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De aanleiding

• Aantal rommelige gebieden door de baan

• Een aantal niet ‘werkende’ poelen door de baan

• De golfbaan ligt naast een waterwingebied en heeft de status van 
grondwaterbeschermingsgebied: versterken van de biodiversiteit is 
gewenst

• Bedreigde diersoorten: patrijs, veldleeuwerik, 
Vinpootsalamander,  op en rond de baan

• Een ‘birdy’ in de lucht  is net zo leuk als 
een ‘birdie’ in de hole



De route 

• Rondleiding over de baan met de stadsecoloog

• Stagiaires doen (met succes) onderzoek in de aanwezige poelen

• Betrokkenheid van KNNV door de aanwezigheid van patrijzenakker en 
vleermuizenkelder naast de Golfbaan

• Inventarisatie van de flora door KNNV team

• Birdwatching samen met Sovon

• Enthousiaste beheerder van grondeigenaar TWM

• Contacten met Ben Crombaghs van Natuurbalans

• Veel gesprekken met Hoofd greenkeeper en baanverantwoordelijke in 
het kader van GEO certificering (2018) creëren draagvlak voor ander 
beheer



Uitkomst

• Een voor alle partijen herkenbaar, doortimmerd plan 
opgesteld door betrokken deskundigen

• Een werkzaam Beheer en inrichtingsplan



Het Plan op hoofdlijnen



Hoofdlijnen Beheer en inrichtingsplan



Tussenresultaat

• Subsidie Provincie Noord-Brabant in het kader van ‘Ontwikkeling 
leefgebied en ecologische verbindingszone voor prioritaire 
soorten.

• Werkzaamheden gestart in 2019, project wordt in 2022 
afgesloten



Uitvoering

• Poelen uitgegraven en van een leemlaag voorzien

• Gebieden rond de poelen met inheemse soorten aangeplant

• Overgang van rand van de golfbaan naar patrijzenakker laten verruigen

• Patrijzenakker en randen ingezaaid met bloemen en kruidenmengsel

• Niet in het spel komende gebieden aangeplant met inheemse plantensoorten 

• Enkele vrijwilligers opgeleid voor de monitoring ‘bij nacht en ontij’ van de 
poelen

• Opkweken en aanplanten van inlandse bramen

• 100 spreeuwenkasten, 100 genummerde mezenkasten

• Werkgroep Groen verantwoordelijk voor onderhoud poelen en vogelkasten



Resultaten
• Van onze ecologische correspondent: ‘De boomkikker

is tot op 50 meter genaderd…..’
• In alle poelen zijn kikkers waargenomen en in enkele 

salamanders
• In 2021, 3 patrijzenkoppels met jongen
• Nog belangrijker: Actief biodiversiteitsbeheer
• En, veel enthousiasme over de aantrekkelijkheid van de golfbaan onder 

leden en bezoekers met name over de lus de Leij
• Veel aandacht voor de golfbaan oa. Nature Today, Greenkeeper, 

Provincie Noord-Brabant 
• Bij gemeente Tilburg is Prise d’Eau niet langer een grijze vlek maar een 

onderdeel van Stadsbos013  met een natuurontwikkelings status



Lessons learned

• Zorg voor breed draagvlak bij maatschappelijke organisaties: 
gemeente, Provincie, Sovon, KNNV, andere actieve vrijwilligers 
groepen

• Zorg voor deskundige ondersteuning

• Betrek waar mogelijk team van greenkeepers

• Rug recht bij zeurende leden


