine en 2-takt worden opgeslagen in de loods op een lekbak. De benzine wordt opgeslagen in de 
vorm van 20 liter kannen en plastic 5 liter kannen.  
 
Aspen benzine  
Aspen benzine wordt ingezet bij kleine luchtgekoelde 2-takt motoren zoals bosmaaiers, bladblazers 

en kettingzagen ed. Aspen is in vergelijking tot gewone mengsmering met euro 95 arbeidsvriendelijk, 

en beter voor de gezondheid en het milieu. 

Diesel  
Alle overige machines worden aangedreven met een dieselmotor. Denk hierbij aan alle zitmaaiers, 
verschillende tractoren en transporters. De diesel is opgeslagen in een overkapte opslag nabij de 
loods. (figuur 25).  
 

       

 

Figuur 24: Opslag brandstoffen      Figuur 25: Opslag bovengrondse tank   
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In het kader van de voorgeschreven veiligheid en keuring met betrekking tot de brandstoftank is dit 
advies geschreven. 
 
Conform de eisen uit het activiteitenbesluit dient een bovengrondse brandstoftank en de bijhorende 
installatie in januari 2015 KIWA-gekeurd te zijn. Alle tanks moeten per die datum voorzien van zijn 
van een tank- en installatiecertificaat. Daarnaast wordt een vijftien jaarlijkse keuring een vereiste. 
Het hebben van een tankcertificaat alleen is niet voldoende, omdat dit bijvoorbeeld niet het 
inhoudsmeetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelingvoorziening en de locatie van de tank 
omvat. 
 
De Batouwe heeft op dit moment een enkelwandige tank zonder de bijhorende lekbak en 
aanrijdbeveiliging. Om te voldoen aan de kwaliteitseis zal dit gerealiseerd moeten worden. Daarnaast 
moet de afstand tussen de tank en een tot de inrichting behorend brandbaar gebouwonderdeel of 
een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen moet minimaal vijf meter bedragen. Bij een tank 
kleiner dan 5M³ is dit drie meter. 
 
Om te voldoen aan eisen worden hier maatregelen aan gekoppeld. Deze worden beschreven in 
milieu in ‘visiedocument’ 
 
Voor de volledige eisenlijst(keurmerk BRL-K903) raadpleeg het ‘ Beoordelingsrichtlijn voor het KIWA 
procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)’  (N.V., 2011) 
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5.2 Doelstellingen afgelopen drie jaar 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelstellingen zijn geformuleerd: 
- Efficiënt energie gebruik: met name de reductie hiervan. 

5.3 Maatregelen 

Efficiënt energie gebruik 
Energie verbruik reduceren 

Om het water energieverbruik te reduceren en/of te minimaliseren worden de volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

- Gebruik van energiezuinige lampen 

De Batouwe heeft op verschillende plaatsen in het clubgebouw al gebruik gemaakt van LED 

verlichting. Daarnaast is in 2010 een parkeergarage gerealiseerd. In deze parkeergarage 

wordt uitsluitend gebruik gemaakt van energiezuinige LED-verlichting. (Zie figuur 24.) 

 

Figuur 26: energiezuinige verlichting     
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6 Product en Ketenbeheer 
In dit hoofdstuk is de inventarisatie van product en keten beheer beschreven. Hierbij komt de 
omgang met inkoop beleid, afval ,bemesting en gewasbescherming op de Batouwe aanbod. 
Daarnaast worden de doelstellingen en maatregelen beschreven die drie jaar geleden zijn gesteld.   

6.1 Inventarisatie gegevens 

 
Inkoop 
Het inkoopbeleid van golfcentrum is gericht op het zoveel als mogelijk inschakelen van lokale 
ondernemers met streekproducten van goede kwaliteit en een goede service. Bijna 75 % van de 
leveranciers bevindt zich binnen een straal van 60 kilometer van de golfbaan. In bijlage 4 is een lijst 
van bedrijven weergeven waarmee De Batouwe samenwerkt. In het visiedocument. Worden 
verschillende doelstellingen beschreven om het inkoopbeleid te optimaliseren. 
 
Afval 
Het afval op de golfbaan komt voort uit afval uit het restaurant, prullenbakken op de golfbaan en 
afval van de greenkeepers. Golfcentrum De Batouwe heeft het scheiden van afval hoog in het 
vaandel staan. Dit heeft geresulteerd in de verschillende containers waarin de golfbaan het afval 
scheidt en afvoert. Op dit moment heeft de golfbaan een contract met afvalverwerking firma Sita die 
de verschillende containers komt ledigen op vaste dagen.  
 
Op het terrein bevinden zich verschillende grote afval containers gecentreerd bij het clubhuis onder 
een aparte overkapping uit het zicht van de bezoeker.  Hierbij worden respectievelijk glas, 
papier/karton, plastic en restafval gescheiden (figuur 27). Daarnaast zijn op verschillende locaties op 
de baan afvalbakken geplaatst (figuur 28) 
 
 

     

Figuur 27: Afvalcontainers (gecentreerd)  Figuur 28: Prullenbakken in de baan 

Het afval dat vrijkomt bij werkzaamheden van de greenkeeperactiviteiten worden ook gescheiden in 
de volgende vormen:  
- Groenafval (gras, blad, takken ed.);  

- Vet en olie (machines);  

- Restafval.  
 
Het groenafval wordt in de periode van maart tot en met oktober verzameld op een speciaal 
aangelegde locatie. Hier worden ook de overige materialen zoals zand opgeslagen (figuur 38). Deze is 
groot genoeg om het afval van een volledig jaar op te slaan. Na deze periode wordt het afval in één 
keer afgevoerd.  De vetten en oliën die vrijkomen bij het schoonmaken van de machines worden 
verzameld in een put met vet- en olieafscheider. Deze put wordt eens per jaar geledigd.  
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Het overige afval komt vrij uit de werkzaamheden in de werkplaats, kantine en verpakkingen van 
producten. Hiervoor wordt een restafval container gebruikt. 

   

Figuur 29: opslagplaats zand, groenafval      

 
In onderstaande tabel (figuur 30) wordt weergegeven hoe het afval wordt verwerkt. Daarnaast wordt 
in bijlage 5 een tabel weergeven waarin de hoeveelheden afval staan beschreven.  

 

Figuur 30: Afvalstromen de Batouwe  

 

  

Afval
her-

gebruik
recycle stort

ver-

branding

geregi

streerd

Glas x x

Kunststof x

Aluminium x

Metaal x

Papier x

Karton x

Apparaten x

Grasafval x

Graspluggen 

(holle 

pennen)

x

Zoden x

Zand x

Hout X

Bladafval X

Afvalstromen De Batouwe
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Bemesting en gewasbescherming 
Op het gebied van bemesting en gewasbescherming is De Batouwe al zeer milieubewust bezig. In 
onderstaande tabel (figuur 31) is het gebruik van herbicide, fungicide en insecticide in 2011, 2012 en 
2013 weergegeven en in figuur 32 van de gebruikte meststoffen. In bijlage 5 zijn de volledige 
gewasbeschermingslijsten toegevoegd.  De middelen worden opgeslagen in een 
bestrijdingsmiddelenkast en de verpakkingen worden indien nodig volgens de regels gereinigd en 
afgevoerd.  
 

 

Figuur 31: Overzicht fungicide, herbicide en insecticide de Batouwe 

 

Bestrijdingsmidden 'De Batouwe'
kilogram/liters 2011 2012 2013

Greens kg. 42 0 10

ltr. 95 640 222

kg. 53,5 0 0

ltr. 80 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 6 0

Tees kg. 40 0 7

ltr. 23,5 61,5 20

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

Fairways kg. 280 0 415

ltr. 3,5 5 0

kg. 20 0 0

ltr. 30 6,5 22,6

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

Semi-rough kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

Rough kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0

kg. 0 0 0

ltr. 0 0 0
Fungicide

Fungicide

Herbicide

Insecticide

Insecticide

Fungicide

Herbicide

Fungicide

Herbicide

Insecticide

Fungicide

Herbicide

Fungicide

Herbicide

Insecticide
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Figuur 32: overzicht meststoffen  

6.2 Doelstellingen afgelopen drie jaar 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelstellingen zijn geformuleerd: 
- Gezondheid grasmat, met name de controle activiteiten hiervan en het optimale gebruik van 

bestrijdingsmiddelen; 
- Afval beheer, met name verlengen van de levensduur van afval (recyclen). 

6.3 Maatregelen 

Inkoop beleid 
Het ethisch- en milieuverantwoord inkoop beleid 

Voor het waarborgen van een ethisch- en milieuverantwoordelijk inkoopbeleid op de golfbaan heeft 
Golfcentrum de Batouwe de onderstaande acties ondernomen. Deze zijn puntsgewijs opgesomd. Na 
elk punt volgt een korte beschrijving: 
 

- Voor de inkoop van producten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale 
ondernemers; 
De Batouwe streeft na om een bijdrage te leveren in de lokale bedrijvigheid. Dit is terug te 
zien in de bijgevoegde tabel met afnemers en leveranciers. In bijlage 4 is de leveranciers lijst 
weergeven. Hierin staan de actuele leveranciers van golfcentrum de Batouwe. De Batouwe 
zal waar mogelijk bedrijven benaderen uit de lokale omgeving. 

- Lokale producten voor onderhoud enz. krijgen de voorkeur boven regionale producten. 
Zie bovenstaande antwoord. 

 
 

27 holes 9 holes 27 holes 9 Holes 27 Holes 9 holes

kg kg kg kg kg kg

N 198 58 106 24 137 32

P 35 8 41 8 28 6

K 342 91 170 21 191 45

organisch 825 150 12 2 500 100

N 4 1 24 3

P 12 2 12 2

K 175 65 20 18 2

N 118 22 20 5 82 24

P 24 6 85 21 22 7

K 58 11 884 76 59 21

N 780 52 140 10 300 75

P 150 10 1216 124 870 90

K 600 40 290 30

N 57 14 955 120

P 15 4

K 30 8

N

P

K

N 12 3

P 6 1,5

K 9 2,3

Surroundings

2011 2012 2013

Greens

Voorgreens

meststoffen 'De Batouwe'

Tees

Fairways

greensurrounding

Rough
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Gezondheid grasmat 
Gezondheidscontrole van de grasmat 

- Droogte en schade wordt zoveel mogelijk vermeden door een onderhoudsplan;  
Er wordt verantwoord omgegaan met het te voeren beheer. Het beheer wordt zorgvuldig 
uitgevoerd om schade en droogte te beperken. In het beheersplan  staan  de maatregelen 
beschreven. (Batouwe d. , 2009) 

- Beschadigingen aan de baan worden zo goed als mogelijk voorkomen, onder anderen door 
een goed beheersplan;  
Zie bovenstaande antwoord. 

- De bodemstructuur wordt verbeterd door beluchten en meten van resultaten; 
De Batouwe streeft een goede bodemstructuur na. Jarenlang was hole nummer 9 gelegen op 
de Kersengaard een probleem hole. Na de innovatieve toepassing van gips (Het gips zorgt 
voor meer ruimte tussen de kleideeltjes, wat verdichting tegen gaat) is de bodemstructuur op 
deze voormalige probleem hole drastisch verbeterd. Naast het gebruik van gips wordt er ook 
maandelijks belucht. Zie voor de onderhoudsmaatregelen het beheersplan (Batouwe d. , 
2009)  
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- De groei omgeving dient zo optimaal mogelijk te zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
beheerplan en adviezen van experts; 

- Er wordt jaarlijks gemeten naar de viltvorming door externe adviseurs. Deze geven ook 
advies om dit te verminderen; 
Deze meting wordt niet uitgevoerd door externe adviseurs. De greenkeepers beoordelen 
visueel de viltvorming en waar nodig wordt tijdig ingegrepen door het greenkeepersteam. 

- Er wordt regelmatig gecontroleerd op aantastingen van schimmels in de grasmat; 
Doormiddel van het weerstation wordt de optimale omstandigheden voor de ontwikkeling 
van schimmels in de gaten worden gehouden; 
Controle op schimmels gebeurd in principe elke dag de assistent of hoofdgreenkeeper 
versteken de holes om de andere dag. Daarnaast wordt het weerstation, luchtvochtigheid, 
bodemtemperatuur, en daardoor de fotosynthese goed in de gaten gehouden met grote 
regelmaat wordt de bodemtemperatuur gemonitord waardoor het grote zekerheid een 
aantasting van schimmel goed aangepakt kan worden. De oorzaak is een gebrek aan voeding 
met name stikstof.   

- De greenkeeper houdt de kwaliteit van de grasmat regelmatig in de gaten.   
De greenkeepers in dienst bij de Batouwe beschikken allen over een geschikte opleiding en 
krijgen actuele cursussen aangeboden om de betreffende kennis op peil te houden. Dit om 
samen vloeiend, en passend baanbeheer te kunnen uitvoeren. 

 
Het optimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen 

- De juiste middelen worden gebruikt tegen de aanwezige plagen of schimmels. De expertise 
van deze plagen en of schimmels is daarbij van groot belang; 

- Er wordt selectief gespoten doormiddel van hand gedragen spuiten; 
Waar nodig wordt door de bestrijding gecertificeerde greenkeeper een handmatige 
bestrijding uitgevoerd aan de hand van de veiligheidsrichtlijnen die gesteld worden aan deze 
werkzaamheid. 

- De spuitapparatuur wordt naar de omstandigheden afgesteld en altijd op de juiste manier 
passend bij de weersomstandigheden, middel, oppervlakte en andere factoren gebruikt; 
De bestrijding gecertificeerde greenkeepers werkzaam bij de Batouwe zijn volledig op de 
hoogte van de restricties en veiligheidsvoorschriften die nodig zijn bij 
bestrijdingswerkzaamheden. 

- Spuiten wordt gedaan met een anti drup spuitmond; 
- Nieuwe technieken als UV licht en dazen vallen die niet schadelijk zijn voor het milieu 

worden gebruikt als bestrijdingsmiddel. 
Deze technieken zijn beiden toegepast op de Batouwe. Echter is na een proefperiode besloten 
dat deze beide methode ontoereikend zijn en geen meerwaarde hebben (op dit moment) aan 
de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. 

