
Golfbaan het Woold

2011

Als leden van de 
baancom. en IVN lid 
Asten-Someren, was dit 
een unieke kans om 
nieuwe natuur te 
inventariseren en de 
ontwikkeling te volgen.



Doel van de proefvakken 

•  Drie/vier maal per jaar alle             
planten inventariseren.

•  En de bedekking vaststellen

•  Na een aantal jaren zagen we 
de gewenste  vegetatie 
ontstaan.

•  Dit is hole 15 in 2011, waar Han 
de heide in 2021 liet zien.

•  Na enkele jaren overgegaan 
naar inventariseren voor 
de voet



Ontwikkelingen op het Woold

•  Pionierssoorten en           
ruigtesoorten eerste jaar 

•  Zoals : Can. Fijnstraal

Kamillen

Pitrus 

en andere soorten die op 
natte en voedingsrijke 
bodems groeien.

•  2012/2014 al 102 verschillende 
planten.



Ronde Zonnedauw

•  Vrij algemeen 

•  Ook n pionierssoort

•  Voedsel arm zand / veen

•  mooie ontwikkeling in de 
heide



Watersnuffel

•  Zure vennen

•  Hoogvenen

•  Kenmerkend voor ons 
veengebied



Vogels

•  Vaststellen van broedvogel 
territora, door in 
broedseizoen min. 
wekelijks te 
inventariseren

•  Zegt wat over de biotoop 
ontwikkeling en 
begroeiing door
struiken en bomen  
op de baan.



Activiteiten en inventarisatie door de 
natuurwerkgroep in 2020

• Het weer in 2020, vastgelegd per maand 

• Paddenstoelen, Vaatplanten en mossen, bijvangsten

• Bosmieren, Libellen en Vlinders, Amfibieёn, Reptielen en Vissen

• Vogels

• Nationale Golfcourse Birdwatching Day

• Nestkasten 21 vleermuizen- en 39 vogelkasten

• IJsvogelwandjes 2 stuks



Resultaten nachtwaarnemingen

• Tijdens de 6 nachtelijke inventarisaties door Riek en Jan, lieten zich 
wel veel soorten vlinders zien, -256 waarvan -150 microvlinders en -
106 macronachtvlinders.

• Maar de aantallen per soort waren meestal laag, één of enkele 
exemplaren.

• In de nacht van 7 op 8 augustus konden we 128 soorten vlinders 
noteren, een nieuw record voor de golfbaan.

• Het hoogste aantal tot die nacht was 110 soorten in de nacht van 29 
op 30 juli 2018.



Overzicht Flora 2020, waarvan 13 op rode lijst

• Slijmzwammen, Schimmels Paddenstoelen e.a. 192

• Mossen 86

• Vaatplanten 350

• Sporenplanten, Varens en wolfsklauwen  6

• Kruidachtige planten, Russen en Cypergrassen  16

• Grassen 31

• Bloemplanten 204

• Naaldbomen 7, Struiken 46, Loofbomen 37 = 90



Overzicht Fauna 2020, waarvan 66 op rode lijst

• Bloedzuigers 1, Weekdieren Slakken 5, Springstaarten 3, 

• Spinachtigen 54

• Insecten 1026

• Vliesvleugeligen Sluipwespen 20

• Vlinders Dagvlinders  24

• Vlinders Microvlinders 56

• Vlinders Macronachtvlinders 237



Vissen etc., waarvan 43 op de rode lijst

• Vissen 13

• Amfibieën 5, Kikkers 2, Padden 1, Salamanders 2

• Hagedissen  1, Schildpadden 1

• Vogels 154

• Zoogdieren 12

• Vleermuizen 4



Ieder jaar wel een nieuwe 
verrassingen

De geboorte van een reekalf

De levendbarende hagedis

De rietorchis een topper in  
de ontwikkeling van de flora 
op de golfbaan.



Inventarisatierapporten 2012 t/m 2020

•  Meten is weten

•  Vasthouden aan doelstellingen

•  Beheer aanpassen aan 
ontwikkelingen

•  Ook provincie, gemeente, 
waterschap envele leden 
volgen de ontwikkelingen



Ontwikkeling beoordelen

•  Inventariseren is de basis

•  Met Hfd.Greenkeeper en 
voorzitter baancom. en 
leden werkgroep de 
resultaten bespreken in 
de baan.

•  Dit geeft de uitgangspunten 
voor het beheer de 
komende tijd.



10 jaar samenwerking

•  De basis van golfen in de natuur is 
samenwerking

• Hierbij dank voor de zeer goede 
samenwerking met eigenaren, 
het team van greenkeepers, de 
leden van het Woold, de 
baancommissie en de leden van 
de Natuurwerkgroep IVN

•    Dank voor uw aandacht


