
Gebied Kwetsbaar Milieu hole 9 

 

 

Regel- en handicapcommissie 2021 v1.0   Pagina | 1  

Activiteiten Flora- en faunacommissie 

De Flora en Faunacommissie heeft jarenlang haar best gedaan om de vogelstand te bevorderen door 
meer dan 100 nestkastjes op te hangen en te onderhouden. Na het schoonmaken van de kasten dit 
voorjaar was onze conclusie, dat er minder kastjes benut waren dan andere jaren. Een onderzoek samen 
met de Radboud universiteit van Nijmegen naar voedsel voor spreeuwen bracht aan het licht, dat er 
relatief weinig insecten waren. Wel was er een grote populatie aan eikenprocessierupsen, die onze 
golfbaan teisteren.  

Onze commissie is samen gaan zitten met de Regel en Handicapcommissie en de Baancommissie. In dit 
overleg, waarbij ook onze hoofdgreenkeeper Ronald van Os betrokken is, is door de Flora en Fauna 
commissie naar voren gebracht dat we graag meer plaatsen op de golfbaan actief willen invullen met 
meer soorten bloemen en planten. Want dit vergroot niet alleen het aantal insecten, maar ook de 
biodiversiteit neemt toe. De monocultuur in de planten en dierenwereld (bijvoorbeeld de 
eikenprocessierups) zal hierdoor verminderen.  

Achter de green van hole 9 hebben 
we zo’n gebied ingevuld. Een 
prachtig gebied met nu bloeiend 
fluitenkruid, boterbloemen, straks 
duizendblad, brandnetels, etc. Het 
gebied zorgt voor een voedselbron 
voor zweefvliegen, vlinders, bijen en 
allerlei andere insecten. Extra 
vogelkastjes waaronder speciale 
spreeuwenkastjes zijn geplaatst. Ook 
koolmezen nestelen in zulke kasten. 
Spreeuwen zijn goed voor bestrijding 
van emelten (greens en fairway) en 
de koolmees is goed voor bestrijding 
van de eikenprocessierups evenals 
meerdere insecten zoals de 
zweefvlieg en sluipwesp. 

Een ander voorbeeld is het laten liggen van het afval uit de sloten naast de diverse holes. Het ziet er in 
eerste instantie slordig uit. Maar geef het aub even de tijd, in de zomer is het prachtig. Hierin is een 
enorm scala van dierenleven actief. Het iets verplaatsen van out of boundspaaltjes op 12,15,17 maakt dat 
de overlast voor de golfer minder is. Ook zijn de rode paaltjes rond een aantal waterpartijen ruimer 
geplaatst, zodat de oeverbegroeiing meer ruimte krijgt. 

Reactie R&H-commissie 

De R&H-commissie is verantwoordelijk voor de baaninrichting cfm de regels van de NGF. Ook de R&H-
commissie steunt het streven naar meer biodiversiteit. In nauw overleg met de Baancommissie en de 
Flora- & Faunacommissie is daarom besloten om het bosje achter de green van hole 9 te benoemen tot 
een zogenaamde verboden speelzone in een hindernis. Zo’n gebied herken je aan rode paaltjes met een 
groene kop en wordt ook wel een GKM genoemd: een Gebied met een Kwetsbaar Milieu.  
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Wat mag/moet niet? 
Het is niet toegestaan om je bal vanuit een verboden speelzone te spelen (regel 2.4). Je moet, ter 
bescherming van het milieu, het gebied ook niet betreden, ook niet om een balletje eruit te halen! 

Wat mag/moet wel? 
Je moet de verboden speelzonde ontwijken conform regel 17.1e. Dat mag op de volgende manieren: 

Je mag – met één strafslag – een bal spelen vanaf de plek waar je je vorige slag hebt gedaan; 

Je mag – met één strafslag – een bal droppen binnen 1 stoklengte van een referentiepunt op de lijn 
gemeten vanaf de hole door het punt waar je bal de hindernis is gepasseerd; 

Je mag – met één strafslag – een bal droppen binnen twee stoklengten van het punt waar je bal de grens 
van de hindernis is gepasseerd, maar niet dichter bij de hole. 

In de praktijk zal deze nieuwe situatie meestal betekenen dat je terug moet naar de plek waar je vandaan 
hebt gespeeld, omdat de andere twee mogelijkheden niet of moeilijk uitvoerbaar blijken. 

Wat als je bal in het algemeen gebied ligt en je hebt last met je stand of je swing van de verboden 
speelzone? 
Dan treedt regel 16.1f(2) in werking en heb je de keuze uit óf een vrije drop cfm regel 16.1b of je kunt je 
bal onspeelbaar verklaren (met één strafslag) cfm regel 19. 

Mochten er vragen zijn: mail naar handicap@golfclubwelderen.nl  
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