 

Afvalbeheer 
Het verlengen van de levensduur van afvalproducten/stoffen   

- Het scheiden van afvalmaterialen die te recyclen zijn; 
Golfcentrum De Batouwe heeft in het verleden al aangetoond dat ze afval scheiden. Het 
scheiden van plastic was een doel voor de afgelopen drie jaar. Naast het scheiden van de 
verschillende afvalstromen heeft De Batouwe een Sita Green Label ontvangen in 2013. Hierbij 
toont de golfbaan aan dat zij het afval 100 % CO2- neutraal inzamelen en verwerken. Dankzij 
deze keuze compenseert zij de CO2-uitstoot van het bedrijfsafval. Over 2013 heeft dit 
geresulteerd in een totale compensatie van 676 kg CO2 per jaar. Dit is gelijk aan de uitstoot 
3674 autokilometers.  
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7 Milieukwaliteit   

7.1 Inventarisatie gegevens 

Voor de inventarisatie van milieu is op ngfmilieuzorg.nl een vragenlijst ingevuld. Hieruit is een lijst 
met actiepunten uitgerold. De Batouwe heeft de actielijst ingevuld om controle te houden over alle 
maatregelen die nodig zijn op het gebied van milieu. 
 

7.2 Doelstellingen afgelopen drie jaar 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelstellingen worden geformuleerd: 
- Preventie van milieuverontreiniging, dit voor zowel het clubhuis en de onderhoudsfaciliteit 

als de daadwerkelijke milieugevaren op de golfbaan zelf. 

7.3 Maatregelen 

Preventie van milieuverontreiniging 
Voorkomen milieuverontreiniging clubhuis en onderhoudsfaciliteit 

Om deze vorm van vergiftiging tegen te gaan treft de Batouwe de volgende maatregelen: 
- Het veilig opslaan van giftige stoffen in een daarvoor wettelijk goedgekeurde opslagplaats; 

De Batouwe heeft een veilige opslagplaats. Zie figuur 33 en 34. 
- Het mixen van gifstoffen in een daarvoor wettelijk goedgekeurde geventileerde ruimte; 

Dit wordt uitgevoerd in de buitenlucht. 
- Een bovengronds geplaatste brandstof opslagplaatsplaats met lekbak of dubbele wand 

conform het wettelijk bepaalde volume; 
Deze is niet aanwezig maar wordt zoals tabel 5 in hoofdstuk 14 beschreven opgelost in korte 
tijd. 

- Bij geval van het morsen van giftige/schadelijke stoffen is voldoende absorptie materiaal 
aanwezig en in de buurt. 
Er is voldoende absorptie materiaal aanwezig.  
 

    

Figuur 33:Opslag gewasbescherming  Figuur 34:beveiligde opslag gewasbescherming 
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Voorkomen milieuverontreiniging op de golfbaan zelf 

Om deze vorm van milieuverontreiniging  tegen te gaan treft de Batouwe de volgende maatregelen: 
- Voor het gebruik van pesticide, herbiciden en fungicide, wordt het weer nauwlettend in de 

gaten gehouden. Zo worden zaken als uitspoeling, verwaaiing enz. tot een minimum beperkt; 
Dit gebeurd, onder andere met spuitkapen. 

- Er worden rond oppervlakte waterpartijen veiligheidszones (bufferzones) ingesteld om te 
voorkomen dat er bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water terecht komen. De 
veiligheidszone bij de Batouwe bedraagt 3 meter; 
Er is wordt te alle tijden een veiligheidszone van 3 meter gehanteerd. 

- Er zijn over het gehele terrein bestrijdingsmiddel vrije zones ingericht. Dit wil zeggen dat hier 
geen enkele vorm van bestrijding zal worden toegepast; 
Dit zijn bij de Batouwe onder andere de bossen en rough.  

- Om te zien dat het milieu op de golfbaan in goede conditie verkeerd (niet verontreinigd is), 
wordt de honingbij als milieu indicator gebruikt. 
Dit wordt niet daadwerkelijk gemeten maar de populaties die over drie plaatsen zijn verspreid 
nemen toe in omvang.    
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8 Mens en samenleving 

8.1 Inventarisatie gegevens 

 
Personeel  
Het personeel dat werkzaam is op de Batouwe wordt aangestuurd door de Bedrijfsleider. Hierbij is 
het horeca gedeelte uitbesteed. De greenkeeping wordt aangestuurd door de Course manager. In 
onderstaande tabel (figuur 35) wordt een overzicht gegeven van de parttimer en fulltime 
personeelsleden.  
 

 

Figuur 35:personeelsoverzicht de Batouwe 

Hieronder worden per functie de taken en verantwoordelijkheden beschreven. 

Taken verantwoordelijkheden Bedrijfsleider 
- Eindverantwoordelijk bedrijfsvoering golfcentrum 
- Toezicht op algehele bedrijfsvoering 

 
Taken verantwoordelijkheden coursemanager 

- Algemeen beheer faciliteiten, inkoop en feitelijk medeverantwoordelijk bedrijfsvoering 
golfcentrum. 

- Toezicht en organisatie bedrijfsvoering, overdracht aan bedrijfsleider 

Functie op salarisstrook Voorstel nieuwe functiematrix Deeltijd % Uren/ 

week

Management

Bedrijfsleider Bedrijfdsleider 100,0% 40

Course manager Course manager 100,0% 40

Business Club

Coordinator Business Club Coordinator Business Club 50,0% 20

Receptie 27 holes baan

Medewerkster Coordinator receptie 67,5% 27

Management en organisatie Coordinator receptie 67,5% 27

Balie medewerker Medewerker receptie 87,5% 35

Shop medewerker Medewerker receptie 90,0% 36

Shop medewerkster Medewerker receptie 67,5% 27

9 holes baan

Ass. Hoofd shop medewerker Coordinator 9 holes baan 100,0% 40

Receptie/ shop medewerker Medewerker 9 holes baan 60,0% 24

Receptie/shop medewerker Medewerker 9 holes baan 65,0% 26

Greenkeeping

Greenkeeper Assistent hoofdgreenkeeper 95,0% 38

Greenkeeper Greenkeeper 100,0% 40

Greenkeeper Greenkeeper 100,0% 40

(Voorman) greenkeeper Greenkeeper 69,0% 27,6

Greenkeeper/monteur Greenkeeper/monteur 100,0% 40

Vakbekwaam greenkeeper Greenkeeper 100,0% 40

Marshals

Marshal Marshal 45,0% 18

Marshal Marshal 45,0% 18

Personeelsoverzicht de Batouwe per 23-04-2014
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Taken verantwoordelijkheden coördinator businessclub 

- Organisatie van eigen Business Club. Eigen verantwoordelijkheid voor financiële targets’ 
- Organisatie en acquisitie van leden BC club 

 
 
Taken verantwoordelijkheden coördinator receptie 27 holes baan 

- Events, marketing, aansturing team 
- Aansturen team, back office events, marketing 

 
Taken verantwoordelijkheden medewerker receptie 27 holes baan 

- Golfshop 
- Klantencontact, shopmanagement, algemene (receptie)taken 

 
Taken verantwoordelijkheden coördinator 9 holes baan 

- Organisatie 9 holes baan en aansturing medewerkers, geleidelijke overdracht coördinator 
taken aan medewerker 9 holes baan 

 
Taken verantwoordelijkheden medewerker 9 holes baan 

-  Algemene gastvrouw taken, geleidelijke overgang naar coördinator 9 holes baan 
- Kleine baan commissie 

 
Taken verantwoordelijkheden assistent hoofdgreenkeeper 

- Kwaliteit golfbaan en dagelijkse aansturing greenkeeping team, beregening 
- Dagelijkse organisatie onderhoud, planning, inkoop, afstemming 

 
Taken verantwoordelijkheden greenkeeper 

- Bemesting/ bespuitingen 
- Machineonderhoud/beheer 
- algemene greenkeeping taken 

 
Taken verantwoordelijkheden marshal 

- gastheer, controle en begeleiding golfers in de baan 
 

8.2 Doelstellingen afgelopen drie jaar 

Hieronder wordt uiteengezet welke doelstellingen zijn geformuleerd: 
- Werknemers en opleidingen, met name educatie over milieu en omgeving; 
- Maatschappelijke relaties, met name de samenwerking en het contact met de 

buurtbewoners; 
- Communicatie vormen, met name de communicatie omtrent milieu en omgeving en de 

voorlichtingsactiviteiten omtrent milieu op de golfbaan zelf.  
  



 

34 
 

 

8.3 Maatregelen 

Werknemers en opleidingen 
Formeel en informeel scholen van werknemers over de omgang met het milieu en de omgeving 

Om werknemers daadwerkelijk bewuster (te scholen) te maken over het milieu en de daarbij 
behorende omgeving worden de volgende maatregelen getroffen: 

- De werknemers krijgen voorlichting over het veilig opslaan van middelen in de daarvoor 
gecertificeerde opslagplaats; 
Dit gebeurt en is onderdeel van cursus spuitlicentie. 

- De werknemers krijgen voorlichting over de ideale weersomstandigheden om met 
bestrijdingsmiddelen te werken. 

- Dit gebeur en is onderdeel van cursus spuitlicentie. 
- Alle vaste medewerkers zijn getraind in het verlenen van eerste hulp en het werken met een 

AID apparaat. Daarnaast zijn de meeste werknemers in het bezit van zowel VCA Basis als 
BHV. 
De vaste medewerkers zijn in het bezit van de bijbehorende certificeringen.  

- Veiligheid en gezondheid voorschriften worden ten alle tijden gevolgd en toegelicht. De 
manager zal hier ten alle tijden op toe zien. 

 

Maatschappelijke relaties 
 De golfvereniging benaderd en onderhoud relaties met lokale- buurtbewoners en ondernemers 

Om dit contact te onderhouden doet de golfvereniging het volgende: 
- Goed contact onderhouden met de buren en buurtbewoners; 

Buren en omwonenden worden persoonlijk  uitgenodigd voor open dagen en excursies bij te 
wonen. In bijlage 7 . is een voorbeeld weergegeven van een voorbeeld van een uitnodiging 

- Goed contact onderhouden met de lokale bestuurders; 
Er heerst een zeer goede verstandhouding met de lokale bestuurders met name de gemeente 
Buren. In 2012 is nog een bezoek georganiseerd met de raad, wethouders en de 
burgemeester  rondleiding gedaan om hun te wijzen op de bijzondere natuur op de Batouwe 

- Goed contact onderhouden met lokale milieu groepen. Deze worden tevens betrokken voor 
het monitoren van de milieu omgeving en het adviseren hierover; 
Binnen de diverse commissies zijn ook specialisten van diverse lokale milieugroepen 
betrokken zoals daar zijn IVN de vlinderstichting en op vrijwillige basis medewerker 
vleermuizen vereniging Gelderland. 

- Er worden verschillende media benaderd om te informeren over diverse milieu activiteiten; 
Dit wordt onder andere gedaan door publicaties in vakbladen over activiteiten op  
golfcentrum de Batouwe. 

- Lokale ondernemers en scholen worden betrokken bij verschillende projecten omtrent milieu 
problemen en oplossingen. 
In de afgelopen drie jaar is er nauw samengewerkt met HAS hogeschool.  In 2011 en 2012 is 
een begin gemaakt met het realiseren van een nieuw golfbaan beheerssysteem. Daarnaast is 
momenteel een onderzoek naar kengetallen in de golfsector bezig. Dit project wordt geleid 
door HAS Kennis Transfer en krijgt intensieve medewerking van De Batouwe. 
Zowel in het verleden als in de toekomst zal De Batouwe scholen inschakelen in het kader van 
duurzaam samenwerken 
Verder krijgen basisscholen rondleidingen over de golfbaan, leren ze hoe het werkt met de 
bijen en krijgen deze zelfs een les golf. 
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Communicatie vormen 

Communicatie omtrent milieu en omgeving 

Om de communicatie doelen omtrent het milieu en omgeving te behalen wordt het volgende 
gedaan: 

- De website en het clubblad worden gebruikt als media om clubleden bewust te maken van 
de belangen van het milieu; 
Dit wordt onder anderen gedaan door nieuwsbrieven van de vereniging. (Pardede, sd) 

- Er worden diverse informatie tochten over de golfbaan verzorgt voor de clubleden. 
Informatie over omgang met het milieu en de omgeving wordt verstrekt; 
Dit gebeurt door onder andere een presentatie van een vogelaar, vlinderroute, baan ochtend 
wandelingen, bezichtigingen bijenstallen, vogelgroepen met nesten en broedhopen.   

- In de baan gids wordt de natuur zoals deze te vinden is op de Batouwe omschreven; 
- Diverse informatie panelen op de golfbaan bevatten informatie over de fruitbomen zoals 

deze op de diverse holes te vinden zijn. 
Dit gebeurd onder anderen door informatie borden op de golfbaan zoals te zien op figuur 15. 

 

Figuur 36 informatieborden 

  

Voorlichtingsactiviteiten omtrent milieu op de golfbaan zelf 

Om tot een goede voorlichting te geven over de milieu en omgeving te behalen worden de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 

- Omdat de Batouwe vele innovatieve maatregelen treft op het gebied van onderhoud worden 
ze vaak in regionale maar ook nationale pers; 
Televisie en radio Gelderland, Gelderlander, Stad Buren en Tiel  

- Om mensen bewust te maken van wat de Batouwe doet, worden jaarlijks enkele opendagen 
georganiseerd voor buurtbewoners en anderen geïnteresseerde; 
Op diverse manieren worden de activiteiten op de golfbaan onder de aandacht gebracht, 
zoals met een vlinderroute en een baan ochtend wandeling. 

- Er wordt jaarlijks een vogelaars dag georganiseerd; 
Dit wordt onder andere gedaan door een presentatie van een vogelaar. 

- Er wordt jaarlijks een meeting georganiseerd voor de club leden en de bestuursleden.   
Een excursie en een wedstrijd van CTG met vragen over de natuur op de Batouwe. 
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9 Visiedocument Golfcentrum de Batouwe 2014-2017 
Dit hoofdstuk bevat het visiedocument voor Golfcentrum de Batouwe 2014-2017. In het kader van 
de geplande GEO her-audit (oktober 2014 resp.) is dit visiedocument opgesteld. In het visiedocument 
is een ambitieuze visie beschreven die de ambitie van golfcentrum de Batouwe weergeeft. In relatie 
tot de visie worden lange termijn en korte termijn doelstellingen gesteld. In dit document zullen de 
lange termijn doelstellingen (10 jaar) kort worden beschreven. Daarnaast zullen de korte termijn 
doelstellingen (3 jaar) met bijhorende maatregelen uitvoerig worden beschreven. Alle opgestelde 
doelstellingen zijn SMART1 geformuleerd. 

9.1 Visie 

De nieuwe visie is een passend vervolg op de ambities die golfcentrum de Batouwe heeft 
omschreven. De visie is in 2014 opgesteld en zal leidend zijn voor de organisatie. De visie omschrijft 
het volgende; 
 
"Duurzaamheid, dit is het hart van de Batouwe! Ecologisch en economisch verantwoord managen van 
de organisatie is waar de Batouwe voor staat. Samen met een hoogwaardig duurzaam complex met 
een team met enthousiaste medewerkers, die de vertaling  zijn van ons belevingsprincipe, bieden wij 
onze gasten een speciale meerwaarde. Het creëren van een optimale spelbeleving in combinatie met 
hoogwaardige natuurbeleving zorgt voor een bijzondere ervaring. Een ervaring die door de bezoeker 
telkens opnieuw beleefd wil worden. Want de Batouwe… Daar kom je terug! ’’   
  

                                                           
1 Een SMART-doelstelling (Specifiek, Meetbaar, Accepttabel, Realistisch, Tijdsgebonden) is richtinggevend: het 

geeft aan wat je wil t bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt 

aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is 

de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/
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10 Landschap en Biotopen 
Voor het verlengen van het GEO certificaat zijn in onderstaand hoofdstuk de ambitie en 
doelstellingen op het gebied van landschap en biotopen beschreven. De Batouwe is zeer ambitieus in 
dit kader. Er zijn dan ook verschillende nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar 
welke in de volgende paragraven aan bod komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een 
maatregelentabel 1 weergegeven dat fungeert als werk- en controledocument voor de komende drie 
jaar. 
 
De vorige doelstellingen beschrijven dat in 2011 een bosbeheerplan is opgesteld. In 2012 zou het 
baanbeheerplan aangepast worden en er zou in 2013 een natuurplan gemaakt worden. Deze laatste 
twee plannen zijn helaas niet gerealiseerd.  Echter zijn in ‘terugblik GEO 2011-2014’  ook 
verschillende aspecten beschreven die de kwaliteit van de baan verbeteren.  
Ondanks dat de plannen niet zijn gerealiseerd zijn er wel veel maatregelen uitgevoerd om alle 
doelstellingen met betrekking tot het verbeteren van de landschapsecologie, het behoud van het 
landschappelijke karakter en het waarborgen van bespeelbaarheid te behalen.  
 
Daarnaast zijn ook maatregelen uitgevoerd voor het verbeteren van de habitatkwaliteit en het 
verbeteren en behouden van de biodiversiteit op de golfbaan. Deze blijven naast de nieuwe 
doelstellingen dan ook staan. 
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie hieronder beschreven: 
 

- De Batouwe vervult op dit moment al een 'Step stone' functie. Er wordt volop gewerkt aan 
verhoging van biodiversiteit en natuurwaarde. Er is momenteel een bosbeheerplan waarvan 
de uitvoering dit jaar zal starten. De planning dient te worden samengevoegd met het 
natuurbeheerplan om een passende beheerplanning te uitvoeren;  

- Daarnaast worden momenteel de oeverzones niet in fases gemaaid. De lange roughs worden 
op dit moment al gefaseerd gemaaid. Echter is dit nog niet optimaal. Op het moment dat er 
gemaaid wordt worden de flora en fauna gedragsprotocollen gehandhaafd. 

- Er wordt momenteel geen uniforme aanpak gehanteerd, door het wegvallen van de 
verantwoordelijke is het afgelopen jaar geen volledige flora- en fauna inventarisatie 
uitgevoerd. 

 

10.1 Ambities 
Golfcentrum de Batouwe heeft verschillende, aansluitende ambities in relatie tot landschap en 
natuur. In de toekomst wil het golfcentrum graag een regionale functie vervullen met betrekking tot 
ecologie en natuurwaarde. De Batouwe wil gelden als initiatief nemer in relatie tot regionale 
natuurontwikkeling. Ook wil de Batouwe haar ‘Step Stone’ functie versterken. Er zijn meerdere 
projecten gepland rondom de Batouwe. Hierin wil de Batouwe graag de aanzet geven om 
natuurontwikkeling en verbinding  te realiseren in de regio. Op de golfbaan zelf is het streven naar 
een balans tussen natuur en sport, waardoor er een optimale spelbeleving en natuurwaarde wordt 
gecreëerd.  

10.2 Lange termijn doelstellingen 

L&B1 (Landschap en Biotopen 1): In 2024 wordt de ‘Step Stone’ functie van de Batouwe versterkt 

en zodanig ingericht. De Batouwe zal na voltooiing geregistreerd staan binnen het regionaal beleid 

en zal de officiële benaming van ’Step Stone’ dragen. De ‘Step Stone’ vormt een geschikt leef-, en 

voortplantingsgebied  voor flora en fauna in een ecologische verbinding in de Betuwe. In 
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combinatie met andere projecten zal de Batouwe een regionale functie vervullen. Dit met name 

om vanuit De Batouwe een spreiding/ virale uitwerking te creëren van de flora en fauna.  

 

10.3  Operationele doelstellingen komende 3 jaar 

 L&B1.1: In 2017 heeft de Batouwe een raamwerk gecreëerd waarin is omschreven welke 
projecten interessant zijn voor samenwerking in onder andere natuurontwikkeling. 
Daarnaast is er initiatief genomen om gezamenlijke belangen in projecten te realiseren.  

 Maatregelen: 
o Benodigde partijen benaderen om mogelijkheden te bespreken (o.a. Waterschap, 

Provincie, gemeente en natuurorganisaties )  
o Het baanbeheerplan wordt aangepast.  
o De planning van het bosbeheerplan wordt aangepast zodat het de komende drie jaar 

nageleefd kan worden.  

o Het bosbeheerplan en het baanbeheerplan worden samengevoegd tot één plan en 

worden up-to-date gemaakt. In 2017 wordt het plan in zijn totaliteit 

geïmplementeerd in de organisatie.  

Natuurbeheerplan opstellen  

 
 L&B1.2: Oeverzones op golfbaan de Batouwe worden de komende 3 jaar gefaseerd 

opgeschoond,  waardoor gezorgd wordt voor een betere leefomgeving voor flora en fauna 
aan de hand van flora en faunawet.  
Maatregelen: 

o Inventariseren oeverbeplanting en fauna in de oevers  
o Inventariseren en vastleggen intensieve en extensieve oeverzones  
o Uitvoeren faseringsplan frequentie oeveronderhoud.2   

 

 L&B1.3: In 2017 zal een vlinderroute zijn gerealiseerd.  

Maatregelen: 

o Het inzetten van de benodigde werkzaamheden om een vlinderroute te realiseren. 
(o.a. grondbewerking, inzaaien en passende onderhoudsmaatregelen)  

o Insectenhotels plaatsen  
 

 

 L&B1.4: In 2017 zal de inventarisatie van alle flora en fauna weer jaarlijks zijn uitgevoerd. 

Maatregelen: 

o Jaarlijks flora en fauna tellen  

o Er wordt een verantwoordelijke aangesteld die zorgt dat alle tellingen en informatie 

eenduidig wordt aangeleverd en verwerkt.  

 

 

 

                                                           
2 Raadpleeg: (Huibers, 2013) 
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Tabel 1 maatregelen GEO Landschap en biotopen: inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Landschap en Biotopen

Huidige situatie Toekomstige maatregel Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Invullen overzicht Flora en 

Fauna

Henk Jenner ism de 

personen uit de 

huidige CTG 

commisie

Jaarli jks, start 2014

n.v.t Invullen overzicht 

Oppervlaktes

Jan Enkel bij 

verandering, anders 

1 maal invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

n.v.t Invullen overzicht 

Grassoorten

Jan Enkel bij 

verandering, anders 

1 maal invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

Benodigde partijen 

benaderen

Frans n.v.t. 2014-2015

aanpassen 

baanbeheerplan

Jan ondersteund 

door Gerard
2014-2015

Aanpassing planning 

bosbeheerplan

Jan ondersteund 

door Gerard

2015-2016

Opstellen 

natuurbeheerplan

Jan ondersteund 

door Gerard

Bos- en natuurbeheerplan 

samenvoegen en up-to-

date maken

Jan ondersteund 

door Gerard

2015-2016

Inventariseren 

oeverbeplanting en fauna

Jan n.v.t. 2015-2016

Inventariseren en 

vastleggen intensieve en 

extensieve oeverzones

Jan

Uitvoeren faseringplan 

maaifrequentie

Jan 2014-2015

inzetten benodigde 

werkzaamheden

Jan 2014

Plaatsen insecten hotels Jan 2014

Uitvoeren  flora en fauna 

tell ing

Henk via CTG com jaarlijks, start 2014

Aanstellen van een 

verantwoordelijke die 

erop toeziet dat de 

inventarisaties uniform 

worden uitgevoerd, 

verwerkt en gepubliceerd

Henk ziet hier op 

toe

n.v.t. 2014

Lange termijn doelstelling Operationele Doelstelling

Voorbereiding realisatieL&B1.1Realisatie 

'Regionale functie'

L&B1. 

L&B1.2

Jaarli jkse flora en fauna 

inventarisatie

L&B1.4

L&B1.3 Vlinderroute realiseren

Opschonen oeverzones

Bijhouden benodigde 

overzichten

Bijhouden benodigde overzichten

De Batouwe vervult op dit 

moment al een 'Step stone' 

functie. Er wordt volop 

gewerkt aan verhoging van 

biodiversiteit en 

natuurwaarde. Er is 

momenteel een 

bosbeheerplan waarvan de 

uitvoering dit jaar zal 

starten. De planning dient te 

worden samengevoegd met 

het natuurbeheerplan om 

een passende 

beheerplanning te 

uitvoeren.

n.v.t

Op dit moment worden de 

oeverzones in zijn geheel 

gemaaid.

Er wordt momenteel geen 

uniforme aanpak 

gehanteert, door het 

wegvallen van de 

verantwoordelijke is het 

afgelopen jaar geen 

volledige inventarisatie 

uitgevoerd. 
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11 Water 
 
In dit hoofdstuk worden de ambitie en doelstellingen op het gebied van water beschreven. Er zijn 
dan ook verschillende nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar welke in de volgende 
paragraven aan bod komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een maatregelentabel 2 weergegeven dat 
fungeert als werk- en controledocument voor de komende drie jaar. 
 
De vorige doelstellingen beschrijven dat  het waterverbruik regelmatig zal worden geregistreerd en is 
afgestemd op de behoefte. Het weerstation is hierbij een onmisbare schakel in de 
hoeveelheidsberekening. Deze is dan ook gerealiseerd. De waterkwaliteit is na 2008 helaas niet meer 
bemonsterd. Dit is vanaf dit jaar ook weer opgepakt. De cijfers van 2014 staan dan ook in het rapport 
‘Terugblik 2011-2014’. Echter wordt waar het beregeninssysteem het toelaat constant zo efficiënt 
mogelijk beregend. 
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie uiteengezet: 
 

- In het verleden is er al een voorstel gedaan om een helofyten filter te realiseren. Het voorstel 
werd afgewezen. Nu willen De Batouwe graag nieuw onderzoek uitvoeren om realisatie 
mogelijk te maken; 

- Het gebruik van oppervlakte water t.b.v. irrigatie in 2013 is: 16.859 m3;      
- leidingwaterverbruik in 2013 is voor alle locaties gezamenlijk: 2400 m3.                                            

 

11.1 Ambities 

 Golfcentrum de Batouwe stelt zich ten doel om het waterverbruik van zowel het oppervlaktewater 
als leidingwater te verminderen. Om de kwaliteit van het inlaatwater op de golfbaan te verbeteren, 
zal onderzocht worden of de plaatsing van een Helofytenfilter haalbaar is. 

11.2 Lange termijn doelstellingen 
 W1: In 2024 is het totale waterverbruik op de Batouwe verminderd. Er vinden besparingen 

plaats in het gebruik op zowel leidingwater(10%) als oppervlakte water(10%). 

 

11.3 Operationele doelstellingen komende 3 jaar 

 W1.1: In 2017 is de planvorming gestart voor het plaatsen van een helofytenfilter.  

Maatregelen: 
o De locatie voor het helofyten filter wordt bepaald aan de hand van het opgestelde 

rapport ‘Biologie, beheer en mogelijkheden voor verbetering waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater op golfclub De Batouwe’. 3  

o Onderzoek of het helofytenfilter ruimtelijk (beschikbaar oppervlak) ingepast kan 
worden.  
 
 

 W2.1: In 2017 is het waterverbruik van oppervlaktewater 5% (beregening) verminderd en 
is een plan opgesteld voor vermindering van het gebruik van leidingwater in het clubhuis. 

Maatregelen: 
o In het clubhuis wordt een audit voor het waterverbruik uitgevoerd.  

                                                           
3 Raadpleeg: (Henk Jenner, 2008) 
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o Aan de hand van de resultaten van deze audit wordt bepaald welke onderdelen 
vervangen zullen worden. In 2017 is het vervangingsplan gereed 

o De beregeningstrategie op de golfbaan wordt afgestemd aan het grassoort dat groeit 
op de greens.  

o Een voorstel schrijven voor het vervangen van de huidige beregeningsinstallatie.  
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Tabel 2 maatregelen GEO Water. inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

Huidige situatie Maatregelen Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Invullen overzicht 

Watermonsters

Jan Jaarli jks, op zelfde 

locatie als 2014

n.v.t Invullen overzicht 

Waterverbruik

Jan Jaarli jks

Meting en monitoring 

huidige doorzet t/m 2017

Frans 

(ondersteund door 

Jan)

continu proces 

tussen 2015-2017

Huidige soorten en 

doelsoorten inventariseren

Jan 2014-2015

Contact met Waterschap 

Rivierenland over de 

mogelijkheden van 

regionale aansluiting

Frans ism 

Alexander

n.v.t. 2015-2016

Plan opstellen om 

doelsoorten en kwaliteit te 

realiseren

Frans (ism Jan) 2015-2016

Bepalen helofyten locatie 

aan de hand van het 

rapport (zie visiedocument)

Frans ism 

Alexander

n.v.t. 2014-2015

Onderzoek of het 

helofytenfilter ruimtelijk 

kan worden toegepast

Frans ism 

Alexander

2014-2015

Het gebruik van 

oppervlakte water in 2013 

is: 16.859 m3                                                 

Audit uitvoeren in het 

clubhuis in het kader van 

het waterverbruik

Frans 2014-2015

Naar aanleiding van de 

audit benodigde elementen 

vervangen

Frans ism 

Alexander

2015-2016

Het totale 

leidingwaterverbruik in 

2013 is: 2400 m3

Beregeningstrategie op de 

golfbaan aanpassen op de 

grassoort

Jan 2015-2016

Voorstel schrijven voor 

vervangen huidige 

beregeningsinstallatie

Frans (ism 

Alexander)

2015-2020

Totale waterverbruik met 

12,5% verminderen 

bestaande uit een reductie 

van 7,5% leidingwater en 

5% oppervlaktewater. 

W2.1Totale 

waterverbruik 

verminderen

W2.

W1.2 In het verleden is er al een 

voorstel gedaan om een 

helofyten fi lter te 

realiseren. Het voorstel 

werdt afgewezen. Nu 

willen De Batouwe graag 

nieuw onderzoek uitvoeren 

om realisatie mogelijk te 

maken.

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Water

Lange termijn 

doelstelling Operationele Doelstelling

W1.1 Voorbereiding realisatie Momenteel is de huidige 

doorzet en waterkwaliteit 

niet voldoende in beeld. 

Om de waterkwaliteit en 

biodiversiteit te verhogen 

dienen er aanpassingen te 

worden verricht.

Planvorming helofyten 

fi lter

W1. Realisatie 

verhoging 

biodiversiteit en 

doorzet water

Bijhouden benodigde 

overzichten

Bijhouden benodigde overzichten
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12 Energie en hulpbronnen 
 
Dit hoofdstuk geeft de ambitie en doelstellingen op het gebied van energie en hulpbronnen weer. Er 
zijn verschillende nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar welke in de volgende 
paragraven aan bod komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een maatregelentabel 3 weergegeven dat 
fungeert als werk- en controledocument voor de komende drie jaar. 
 
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie uiteengezet: 
 

- Op golfcentrum de Batouwe wordt op dit moment al gewerkt met een aantal 
zonnecollectoren, om duurzaam met energie om te gaan dient er te worden gekeken naar 
toekomstige mogelijkheden. 

- 230508 kW/h 

12.1 Ambities 

Golfcentrum de Batouwe wenst vooruitstrevend en een voorbeeld te zijn in het kader van GEO in 
Nederland. In dit kader is de ambitie om alternatieve energie toe te passen binnen de faciliteiten. De 
faciliteiten dienen zo veel mogelijk CO2 neutraal te zijn en er dient zo veel mogelijk alternatieve 
energie gebruikt te worden. De beide maatregelen gecombineerd met een minimaal verbruik maken 
de faciliteiten van golfcentrum de Batouwe energieneutraal en uniek in de Nederlandse golfwereld. 

12.2 Lange termijn doelstellingen 

 E&H1: In 2024 wordt er in het totale energieverbruik voor tenminste 10% gebruik gemaakt 

van alternatieve energie. In het kader van duurzaam omgaan met energie wordt daarnaast 

het energieverbruik met gereduceerd ten opzichte van 2014. Dit is onderverdeeld in 

elektriciteit(15%) en  gas(5%).  

12.3 Operationele doelstellingen komende 3 jaar 

 E&H 1.1: In 2017 is de voorbereiding van het ‘alternatieve energie’ concept voltooid.  
 Maatregelen: 

o Inventariseren welke alternatieve energie op de Batouwe toepasbaar is.  
 

 E&H 1.2: In 2017 is het energieverbruik van elektriciteit met 5%  en het gas met 2%  
verminderd.  
 

Maatregelen: 
o Een energie audit zal worden uitgevoerd, aan de hand van deze audit kan worden 

bepaald waar veel (zinloze) energie wordt verbruikt.  
o Van de verlichting die vervanging moet worden, wordt minimaal 1/3 vervangen door 

energiebesparende LED- verlichting.  
o Automatische licht in- en uitschakeling  
o Plaatsen van sectiemeters bij energiebronnen, op enkele essentiële plaatsen 

(bijvoorbeeld: beregening en keuken)  
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Tabel 3 maatregelen GEO Energie en –bronnen. inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

 

Huidige situatie Maatregelen Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Invullen overzicht 

Stroom/gasverbrui

k

Frans ism 

Alexander

Jaarlijks

n.v.t Invullen overzicht 

Brandstoffen

Frans Jaarlijks

n.v.t Invullen overzicht 

Machines

Frans enkel bij 

verandering, 

anders 1 maal 

invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

E&H.1.1 Voorbereiding realisatie Op golfcentrum de Batouwe 

wordt op dit moment al 

gewerkt met een aantal 

zonnecollectoren, om 

duurzaam met energie om 

te gaan dient er te worden 

gekeken naar toekomstige 

mogelijkheden.

Inventariseren 

welke alternatieve 

energie 

toepasbaar is

Frans & AdV 2014-2015

Uitvoeren energie 

audit

Frans 2014-2015

Van de verlichting 

die vervangen 

moet worden, 

wordt minimaal 

1/3 vervangen 

door 

energiebesparende 

verlichting

Frans 2014-2015

Plaatsen 

sectiemeters bij 

energiebronnen op 

enkele essentiele 

plaatsen

Frans 2014-2015

Verlichting 

pleksgewijs van 

automatische in- 

en uitschakeling 

voorzien

Frans 2014-2015

E&H.1.2

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Energie en -bronnen

Lange termijn doelstelling Operationele Doelstelling

E&H.1 Totale energie 

verbruik 

verminderen en 

onderzoek 

alternatieve 

energie

In 2017 is het 

energieverbruik van 

elektriciteit met 5%  en het 

gasverbruik met 2%  

verminderd.

Het totale energieverbruik 

op locatie Oost aknaal weg 

1 (Clubhuis) is             

230508 kw/h in 2013

Bijhouden benodigde 

overzichten

Bijhouden benodigde overzichten
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13 Product- en ketenbeheer 
 
Dit hoofdstuk geeft de ambitie en doelstellingen op het gebied van product en ketenbeheer weer. Er 
zijn verschillende nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar welke in de volgende 
paragraven aan bod komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een maatregelentabel 4 weergegeven dat 
fungeert als werk- en controledocument voor de komende drie jaar. 
 
De vorige doelstellingen beschrijven onder andere dat voor de inkoop van producten wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van lokale ondernemers. Daarnaast wordt continu de gezondheid van de 
grasmat gecontroleerd. Een van de maatregelen is een innovatieve toepassing van brandkalk CaSO4) 
op de baan.  
Op het gebied van afval worden verschillende afvalstomen gescheiden. De beschreven doelstellingen 
in ‘terugblik GEO 2011-2014’  blijven naast de nieuwe doelstellingen dan ook staan. 
 
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie hieronder uiteengezet: 
 

- Er wordt incidenteel gebruik gemaakt van de aanwezige fruitsoorten op kleine schaal; 
- De Batouwe probeert al met de verschillende duurzame aspecten rekening te houden in het 

inkoopbeleid. Echter moet dit nog verder worden geïntegreerd in de organisatie; 
- De Batouwe verzamelt het afval al gescheiden. Echter kan dit worden geoptimaliseerd en 

kunnen de afvalstromen beter in beeld worden gebracht. 
 

13.1 Ambities 

Golfcentrum de Batouwe streeft een organisatie na waarin de prijs-kwaliteit verhouding gespiegeld 
wordt aan het duurzame aspect. Het inzetten van duurzame producten is hierin een belangrijke 
ambitie. De inzet en verkoop van duurzame producten draagt bij in het ademen van duurzaamheid in 
de gehele organisatie. Lokale producten, zoals fruit, worden ingezet bij het produceren of verkopen 
van producten uit het restaurant. Daarnaast zal af de afval scheiding geoptimaliseerd worden waarbij 
ook de leden en bezoekers een belangrijke rol vervullen. 

13.2 Lange termijn doelstellingen   

 P&KB1: In 2024 wordt gebruik gemaakt van tenminste 10% van de geproduceerde 

fruitsoorten op de golfbaan door het restaurant.  

 

 P&KB2: In 2024 wordt optimaal gebruik gemaakt van lokale leveranciers. Met in acht 

nemende de volgende voorwaarde: is het een lokaal bedrijf, is het een kleinschalig bedrijf 

en is het economisch verantwoord.  

 

 P&KB3: In 2024 wordt al het afval dat op de Batouwe geproduceerd wordt gescheiden. 

Hieronder wordt verstaan; plastic, papier, chemisch, gft en groenafval.  
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13.3 Operationele doelstellingen komende 3 jaar. 

 P&KB 1.1: In 2017 zal 2,5% van het geproduceerde fruit worden gebruikt door het 
restaurant  

Maatregelen: 
o Inventariseren welk fruit in welk jaargetijde aanwezig is op de golfbaan en welk fruit 

gebruikt kan worden voor het produceren van voedsel;  
o Er wordt een verantwoordelijke aangesteld binnen de organisatie die zorgt voor het 

verzamelen van het fruit.  
 

 
 P&KB 2.1: In 2017 is duidelijk waarbij een eenzijdige of tweezijdige samenwerking 

waardevol is voor de Batouwe en de lokale bedrijvigheid.  
Maatregelen: 

o Inventariseren wat de lokale bedrijven in de omtrek van 10 km van de Batouwe zijn;  
o Inventariseren wie de huidige leveranciers zijn van de Batouwe;  
o Analyseren welke lokale bedrijven iets kunnen betekenen voor de Batouwe.  

 
 
 P&KB 3.1:In 2017 is de afvalverwerking op de Batouwe zodanig verbeterd dat plastic, 

papier, chemisch, gft en overig afval gescheiden wordt.  

Maatregelen: 

o Op het gehele golfterrein uitbreiden van gescheiden afval inzamelbakken;  

o Chemisch afval wordt verzameld en ingeleverd bij het daarvoor bestemde depot;  

o Studie verrichten naar composteren/verwerking/afvoer van eigen groen en grasafval 

uit de baan.  

 

 P&KB 3.1: Hout dat vrijkomt uit de golfbaan wordt  10% gebruikt voor verwarming van het 

clubhuis en 90% verkocht aan lokale/regionale afnemers. De opbrengsten worden gebruikt 

voor investeringen t.b.v.  GEO verbeteringen.  

Maatregelen: 

o Potentiele afnemers benaderen  

o Vrijgekomen hout verzamelen op geselecteerde locatie  
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Tabel 4 maatregelen GEO Product en ketenbeheer. inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

Huidige situatie Maatregelen Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Invullen overzicht 

Bedrijven + l i jst 

GEO

BV: Frans, Horeca: 

Jurgen

enkel bij 

verandering, 

anders 1 maal 

invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

n.v.t Invullen overzicht 

Meststoffen

Jan Jaarli jks

n.v.t Invullen overzicht 

Gewasbeschermin

gsmiddelen

Jan Jaarli jks

n.v.t Invullen overzicht 

Afvalstromen

Frans Jaarli jks

Inventariseren 

aanwezige 

fruitsoorten en 

hoeveelheden

Jurgen 2014-2015

Verantwoordelijke 

aanstellen binnen 

de organisatie die 

zorgt voor het fruit 

te verzamelen

Jurgen 2014-2015

Inventarisatie 

lokale bedrijven

BV: Frans, Horeca: 

Jurgen

2015-2016

Inventariseren 

huidige 

leveranciers

BV: Frans, Horeca: 

Jurgen

2015-2016

Analyseren welke 

lokale bedrijven 

iets kunnen 

betekenen voor de 

Batouwe

Frans & AdV 2015-2016

Uitbreiden 

gescheiden 

afvalinzamel 

bakken

Frans & AdV 2016-2017

Chemisch afval 

verzamelen en 

inleveren bij het 

aangewezen depot

Frans 2014-2017

Studie verrichten 

naar 

mogelijkheden zelf 

compostering/ver

werking/afvoer 

van groenafval uit 

de baan

Jan ism Frans 2015-2017  

Vrijgekomen hout 

verzamelen op 

geselecteerde 

locatie

Frans & AdV 2016-2017

Potentiele 

afnemers 

benaderen

Frans 2014-2017

P&KB.2.1 Optimaal gebruik 

maken van lokale 

leveranciers

P&KB.2 De Batouwe 

probeert al met de 

verschillende 

duurzame 

aspecten rekening 

te houden in het 

inkoopbeleid. 

Echter moet dit nog 

verder worden 

geintegreerd in de 

organisatie.

De Batouwe 

verzamelt het afval 

al gescheiden. 

Echter kan dit 

worden 

geoptimaliseerd en 

kunnen de 

afvalstromen beter 

in beeld worden 

gebracht.

Verbetering van de 

afvalverwerking 

door afval 

scheiding

P&KB.3.1 Afval scheidenP&KB.3

In beeld welke 

lokale bedrijven 

een meerwaarde 

bieden

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Product en Keten

Lange termijn doelstelling Operationele Doelstelling

P&KB.1 Gebruik maken van 

de eigen 

geproduceerde 

fruitsoorten

Er wordt 

incidenteel gebruik 

gemaakt van de 

aanwezige 

fruitsoorten op 

kleine schaal. 

In 2017 zal 5% van 

het geproduceerde 

fruit worden 

gebruikt door het 

restaurant

P&KB.1.1 

Bijhouden benodigde 

overzichten

Bijhouden benodigde 

overzichten

P&KB.3 Afval scheiden P&KB.3.2 30% van het hout 

wat vrijkomt uit de 

golfbaan wordt 

gebruikt voor 

verwarming van 

het clubhuis. 70% 

wordt verkocht 

aan een 

lokale/regionale 

afnemer

Op dit moment 

wordt het 

vrijgekomen 

afgevoerd naar een 

verwerker
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14 Milieukwaliteit 
 
Dit hoofdstuk geeft de ambitie en doelstellingen op het gebied van milieu weer. Er zijn verschillende 
nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar welke in de volgende paragraven aan bod 
komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een maatregelentabel 5 weergegeven dat fungeert als werk- en 
controledocument voor de komende drie jaar.  
 
Voor de inventarisatie van milieu is op ngfmilieuzorg.nl een vragenlijst ingevuld. Hieruit is een lijst 
met actiepunten uitgerold. De Batouwe heeft de actielijst ingevuld om controle te houden over alle 
maatregelen die nodig zijn op het gebied van milieu. Hieruit zijn ook nieuwe doelstellingen gekomen.  
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie uiteengezet: 
 

- Op dit moment is het CO2 uitstoot bij de Batouwe nog niet bekend. Om een passende 
besparing te kunnen uitvoeren dient dit in beeld te worden gebracht. 

-  Om het CO2 verbruik te verkleinen dient er duurzaam met energie te worden omgegaan. 
Onder andere door hitteverlies tegen te gaan kan de CO2 worden gereduceerd. 

14.1 Ambities 
Golfcentrum de Batouwe streeft na om redelijkerwijs zo goed mogelijk met milieuaspecten om te 
gaan. Waar mogelijk worden afvalstromen beperkt en zo efficiënt mogelijk met uitstoot omgegaan. 
Het streven in CO2 uitstoot is ‘as low as possible’.   

14.2 Lange termijn doelstellingen 
 M.1 : In 2024 is het CO2 verbruik van de Batouwe in kaart gebracht. In de periode richting 

2024 wordt zo veel mogelijk ondernomen om het CO2 verbruik te reduceren.  

14.3 Operationele doelstellingen komende 3 jaar. 

 M.1.1: In 2017 zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om het CO2 verbruik van de 
Batouwe te bepalen.  

Maatregelen: 
o Inventariseren van de mogelijkheden om CO2 verbruik in kaart te brengen.  
o Contact met gespecialiseerde bedrijven op CO2 gebied.  
o Huidige CO2 uitstoot in beeld brengen  

 
 

 M.1.2: In 2017 heeft de Batouwe acties ondernomen om het CO2 verbruik te reduceren. 
Maatregelen: 

o Wanneer machines worden vervangen wordt gestreefd deze te vervangen door een 
machine die minder CO2 uitstoot.  

o Een hittescan van het clubhuis wordt uitgevoerd om te zien waar warmte het 
gebouw verlaat. Indien nodig wordt de isolatie van het clubhuis aangepast.  
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Tabel 5 maatregelen GEO Milieu. inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

Huidige situatie Maatregelen Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Naleven overzicht 

Milieuzorgplan

Alexander Jaarlijks

Op dit moment voldoet 

de tank niet aan de eisen

Conform de eisen 

uit het 

activiteitenbesluit 

bovengrondse tank 

laten keuren

Frans 2014

Mogelijkheden 

inventariseren om 

CO2 verbruik te 

meten

Frans ism Jan 2014-2015

Huidige CO2 

uitstoot in beeld 

brengen

Frans ism Jan 2015-2017

Contact leggen met 

gespecialiseerde 

bedrijven in CO2 

reductie

Frans ism Jan 2015-2017

Indien vervanging 

nodig, vervangen 

door een machine 

die minder C02 

uitstoot heeft

Frans 2014-2017

Hittescan 

clubgebouw 

uitvoeren

Frans 2016-2017

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Milieu

Lange termijn doelstelling Operationele Doelstelling

M.1 CO2 verbruik 

verminderen

M.1.1 Mogelijkheden 

inventariseren om CO2 

verbruik te meten

M.1.2 CO2 reduceren

Op dit moment is het 

CO2 uitstoot bij de 

Batouwe nog niet 

bekend. Om een 

passende besparing te 

kunnen uitvoeren dient 

dit in beeld te worden 

gebracht. Om het CO2 

uitstoot te reduceren 

dient er duurzaam met 

energie te worden 

omgegaan. Onder andere 

door hitteverlies tegen te 

gaan kan de CO2 worden 

gereduceerd.

zie bovenstaande

Bijhouden benodigde overzichtenBijhouden benodigde 

overzichten
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15 Mens en samenleving 
 

In dit hoofdstuk worden de ambitie en doelstellingen op het gebied van mens en samenleving 
beschreven. Er zijn verschillende nieuwe doelstellingen gesteld voor de komende drie jaar welke in 
de volgende paragraven aan bod komen. Daarnaast is in dit hoofdstuk een maatregelentabel 6 
weergegeven dat fungeert als werk- en controledocument voor de komende drie jaar. 
 
De vorige doelstellingen beschrijven onder andere dat de golfvereniging relaties benadert en 
onderhoud met lokale- buurtbewoners en ondernemers heeft. Daarnaast geeft De Batouwe 
Voorlichting omtrent milieu op de golfbaan. Ook heeft De Batouwe aangegeven om te 
communiceren omtrent milieu en de omgeving. Hier zijn dan ook maatregelen voor uitgevoerd welke 
worden beschreven in ‘terugblik GEO 2011-2014’.  
De ontwikkelingen van de nieuwe doelstellingen (hieronder beschreven) worden getoetst aan de 
huidige beschikbare cijfers. Daarom wordt de huidige situatie uiteengezet: 
 

- De Batouwe slaat in het kader van de huidige GEO certificering een andere weg in waarin 
duurzaamheid de kern is. Er zijn daardoor in het verleden nog geen directe maatregelen 
getroffen; 

- De huidige inrichting is goed, echter kan het veranderen/toevoegen van een aantal facetten 
de duurzame beleving verhogen; 

- Vanwege de recent besloten verandering is het personeel nog niet op de hoogte van het 
gewenste duurzaamheidsbeleid. 

 

15.1 Ambities 

Golfcentrum de Batouwe streeft een complex na wat volledig duurzaamheid ademt. Hierin speelt de 
communicatie een prominente rol. Het gehele externe en interne beeld van het complex en de 
golfbaan dient te worden gezien en gevoeld in relatie tot duurzaamheid. De Batouwe zal landelijk 
bekend zijn om de duurzaamheidmaatregelen en beheer. Hierin speelt ook de relatie met de 
omgeving een grote rol. De terugkerende regionale functie zal ook in dit thema een grote rol spelen.  

15.2 Lange termijn doelstellingen 
 M&S 1: In 2024 staat  De Batouwe in de top 10 van duurzaamste golfbanen van Nederland 

en is ook bekend bij 80% van de golfbanen in Nederland dat De Batouwe duurzaamheid 

ademt.  

 

 M&S 2: In 2024 staat de bedrijfsvoering van De Batouwe voor een groot deel in het kader 

van duurzaamheid/GEO. Dat wil zeggen dat alle activiteiten vanuit de GEO gedachten 

uitgevoerd worden.  
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15.3 Operationele doelstellingen voor de komende drie jaar 

 M&S 1.1: In 2017 is de website zodanig aangepast dat elke bezoeker in een oogopslag ziet 
dat de Batouwe duurzaamheid ademt.  

Maatregelen: 
o Communicatieplan opstellen om GEO op de Batouwe op de kaart te zetten.  
o Brainstormen over nieuwe lay-out website.  
o Opdracht geven tot aanpassen voor website.  

 
 

 M&S 2.1: In 2017 werkt 50%  van het personeel vanuit de gedachten van GEO en 25% van 
de gasten is zich bewust van het feit dat De Batouwe GEO gecertificeerd is.  

Maatregelen: 
o Enquêtes opstellen en uitdelen aan gasten;  
o Personeelsgids opstellen en van uit GEO beschrijven;  
o Bijeenkomsten organiseren dat bedrijfsvoering gaat veranderen in het kader van 

GEO.  
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Tabel 6 maatregelen GEO mens en Samenleving. inhoud niet geheel gelijk aan maatregelen in voorgaande tekst. Maatregelen in voorgaande tekst zijn leidend 

 

Huidige situatie Maatregelen Verantwoordlijke Uitvoering (Totaal) Kosten Periode uitvoering Status Bewijslast

n.v.t Invullen overzicht 

Personeel

Alexander Enkel bij 

verandering, 

anders 1 maal 

invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

n.v.t Invullen overzicht 

Duurzaamheidswerkgroep

Alexander Enkel bij 

verandering, 

anders 1 maal 

invullen ten 

behoeve van GEO-

hercertificering

Communicatieplan 

opstellen

Alexander 2015-2016

Brainstormen over de 

nieuwe layout van de 

website

Alexander 2014-2015

Opdracht geven tot 

aanpassen van de website

Alexander 2015-2016

Duurzame beleving 

verhogen door 

sfeerversterkende 

aanpassingen te verrichten

Alexander 2015-2017

Informatie overbrengen 

naar personeel en klanten

Alexander 2015-2016

Enquetes opstellen en 

uitdelen

Alexander 2016-2017

Personeelsgids opstellen Alexander 2016-2017

Bijeenkomsten organiseren 

in het kader van 

bedrijfsvoering 

verandering

Alexander 2016-2017

Vanwege de recent 

besloten verandering is 

het personeel nog niet 

op de hoogte van het 

gewenste 

duurzaamheids beleid

Maatregelen GEO hercertificering 2014 Mens en Samenleving

Lange termijn doelstelling Operationele Doelstelling

M&S.1 De Batouwe in de 

top 10 van 

Nederland en 

landelijke 

bekendheid van 

80%

M&S.1.1 Aanpassing 

website zodat de 

duurzame 

organisatie meteen 

zichtbaar is

M&S.1.2 Inrichting van het 

clubgebouw zodat 

het duurzaamheid 

ademt

De Batouwe slaat in het 

kader van de huidige 

GEO certificering een 

andere weg in waarin 

duurzaamheid de kern 

is. Er zijn daardoor in 

het verleden nog geen 

directe maatregelen 

getroffen.

De huidige inrichting is 

goed, echter kan het 

veranderen/toevoegen 

van een aantal facetten 

de duurzame beleving 

verhogen

Bijhouden benodigde 

overzichten

Bijhouden benodigde 

overzichten

M&S.2 GEO 

bedrijfsvoering

M&S.2.1 Al het personeel 

handelt vanuit 

GEO en minimaal 

50% van de gasten 

is bewust dat de 

Batouwe GEO 

gecertificeerd is
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Naam Wetenschappelijke naam opmerking

Akkerdistel Cirsium arvense

Akkerkool Lapsana communis

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba

Beemdkroon Knautia arvensis verwilderd

Beemdlangbloem Festuca pratensis

Beemdooievaarsbek Geranium pratense verwilderd

Biezenknoppen Juncus conglomeratus

Bijvoet Artemisia vulgaris

Bitterzoet Solanum dulcamara

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus

Blaassilene Silene vulgaris verwilderd

Blauw glidkruid Scutellaria galericulata

Bleke klaproos Papaver dubium

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare

Boswilg Salix caprea

Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine

Dagkoekoeksbloem Silene dioica

Dauwbraam Rubus caesius

Duizendblad Achillea millefolium

Echte valeriaan Valeriana officinalis

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna

Engels raaigras Lolium perenne

Es Fraxinus excelsior

Fioringras Agrostis stolonifera

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris

Geel nagelkruid Geum urbanum

Geel walstro Galium verum verwilderd

Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus

Gekroesde melkdistel Sonchus asper

Gelderse roos Viburnum opulus

Gele lis Iris pseudacorus

Gestreepte witbol Holcus lanatus

Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium

Gewone brunel Prunella vulgaris

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus

Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare

Gewone margriet Leucanthemum vulgare

Gewone raket Sisymbrium officinale

Gewone rolklaver Lotus corniculatus

Gewone smeerwortel Symphytum officinale

Gewone vlier Sambucus nigra

Gewone vogelkers Prunus padus

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata

Gewoon speenkruid Ficaria verna subsp. verna

Gewoon sterrenkroos Callitriche platycarpa

Flora inventarisatie 2011

Bijlage 1:  
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Naam Wetenschappelijke naam opmerking

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare

Glad walstro Galium mollugo

Glanshaver Arrhenatherum elatius

Grasmuur Stellaria graminea bijzonder in het rivierengebied

Grauwe abeel Populus x canescens

Grauwe wilg Salix cinerea subsp. cinerea

Greppelrus Juncus bufonius

Grote brandnetel Urtica dioica

Grote egelskop Sparganium erectum

Grote kaardebol Dipsacus fullonum

Grote kattenstaart Lythrum salicaria

Grote keverorchis Neottia ovata Rode Lijst

Grote lisdodde Typha latifolia

Grote vossenstaart Alopecurus pratensis

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica

Grote wederik Lysimachia vulgaris

Grote weegbree Plantago major subsp. major

Haagwinde Convolvulus sepium

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica

Heermoes Equisetum arvense

Herik Sinapis arvensis

Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus

Holpijp Equisetum fluviatile

Hondsdraf Glechoma hederacea

Hondsroos Rosa canina

IJle dravik Anisantha sterilis

Kale jonker Cirsium palustre

Kamgras Cynosurus cristatus Rode Lijst

Kleefkruid Galium aparine

Klein hoefblad Tussilago farfara

Klein kroos Lemna minor

Kleine brandnetel Urtica urens

Kleine klaver Trifolium dubium

Kleine varkenskers Coronopus didymus

Kleine veldkers Cardamine hirsuta

Knoopkruid Centaurea jacea

Kompassla Lactuca serriola

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum

Koolzaad Brassica napus

Kranssalie Salvia verticillata verwilderd

Kropaar Dactylis glomerata

Kruipende boterbloem Ranunculus repens

Krulzuring Rumex crispus

Kweek Elytrigia repens

Late guldenroede Solidago gigantea

Lidrus Equisetum palustre

Liesgras Glyceria maxima

Flora inventarisatie 2011 
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Naam Wetenschappelijke naam opmerking

Look-zonder-look Alliaria petiolata

Madeliefje Bellis perennis

Moerasandoorn Stachys palustris

Moespimpernel Sanguisorba minor subsp. balearica verwilderd

Muskuskaasjeskruid Malva moschata

Noorse esdoorn Acer platanoides

Paardenbloem Taraxacum officinale

Peen Daucus carota

Perzikkruid Persicaria maculosa

Peterselievlier Sambucus nigra cv. Laciniata

Pitrus Juncus effusus

Platte rus Juncus compressus

Ratelpopulier Populus tremula

Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum

Riet Phragmites australis

Rietgras Phalaris arundinacea

Rietorchis Dactylorhiza praetermissa

Rietzwenkgras Festuca arundinacea

Ringelwikke Vicia hirsuta

Rode kornoelje Cornus sanguinea

Rood guichelheil Anagallis arvensis subsp. arvensis

Rood zwenkgras Festuca rubra

Ruige zegge Carex hirta

Ruw beemdgras Poa trivialis

Ruwe smele Deschampsia cespitosa

Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus

Scherpe boterbloem Ranunculus acris

Scherpe zegge Carex acuta

Schietwilg Salix alba

Schijfkamille Matricaria discoidea

Sint-Janskruid Hypericum perforatum verwilderd

Slangenkruid Echium vulgare verwilderd

Slanke waterkers Nasturtium microphyllum

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum

Smalle waterpest Elodea nuttallii

Smalle weegbree Plantago lanceolata

Spaanse aak Acer campestre

Speerdistel Cirsium vulgare

Stokroos Alcea rosea verwilderd

Straatgras Poa annua

Tweerijige zegge Carex disticha

Valse voszegge Carex otrubae

Veenwortel Persicaria amphibia

Veldereprijs Veronica arvensis

Veldgerst Hordeum secalinum Rode Lijst

Veldsalie Salvia pratensis verwilderd

Veldzuring Rumex acetosa

Vergeten wikke Vicia sativa subsp. segetalis

Flora inventarisatie 2011 
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Naam Wetenschappelijke naam opmerking

Vijfvingerkruid Potentilla reptans

Vogelmuur Stellaria media

Watermunt Mentha aquatica

Wegedoorn Rhamnus cathartica

Wilde marjolein Origanum vulgare verwilderd

Witte dovenetel Lamium album

Witte klaver Trifolium repens

Wolfspoot Lycopus europaeus

Zachte dravik Bromus hordeaceus

Zevenblad Aegopodium podagraria

Zomereik Quercus robur

Zomprus Juncus articulatus

Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa subsp. cespitosa

Zwanenbloem Butomus umbellatus

Zwart tandzaad Bidens frondosa

Zwarte els Alnus glutinosa

Zwarte zegge Carex nigra bijzonder in het rivierengebied

Flora inventarisatie 2011

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking

Beemdkroon Knautia arvensis Rode Lijst (niet-verwilderd)

Bosbies Scirpus sylvaticus verwilderd?

Fraaie vrouwenmantel Alchemilla mollis bijzonder in het Rivierengebied

Gevlekte aronskelk Arum maculatum bijzonder in het Rivierengebied

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria Rode Lijst

Groot heksenkruid Circaea lutetiana bijzonder in het Rivierengebied

Kleine pimpernel Sanguisorba minor Rode Lijst

Lange ereprijs Veronica longifolia verwilderd

Moesdistel Cirsium oleraceum verwilderd

Paddenrus Juncus subnodulosus bijzonder in het Rivierengebied

Ruig klokje Campanula trachelium bijzonder in het Rivierengebied

Zeegroene zegge Carex flacca bijzonder in het Rivierengebied

Flora inventarisatie 2012
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Bijlage 2:  
Bijzondere planten en dieren op de Batouwe 
Al eerder heeft u iets kunnen lezen over een bijzondere vondst op de golfbaan: een Grote keverorchis. Een 
heuse orchidee tussen de strak geschoren greens! Na deze vondst is deze zomer de noordelijke helft van de 
golfbaan geheel onderzocht op planten, libellen, vlinders en zweefvliegen. 
 
Nu was het op die dag in juni niet zo geschikt voor insecten, dus de aantallen soorten waren niet groot. Toch 
noemen we twee soorten: de Moeraszweefvlieg en de Vroege glazenmaker. De Moeraszweefvlieg is een slanke 
vlieg van zo'n centimeter groot met een geel vlekkenpatroon die – de naam zegt het al – een sterke voorkeur 
heeft voor de beter ontwikkelde moerasvegetaties. Je zult hem dus niet gauw vinden langs een willekeurig 
slootje. Maar op de golfbaan zijn inmiddels mooie waterpartijen met brede riet- en kruidenzones ontwikkelt en 
daar voelt hij zich thuis. 
De Vroege glazenmaker houdt ook van rietkragen. Het is een grote, bruinrode libel met felgroene ogen. Hij 
vliegt vooral in de voorzomer. Vroeger was hij vooral te vinden in de grote laagvenen, maar de laatste jaren 
breidt hij zich uit naar kleinere wateren. Toch is hij met name in het rivierengebied nog bijzonder en in de 
directe omgeving was hij nog niet eerder gezien. Ook deze soort is een indicator van de beter ontwikkelde 
wateren en een bewijs dat het beheer daarvan op orde is. 
 
Maar de meeste aandacht ging op 4 juni uit naar de planten. Het was eigenlijk bij toeval dat de golfbaan 
hiervoor bezocht werd. Ondergetekende bekijkt jaarlijks een aantal locaties van 1x1 km op de kaart en schrijft 
daarvan alle plantensoorten op ten behoeve van de  landelijke stichting Floron (die ze weer doorlevert aan de 
Nationale Database Flora en Fauna). In de omgeving van Tiel moesten nog witte vlekken weggewerkt worden 
en de noordelijke helft van de golfbaan behoorde daartoe. Henk Jenner bleek geïnteresseerd in deze 
inventarisatie, dus zijn we samen op pad gegaan – terwijl de ballen ons om de oren vlogen. In één dag hebben 
we 161 verschillende planten gevonden. Dat is een behoorlijk hoog aantal, zeker vergeleken met de direkte 
(agrarische) omgeving. En de helft van de baan is daarbij nog niet eens bezocht (dat was al in 2005 gedaan en 
zal volgend jaar herhaald worden). Enkele opmerkelijke vondsten willen we graag noemen. 
Allereerst natuurlijk de orchideeën. De Grote keverorchis was al genoemd. Het is een plant met één paar grote 
ovale bladen en een slanke bloeistengel met kleine groene bloempjes. Vreemd genoeg werd hij gevonden in de 
oever van een plas, terwijl hij normaal gesproken in open bossen of schrale graslanden voorkomt. Het is een 
bedreigde soort (hij staat op de Rode Lijst). Mogelijk is hij komen overwaaien van de grote populatie bij Buren. 
Twee andere soorten orchideeën zijn niet bedreigd: de Brede wespenorchis (één exemplaar, verscholen in een 
bosje) en de Rietorchis. De laatste zorgde voor veel kleur in de oeverzones: vele honderden exemplaren 
stonden uitbundig roze en violet te bloeien. 
Ook twee grassoorten van de Rode Lijst werden gevonden. Daarvan is de Veldgerst het meest bijzonder: het is 
een soort van schrale omstandigheden langs de kust en de rivieren. Maar ook het Kamgras mag met ere 
vermeld worden. Vroeger was het een zeer talrijke soort van weilanden, maar vanaf het moment dat 
kunstmest werd toegepast, verdween hij uit het boerenland. Op de golfbaan hij is nu op een paar plekken weer 
teruggekomen. 
 
Hoewel ze niet bedreigd zijn, is het toch aardig om melding te maken van twee soorten die in het 
rivierengebied vrij zeldzaam zijn: Grasmuur en Zwarte zegge. Grasmuur is een fijngebouwd plantje uit de 
anjerfamilie, met kleine witte bloemen. Hij voelt zich thuis op het zand, dus op de klei kom je hem niet vaak 
tegen. De Zwarte zegge behoort tot de 'schijngrassen' (planten die op gras lijken maar het niet zijn). Hij komt 
voor op schrale bodems op zand en veen, dus ook deze soort heeft weinig te zoeken op de klei – des te 
opmerkelijker dat hij hier op de golfbaan is opgedoken in een greppeltje. 
Tot slot een paar woorden over de ingezaaide planten in de noordoosthoek, boven de wand met 
oeverzwaluwen. Normaal gesproken worden ingezaaide planten niet genoteerd voor de Nationale Databank, 
maar we maken een uitzondering voor soorten die zich na jaren weten te handhaven. Tot die soorten 
behoorden hier ook planten die kenmerkend zijn voor het rivierengebied, zoals Beemkroon en Veldsalie. Het is 
echter wel opvallend dat deze soorten zich niet verder uitbreiden: ze blijven op de plek waar ze ooit zijn 
uitgezaaid. 
We zijn benieuwd wat we volgend jaar zullen tegenkomen. We houden u op de hoogte. 
 
Dick Bal (Wageningen) 
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Nr. Naam Rode lijst* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Boomkruiper  X       1 

2. Bosrietzanger       1  X       1       1       1       1 

3. Brandgans       1 

4. Buizerd       1       1           1 

5. Canadese gans       1       4       2           1 

6. Ekster  X       1       2       2       1           3 

7. Fazant       1  X       3       2       3       3       3           1 

8. Fitis       3  X       1       2       4       1           2 

9. Fuut       2       1       2       2       2       2           3 

10 Gaai  X       1       1       1       1           2 

11. Grasmus       2       1       1       1       1           2 

12. Grauwe gans       3       3       3           1 

13. Groene specht ja       2       1       1           1 

14. Grote bonte specht  X       1           1 

15. Grote lijster       1  X       1       2       1           1 

16. Heggenmus ja       2       2       1       1           1 

17. Holenduif       1  X       2       1       4       1       1           1 

18. Houtduif       1  X       2           1 

19. IJsvogel  X       1       1       1           1 

20. Kauw       1           1 

21. Kievit       1 

22. Kleine Karekiet       7  X       4       4       8       8       7        11 

23. Kleine plevier       1 

24. Knobbelzwaan       2       2       1       2       2       2 

25. Koolmees       4       1  X       5     10     10       4       7           5 

26. Kuifeend       6  X       2       2       3       3       3           1 

27. Meerkoet       9     22  X       7     24     15       9     16        11 

28. Merel       3       3  X       6       5       3       6       7           7 

29. Nijlgans  X       2       2       3       3           3 

30. Oeverzwaluw     26     26     26        36 

31. Ooievaar       1       1       1       1       2       2       2       2           2 

32. Pimpelmees       2  X       2       4       5       1       6           2 

33. Putter  X 

34. Rietgors       1       1           1 

35. Roodborst       1       2  X       1       4       1           1 

35. Scholekster       3       3       3       2       4       4       2           2 

36. Sperwer       1           2 

37. Spreeuw       1 

38. Staartmees       1       1       1 

39. Tjiftjaf       4     14  X       6     10     10       8       7        12 

40. Tuinfluiter  X       2       1       1       1       3           7 

41. Turkse tortel  X 

42. Vink       3       7  X       7       5       6       3       5           5 

43. Waterhoen  X       1       1           1 

44. Wilde eend  X       4       5       4       5       2           2 

45. Winterkoning       1  X       3       7       5       6       3        12 

46. Witte kwikstaart       6  X       2       2       2       2       2           2 

47. Zanglijster       1  X       2       2       3       1       3           3 

48. Zomertortel ja       1           1 

49. Zwartkop       3     10  X       3       4       4       6       6           9 

66 54 10 74 109 139 116 125 153

Vogelinventarisatie van aantal broedplaatsen 2005 t/m 2013 Golfcentrum de Batouwe

Bijlage 3:  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke Naam Opmerkingen

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Algemeen

Laatvlieger Eptesicus sertinus Algemeen

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Algemeen

Watervleermuis Myotis daubentonii Algemeen

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Algemeen

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Kwetsbaar

Inventarisatie Vleermuizen 2013

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Bruine kikker Rana temporaria Algemeen

Middelste groene kikker Rana esculenta synklepton Algemeen

Inventarisatie amfibien 2011

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Bastaardkikker Rana kl. esculenta Algemeen

Bruine kikker Rana tempporaria Algemeen

Heikikker Rana arvalis Algemeen

Gewone pad Bufo bufo Algemeen

Middelste groene kikker Rana esculenta synklepton Algemeen

Kleine waterslamander Lissotriton vulgaris Algemeen

poelkikker Rana lessonae rode lijst

Inventarisatie amfibien 2013

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Bruin zandoogje Maniola jurtina

Bruinblauwtje Aricia agetis kwetsbaar

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album

Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata

Groene eikenbladroller Tortrix viridana

KardinaalsmutsstippelmotYponomeuta cagnagella (?)

Klein geaderd witje Pieris napi

Klein koolwitje Pieris rapae

Kleine vos Aglais urticae

Rietmot Chilo phragmitella

Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae

Vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella

Wilgenmarmerbladroller Apotomis capreana eerste waarneming in het Rivierengebied!

Zuringuil Acronicta rumicis

Inventarisatie vlinders 2011

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Alanta Vanessa atalanta

Koperuil Diachrysia chrysitis Nachtvlinder

Inventarisatie vlinders 2013

Nederlandse naam Wetenschappelijk naam Opmerkingen

Aardmuis Microtus agrestis algemeen

Haas Lepus europaeus algemeen

Konijn Oryctolagus cuniculus algemeen

Inventarisatie zoogdieren 2011

Nederlandse Naam Wetenschappelijk naam Opmerkingen

Haas Lepus europaeus algemeen

Inventarisatie zoogdieren 2013
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen

Vroege glazenmaker Aeshna isoceles kwetsbaar

Grote keizerlibel Anax imperator algemeen

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum algemeen

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum algemeen

Lantaarntje Ischnura elegans algemeen

Viervlek Libellula quadrimaculata algemeen

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum algemeen

Watersnuffel Enallagma cyathigerum algemeen

Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes algemeen

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum algemeen

Grote roodoogjuffer Erythromma najas algemeen

inventarisatie libellen 2011
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vijver P6/P7 bewolkt 15 10 4 20 20

A2 2 1 30

A5 zwaluwwand 8 10

A6 8

A5 zonnig 1 1 1 3 4 1

A4 1 10 11

P8 1 1 15

P6 3 3 3 1 1

P5 1 20 paar

10

K6 achterwerkplaats zonnig 2 4

K5 eind 1 paar 4

K5dames tie 2 2

K5 heren tie 2

K3 rechts water 1 1 2 1

A8 1 6 5 1
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nederlandse naam wetenschappelijke naam datum telonderwerp
telmetho

de
aantal stadium plaats determinatie methode

Omschrijving
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 7 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 11 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 20 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 8 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 20 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 13 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 7 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald  Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
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nederlandse naam wetenschappelijke naam datum telonderwerp telmetho aantal stadium plaats determinatie methode Omschrijving
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Orconectes limosus 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 adult Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Bermpje Barbatula barbatula 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 3
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 6 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 6 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 11 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Geelgerande waterkever Dytiscus marginalis 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 adult Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
(Gewone) Driehoeksmossel Dreissena polymorpha 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 doublet Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Vijvermossel Anodonta anatina 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 doublet Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Brasem Abramis brama 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Brasem Abramis brama 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Bittervoorn Rhodeus amarus 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Rode lijst
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 4 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
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nederlandse naam wetenschappelijke naam datum telonderwerp telmetho aantal stadium plaats determinatie methode omschrijving
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Tabel 2
Bermpje Barbatula barbatula 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Blankvoorn Rutilus rutilus 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Blankvoorn Rutilus rutilus 1-11-2013 levend exemplaar exact 15 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Blankvoorn Rutilus rutilus 1-11-2013 levend exemplaar exact 20 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Blankvoorn Rutilus rutilus 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Blankvoorn Rutilus rutilus 1-11-2013 levend exemplaar exact 25 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 15 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 20 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 25 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 10 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Baars Perca fluviatilis 1-11-2013 levend exemplaar exact 15 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 5 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Zeelt Tinca tinca 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 lengte Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 2 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 3 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
Snoek Esox lucius 1-11-2013 levend exemplaar exact 1 onbepaald Batouwe gezien Elektrisch vissen Algemeen
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Vleermuizen 
Op GC De Batouwe komen een aantal soorten vleermuizen voor en zijn maatregelen genomen om de huisvesting voor vleermuizen te verbeteren. De bouw 
van een kleine vleermuisbunker heeft ondanks de inspanningen tot nu toe niet geleid tot een positief resultaat met betrekking tot gebruik voor 
overwintering. Zeer waarschijnlijk is de luchtvochtigheid te hoog en ook zou de vliegopening niet de afmetingen hebben. In de relatief kleine bunker van 
XX(b) * XX(h) * XX(d) is het moeilijk om het microklimaat binnenin gelijkmatig en optimaal voor vleermuizen krijgen en te houden. Een specialiste (Annelies 
Koopman) van de Vleermuiswerkgroep Gelderland geeft ondersteuning aan CtG en de Greenkeepers. Samen met haar gaat bekeken worden hoe en of het 
mogelijk is om de bunker aan te passen om een beter microklimaat te krijgen in de bunker. Begin 2014 zijn 5 (relatief) grote houtbeton vleermuiskasten 
aangeschaft om in bomen weg te hangen als schuilplaats of broedkamer. Voor overwintering zijn deze kasten meestal niet geschikt door de 
temperatuurverschillen en vaak is het te koud. Als de kasten daadwerkelijk in gebruik worden genomen dan wordt het aantal in 2014 uitgebreid. Annelies 
zal komend jaar de vleermuizen inventariseren op de baan en deze opnemen in het landelijk bestand.  
 
De soorten die op GC De Batouwe zijn gedetecteerd en/of gezien tot en met 2013 zijn: 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerkingen 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  

Laatvlieger Eptesicus serotinus  

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  

Watervleermuis Myotis daubentonii  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula  

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  

 
Voor 2014 en de komende jaren zal het vleermuisbestand worden gemonitord en zal bekeken worden hoe en of het zinvol is om de bestaande 
vleermuisbunker aan te passen. Als de opgehangen kasten worden bezet dan zullen nog vijf extra kasten worden aangeschaft. 
 
Gewone grootoorvleermuis  
De grootoorvleermuis is te herkennen aan zijn grote oren te opzichte van zijn lichaam. De rug van de grootoorvleermuis is bruin en zijn buik grijzig. Door zijn 
kleurcombinatie van bruin grijs wordt de gewone grootoorvleermuis regelmatig verward met de grijze grootoorvleermuis.  
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De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over Nederland voor maar nergens in grote aantallen. De soort is erg gebonden aan kleinschalig landschap en 
bosgebieden. In de open polderlandschappen van West- en Noord Nederland is de soort een zeldzaamheid. 
De verblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis is erg uiteenlopend. In de zomermaanden worden ze gevonden in spouwmuren, onder dakpannen, in 
nestkasten enz. In de wintermaanden verblijven de vleermuizen voornamelijk onder de grond. De aantallen waarmee ze op een locatie verblijven kunnen 
uiteen lopen van 5 tot 25 dieren. (Koster) 
 

  

Afbeelding 1 Gewone Grootoorvleermuis (Bron: evolutiebliologie.blogspot.com)  

Heikikker 
Hoewel de heikikker in Nederland de statust ‘’thans niet bedreigd’’ heeft deze in de habitat richtlijnen van europa en het convenant van Bern een zeer hoge 
beschermstatus.  
De heikikker is een middelgrote kikker die in variabele kleuren voorkomt. Deze soort heeft een spits snuit en heeft een lichte lengte streep over de rug. Deze 
soort heeft een patroon vlekken op de flanken van zijn lijf en een lichte kleur buik. 
De Heikikker is in vrijwel heel Nederland waargenomen behalve Flevoland. De soort komt het meeste voor in hoger gelegen delen van Nederland. Vooral 
vochtige heiden gebieden waar spraken is vaan veen vorming en hoog- en laagveen gebieden.  
De Heikikker plant zich voort in ondiep stilstaand water. Net als de groene kikker soorten produceert de Heikikker een grote homp kikkerdril waar na enkele 
dagen de larven uit komen. Vrouwtjes verlaten het voortplantingswater vrijwel direct na de ei afzet terwijl mannetjes vaak nog enkele dagen blijven hangen, 
wachtend op een kans om met een ander vrouwtje te paren. (Ravon) 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MA_EoAxXhlN_qM&tbnid=WaBnDvbqkHhZPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://evolutiebiologie.blogspot.com/2011/11/echolocatie-en-horen-prestine.html&ei=l410U7rXM8ad0AW4xYDoAQ&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNGY-FF0RYhSNZS9gFrD6i3nvEyTWw&ust=1400233744621757
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Afbeelding 2 Heikikker (Bron: www.Ravon.nl) 

Poelkikker 
De poelkikker ook wel de kleine groene kikker is de kleinste van de drie groene kikkers. Op de rug is de soort grasgroen tot bruin van kleur. De buik van de 
kikker is licht van kleur en over de rug heeft de soort een kenmerkende lichte streep. De kleine groene kikker heeft in tegenstelling tot de andere groene 
kikkers relatief korte achterpoten. Gestrekt langs het lichaam komen deze net voorbij de ogen.  
De Poelkikker komt vooral in het oosten en zuiden van Nederland voor. Het is een zon- en waterminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde 
wateren. De oever moet rijkelijk begroeid zijn en het water omvangrijk of onderdeel van meerdere waterpartijen. De Poelkikker is een kritische soort die 
houd van die houdt, van voedselarm, schoon water. 
De Poelkikker heeft de status ‘’thans niet bedreigd’’ maar is toegevoegd aan tabel drie van de rode lijst en behoord daarmee tot de strikt beschermde 
soorten. De poelkikker is internationaal beschermd middels de Conventie van Bern en streng beschermd middels de Europese Habitatrichtlijn.  
De Poelkikker mannetjes verzamelen zich pas eind april begin mei bij het voortplantingswater. De paartijd duurt tot eind juni begin juli. De Poelkikker 
mannetjes zijn dan vooral in de avond actief. (Ravon) 
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Afbeelding 3 Poelkikker (Bron: www.Ravon.nl) 
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Grote modderkruiper 
 
Het lichaam van de grote modderkruiper is langwerpig en rond. De vis wordt tot maximaal 30 cm lang. De grote modderkruiper is een vis die ’s nachts actief 
is en zich overdag ingraaft in een zachte, modderige bodem. Met zijn tastdraden vindt de vis allerlei bodeminvertebraten in de bodem. Bij het foerageren 
worden de kieuwen als een soort zeef gebruikt. Hij kan zuurstofarme omstandigheden en het droogvallen van wateren goed verdragen (darmademhaling). 
Hij kan echter geen brak water verdragen. De grote modderkruiper paait tussen maart/april en juni en zet de eieren af op waterplanten, wortels of 
modderbodem. De grote modderkruiper komt in Nederland vooral voor in stilstaande ondiepe wateren met een dikke sliblaag en een goed ontwikkelde 
vegetatie. De grote modderkruiper is gevoelig voor vervuiling van de bodem en voor schonen en baggeren. (Henk A. Jenner & Maarten C.M. Bruijs (KEMA, 
2008).  
De wateren zoals aanwezig in de Batouwe bevatten een grote hoeveelheid slip.  Ook de water doorzet is gering wat er voor zorgt dat bodem sedimentatie 
kan plaatsvinden. Dit maakt de Batouwe tot een goede leefomgeving voor de grote modderkruiper. 
 

 

Afbeelding 4 Grotte modderkruiper (Bron: www.ravon.nl) 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zkp35Rf78rz16M&tbnid=ZGSGh2YcVCLR3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ravon.nl/Soorten/Vissen/Grotemodderkruiper/tabid/177/Default.aspx&ei=Zq11U7XZM-TX0QXTzYGgBg&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNG9xInvRFN89111MFGiwdWWLoMxDw&ust=1400307425404890
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Kleine modderkruiper 
 
Deze soort komt wijd verspreid voor in allerlei watertypen in Nederland: voornamelijk in sloten, maar ook in andere kleine wateren en in oeverzones van 
grotere meren en plassen en stromende wateren. In het verleden werden kleine modderkruipers vaak als zeldzaam beschouwd; de reden is dat de 
individuen, die overdag meestal ingegraven in de modder liggen, vaak over het hoofd worden gezien. ’s Nachts zoekt de kleine modderkruiper in de bodem 
naar voedsel. Hij schijnt detritus nodig te hebben om voedsel op te nemen. Hij neemt steeds een hapje bodemmateriaal om de eetbare bestanddelen eruit 
te halen en spuwt de grond via de kieuwspleten weer uit. De eieren van deze vis worden afgezet op stenen, aan (wortels van) waterplanten of in het ‘flab’ 
afgezet, of ze worden los op de bodem gedeponeerd. In mindere mate dan de grote modderkruiper is de kleine modderkruiper bestand tegen lage 
zuurstofgehaltes. Wel kan de soort via de darmen zuurstof opnemen (darmademhaling). De kleine modderkruiper wordt vaak ingedeeld bij de 
plantminnende soorten. Uit de literatuur komt echter naar voren dat hij wel beschutting nodig heeft, maar niet kieskeurig is in de aard ervan (De Nie 1996, 
Robotham 1982, Schouten 1992C, Gerstmeier & Romig 1998). (Henk A. Jenner & Maarten C.M. Bruijs (KEMA, 2008) 
Het slib rijke water in de vele sloten maakt de wateromgeving van de Batouwe geschikt als leefomgeving voor de kleine modder kruiper. De soort is 
opgenomen in tabel twee van de flora en fauna wet. 
 

 

Afbeelding 5 Kleine modderkruiper (Bron: www. Ravon.nl) 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7bfG5FIOzAG0XM&tbnid=Y0-UGyM_ofF0mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ravon.nl/Website2013/Infotheek/Soortinformatie/Vissen/Kleinemodderkruiper/tabid/1439/Default.aspx&ei=w7J1U5_UJ4ib0QXB_oH4Ag&psig=AFQjCNHDEhmzG_6B5qe2vH5KKHI7sJ8oIA&ust=1400308783123351
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Bittervoorn 
De Bittervoorn is een kleine karperachtige vis die maximaal 8 cm groot wordt. Op de glanzende flanken van zijn lichaam is een groene lengte streep te zien. 
De Bittervoorn komt voor in langzaam stromend, stilstaand water met de aanwezigheid van de zoetwatermosselen. De Bittervoorn eet vooral plantaardig 
voedsel (algen). Bij de voortplanting is de Bittervoorn afhankelijk van de grote zoetwatermosselen. De eitjes en spermatozoïden worden bij de mosselen 
ingebracht, waarna de bevruchting plaats vind in de kieuwholten van de mosselen. Wanneer de larven zelf kunnen zwemmen verlaten zij de mosselen. 
Bittervoorn komt voornamelijk voor in het rivieren gebied, zeekleigebied en laagveengebied. Binnen deze gebieden is de soort te vinden in de bredere 
sloten. Op zandgronden komt de Bittervoorn minder algemeen voor. 
Bittervoorn staat op de Rode Lijst aangemerkt als "kwetsbaar". Bittervoorn wordt beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 3). Ook heeft hij een 
beschermingstatus in de Conventie van Bern en in de Europese Habitatrichtlijn. (Ravon) 
De brede sloten met een geringe water doorzet en grote hoeveelheid vegetatie zoals aanwezig op de Batouwe. Maar ook de ligging van de Batouwe in het 
rivierengebied vormen een geschikte leefomgeving voor de Bittervoorn.   

  

Afbeelding 6 Bittervoorn (Bron: www.ravon.nl) 
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Bermpje 
Het Bermpje is een kleine vis die tot circa 12 cm groot kan worden. Het Bermpje komt voornamelijk voor in stromende kleine wateren met een zandige 
bodem en komt daar vaak algemeen voor. Het voedsel van het Bermpje bestaat vooral uit ongewervelde (onder andere:vlokreeftjes, muggenlarven en 
pissebedden). 
Bermpje is sinds 1 juli 2010 opgenomen in de Visserijwet en niet meer beschermd door de Flora- en faunawet. Bermpje staat niet op de Rode Lijst. (Ravon)  
De Batouwe heeft enkele sloten en watergangen die sneller stomen. Deze watergangen hebben relatief veel vegetatie. Deze vormen een geschikte 
leefomgeving voor het Bermpje  
 

 

Afbeelding 7 Bermpje (Bron: www.ravon.nl) 
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Bijlage 4: 

 

Produkten Soort Leverancier Locatie Afstand in km.

Taylor made Hampsire

Range King texas

Heijmans 

sport en 

groen (de 

Enk) De Steeg 60

Getros Wijk en Aalburg 50

Donker groen zoelen 5

Carrus Carts 

+ parts Zeist 50

Bomen 

online Opheusden 15

B & G 

hekwerk Best 70

beregening Aquaco Elst 35

Leverancier Vos Sprang Capelle 60

Machine leverancier Heybroek Houten 45

Golfers 

World Oud Beijerland 85

GKB 

machines Barendrecht 75

Onderdelen leverancier Geha Zaandam 90

Leverancier

Coop 

Landbouw 

ver. Groenlo 105

ACM 

products Etteleur 20

Voedingswaren Fruit en groenteelt Agro Buren Tiel 10

Telfort 

zakelijk

leverancier

De Heus 

landwinkel Zoelen 5

Hanos Nijmegen 40

Fruithandel De Vlissing Vlissing 5

koffie Coffee@work Barneveld 45

koffiebrande

rij Peeze Arnhem 45

drank

Bongers 

dranken Oostehout 30

Beek van 

Horeca 

Exploitatiemi

j. Zoelen 1

bakkerij 

Geert Vonk Druten 20

t Bankethuis Est 10

Middelkoop 

& zn buurmalsen 10

Veenman BV Wateringen 105

Lander bv Kaatheuvel 60

Elgro Lommel 115
Bus 

Handelsmij Zwolle 85

Leveranciers en bedrijven 'De Batouwe'

golfbaaninrichting 

Golfbaanbenodigdheden

horecabenodigheden

bouwmateriaal
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Leveranciers en bedrijven 'De Batouwe'

Produkten Soort Leverancier Locatie Afstand in km.

postservis DHL express

Bas All  Office Ochten 15

Ad J. van Mill  

Holding Sliedrecht 55

Plamirel Tiel 10

Maincon Sliedrecht 55

Bestikkering auto's Grasshopper 5

Maas Waal 

schoonmk.di

ensten beneden leeuwen 15

Clean Care Tiel 5

glazenwassers Beverloo Welsseind 40

Uitzendbureau Pernu Huizen 70

bestrijdingsmiddelen plaagdieren P & F control Eindhoven 80

Heicom Oldenbroek 95

K3 Delta Nijmegen 35

ProGrass Harderwijk 100

Kuypers 

graszoden Biezenmortel 60

Afval Sita Arnhem 45

leverancier Nuon

netwerkbeheerder Liander

energie leverancier Eneco

Brandstof Dijkhuizen Tiel 10

pandbeveiliging

Security 

Ommeren Ommeren 5

brand

Kling 

brandbeveili

ging nistelrode 45

Fulpen van 

beveiliging Tiel 5

Itecom Tiel 5

Glasvezel BBeyond Amsterdam 80

HAS Kennis 

transfer Den Bosch 40

Eldik Johan 

van Betuwe 40

Auto's
occasions

Bonenkamp 

gebr. Ijsselstein 35

Kantoorartikelen

ICT

Educative Partner

Instalatietechnieck 

Drukwerk

Schoonmaakmiddelen/ 

diensten

Zand

graszaden

Energie

Beveiliging
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Bijlage 5:  

 

 
 

 

  

Datum persoon middel totaal dopkleur water l versnelling weer onderdeel

12-jan ijzer 42 wit 3300 2l regen greens

18-jan gdk tipulex 7,5Kg stand 4 strooier green p, 9h

20-apr tv 120L wit 2l zon alles+tees

21-apr tv 50L wit 2l zon alles+tees

10-mei tv seamac bl 75 wit 3300 2l mooi alles 

11-mei tv revolution 120Kg wit 2l greens+tees

17-mei tv revolution 280Kg wit 2l fairways

1-jun tv Fe boost 75 wit 3300 2l greens, voorgreens

7-jun tv revolution 80 wit 2000 greens, voorgreens

8-jun tv primstar/fe boost 15/20 fairways

15-aug ps spuitzwavel 32Kg grijs 3300 2l droog alle greens

16-aug ps mixture 80/30l rood 30000 2l groeizaam gr.surr+ fairways

22-aug ps innofer 39Kg grijs 3300 2l groeizaam alle greens

23-aug ps caramba 7l rood 1750 2l groeizaam alle tees+fairways plekken

29-aug ps dew cure 30l grijs 3000 2l droog greens/voorgreens ruim

20-sep tv innofer 80l grijs 3000 2l wind greens/voorgreens  

30-sep tv dew cure 30l grijs 3000 2l mooi greens/voorgreens

4-okt tv zwavel 30 grijs 2l alles

13-okt ps caramba 2l rood 1000 2l droog tees

2-nov tv heritage 0,5Kg/Ha 2l droog alles

8-nov tv caramba 1,5Ha 5,5L alles

22-nov jh/ps spuitzwavel 42Kg grijs 4000 2l vochtig greens,voorgreens,tees

Gewasbescherming 2011
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Datum Bestrijdingsmaatregel      Locatie Middel           Hoeveelheid middel          Hoeveelheid water           Weersomstandigheden

3-4-2012 alles 4x20lt innofer+4x1,5lt sinalizer 80 lt innofer 2400 mooi

4x9kg microtop +2x10lt seamac 36kg microtop

6lt sinalizer

20 seamac

12-4-2012 alle greens revolution 19lt/ha 100lt

biosweet 50lt

breakfree anti dauw 12,5lt 2400

onkruidbestrijding hekwerk TOKI 48 gr x 5= 240 gr 65 beetje wind

Imex-glyfosaat 2 0,2l x 5= 1L

12/13-4-'12 wetting agent fairway's revolution  19l/ha 190 liter 10000liter vochtig en daarna regen

26-4-2012 bemesting green/voorgr nitroslow 28% 80lt 2400 veel wind en buien

2-5-2012 wetting agent green/voorg revolution 80lt 2400 bewolkt

2-5-2012 TC5 green/voorgr TC5 120lt 2400 bewolkt

SEAMAC green/voorgr 40lt 2400 regen/onweer

21/22-5-'12 onkruidbestreiding drivingrange   MCPA en MCPP 10lt mcpa 10lt mcpp 2400 Zeer groeizaam

23-5-2012 green/voorgr innofer +signalizer 80lt 2400 zonnig

5-6-2012 wetting agent green/voorg revolution 80lt

tc 5 green/voorg 80lt 2400 mooi

6-6-2012 signalize green/voorgsignalize 6lt sinalizer 2400

bemesting green/voorg nitroslow 75lt 2400 regen

bemesting green/voorg bittrezout 32kg 2400 regen

18-6-2012 bemesting green/voorgbitterzout 50kg

fe boost 90lt 2400 regen

19-6-2012 dollarspot green/voorg signum 12kg 2400 mooi

13-6-2012 onkruidbestrijding voorg/tee primstar 3lt rugspuit

27-6-2012 viltbestrijding green/voorg tc5 40lt 2400 mooi

28-6-2012 onkruidbestrijding klaver primstar 5lt

5-7-2012 bemesting tees fe boost 20lt 1200

30-7-2012 bemesting gr/vrgr fe boost 80lt 2400 regenachtig

signalizer 6lt sinalizer

2-8-2012 dollarspot tees nitroslow 45lt 900 mooi

spuitzwavel 15kg

8-8-2012 sneeuwschimmel tees/vrgr/grsrr caramba 5 lt 2000 mooi

23-8-2012 bemesting gr/vgr/tees fe boost 120lt mooi

29-8-2012 sneeuwschimmel fairways ijzer/zwavel

4-9-2012 onkruidbestrijding fairways/tees primstar 6,5lt mooi

11-7-2012 schimmelbestrijding gr/vrgr signum 11kg 3kg/ha mooi

22-10-2012 schimmelbestrijding gr/vrgr chipco green 80 lt 2400

30-10-2012 schimmelbestrijding tees caramba 2,25lt

30-12-2012 dauw tee dewcure 9lt

5-12-2012 schimmelbestrijding gr/vrgr chipco green 60lt 1800lt   27h kans op veel sneeuw!

Gewasbescherming 2012
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Datum Bestrijdingsmaatregel      Locatie Middel           Hoeveelheid middel          Hoeveelheid water weersomstandigheden            Resultaat 

7/8-05-2013 wetting agent fairway's revolution 185lt 27h 30lt 9h 8600lt 27h 1500lt 9h zeer droog,kans op regen

16-5-2013 onkruidbestr dr 9h bb mix+primstar 6lt bbmix+4,5 primstar900lt uitgeregend

28-5-2013 wetting agent gr/vgr revolution 70lt 2400 600/ha

28-5-2013 signaliser gr/vgr 6

29-5-2013 wetting agent fairway's revolution 200

30-5-2013 onkruidbestr fairway's bb mix+primstar 7,6 primstar 15 bbmix 600/ha

2-7-2013 schimmelbestrijding tee's chipco green 20lt 600/ha groeizaam weer

26-7-2013 schimmelbestrijding gr/vgr signum 12kg

15-8-2013 bemesting gr/vgr fe boots/biosweet 100lt/50lt 2400lt 600/ha kans op regen/greens zijn arm

23-8-2013 schimmelbestrijding gr/vrgr/tee signum 17kg 3kg/ha 3400L

27-9-2013 schimmelbestrijding gr/vrgr chipco green 80Lt 20l/ha 2000L

23-11-2013 schimmelbestrijdinggr/vgr/tee chipcogreen 100 lt 20l/ha 2500 koud

Gewasbeschermging 2013
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Bijlage 6:  

 
 

Datum Soort oppervlak Merknaam NPK Kg/100m2 Totaal 27-H Totaal 9-H Strooier stand Gestrooid door Strooiwijze Ingeregend Bijzonderheden

28-4-2011 greens spring/start 16-0-16-Fe1% 2,5 450 180 3 p.s en m.s overl. 10min.

30-3-2011 voorgreens floranid master 19-5-10, 3 125 25 3 ps overl.

29-3-2011 tees floranid master extra 19-5-10(+2) 200 30 3,2 jt

28-3-2011 fairways multigreen 26-5-20, 3000 200 18 ps overl.

28-3-2011 greens autumn 6-5-10, 3 450 100 3,5 gdk en mvd kruisl.

1-3-2011 greens/voorg. k boost 575 150 4

6-6-2011 greens all seasons 18-6-18+2mgo 200 50 2,5 ps en ms overl. 10 min.

8-6-2011 greensurr. floranid master extra 19-5-10(+2) 3 300 75 3 ps en jt enkel

9-6-2011 voorgreens floranid master extra 19-5-10(+2) 3 100 20 3 jt dubbel

10-6-2011 tees easy green mini 21-5-10 +3 3,5 250 50 3,5 gdk  overl. ook slechte plekken

19-7-2011 greens all seasons totaal 280 kg

24-8-2011 tees easy green mini 21-5-10 +3 2 130 25 3,5 jt overl.

25-8-2011 greens/voorg. marathon autum 7-0-21 13,5/2 400 75 2 gdk en jh kruisl.

27-9-2011 greens marathon autum 7-0-21 17/2,5 500 125 4 ps en jt overl.

20-9-2011 greens k boost 250 100 3 gdk en rg enkel. 9h. Ook voorgreens

20-9-2011 voorgreens patentkali 175 4 gdk en mvd enkel

Kunstmest schema 2011
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Datum Soort oppervlak Merknaam NPK Kg/100m2 Totaal 27-H Totaal 9-H Strooier stand Gestrooid door Strooiwijze Ingeregend

6-4-2012 greens Marathon golf 16-4-8+2MgO-0,5Fe 2 360 100 3 1/4 GDK/JT Kruislinks Ja

24-4-2012 tee springstart 16+0+13+3+fe+mn 3 320 80 3 JT/MVD overlappend nee

14-3-2012 greens kieseriet en patentkali - 25kg/green elk 625 200 6 en 4 TV/JH enkel nee

5-4-2012 fairway's multigreen 26+05+20 100kg/ha. 1800 200 16!! PS overlappend nee

2-4-2012 fairway's kieseriet/bitterzout - 200/ha 1000 - 18 `ps dubbel nee

16-5-2012 greens marathon golf 16-4-8-2mgo-0,5fe 15kg/green 140 3 PS overlappend nee

21-6-2012 fairway's basatop sport mini 20-5-10-3 100kg/ha. 1000kg 16 ps overlappend nee

16-5-2012 nieuwe greens Marathon golf 16-4-8-2mgo-0,5fe 15kg/green 140 3 PS overlappend nee

4-7-2012 all season 18-6-18+2MgO+TE 12,5/green 400 60 2,75 tv/mvd kruislings ja

10-7-2012 voorgreens all season 18-6-18+2MgO+TE 2,5kg/100m² 65 kg 10 kg 2,75 GDK overlappend nee

18-8-2012 tees all season 18-6-18+2MgO+TE 1,5kg/100m² 75 Kg 15 KG 2,75 gdk/jh enkel nee

9-8-2012 greens patentkali 46% 3kg/100m 550 kg 125 kg 3 hd/jt enkel nee

11-9-2012 greens autumn 6-5-10+fe 2kg/100m 425 125 3,2 jt/jh enkel nee

11-9-2012 fairway's marathon 6-0-21+fe 250/ha 3600kg 400kg 26 ps overlappend nee

21-9-2012 tee's autumn 6-5-10+fe 1,5kg/100m² 300kg 75kg 3 ps overlappend nee

7-11-2012 greens patentkali gazon 0-0-27-(11) 1,5kg/100m² 325kg 3 ps enkel nee

Kunstmest schema 2012
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Datum Soort oppervlak Merknaam NPK Kg/100m2 Totaal 27-H Totaal 9-H Strooier stand Gestrooid door Strooiwijze Ingeregend

9-4-2013 marathon 500 120 3,5 tv/jt overlappend ja

8/9-4-2013 Fairway's Multigreen 15-5-15, 250kg/ha. 4100kg 0 24/22 ps overlappend nee

9-4-2013 greens marathon 5-0-27+2mgo+1fe 1 5 50 0 120 3,5 tv/jt ovrlappend ja

10-4-2013 tee's All season/Autumn 18-6-18/6-5-10+fe 3kg/100m 220kg 100kg 3-jan ps overlappend nee

29-4-2013 voorgreens Sportmaster 12-6-9+3mgo 4kg/100m 200kg 25kg 4 ps overlappend nee

3-5-2013 Fairway's Mutigreen 15-5-20, 200kg/ha 400kg 24 ps overlappend nee

13-5-2013 greens ijzerzout 16%fe+15%SO3 4kg/100m 700kg 250kg 4 ps/jt overlappend nee

14-mei greensurr sportmaster 12-6-9+3mgo 100kg 25kg 3 tv/gdk enkel nee

15-5-2013 tee's pro-turf 15-5-15, 4kg/100m 300kg 75kg 4 ps overlappend nee

6-6-2013 greens marathon 16-4-8+2mgo 2kg/100m 260kg 80kg 3 ps/jt overlappend ja

26-6-2013 Fairway's Multigreen 15-5-20, 100kg/ha 700kg 18 ps overlappend nee

5-8-2013 Fairway's Multigreen 15-5-20, 100kg/ha 1000kg 200kg 18 ps overlappend nee

8-8-2013 tee's Sportmaster mini 24-5-11, 2kg/100m 175 25 3 tv overlappend ne e

4-9/5-9 greens marathon 16-4-8+2mgo 3,5kg/100m 440kg 80kg 3,5 ps/gdk//gdk/tv overlappend ja

greens k boost 3,5kg/100m 500kg 100kg 3,5 jh/rg

tee's k boost 3,5kg/100m 300kg 75kg 3,5 jh/rg

11-okt greens kali 2,5kg/100m  250kg 3 jh/rg

9/10-12-'13 greens patentkali 3,5kg/100m 375kg 100kg 6 ps enkel nee

Kunstmest schema 2013
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Bijlage 7: 
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