
Workshop Ondersteuning
OnCourse & natuur

NGF 26 Augustus 2021, The Dutch



9:00-9:30 Opening/Inleiding
9:30-10:30 Het waarom, hoe en wat van een ecologisch werkprotocol

Vereisten Wet natuurbescherming en boombeheer? 
10:30-11:00 Pauze
11:00-11:40 Case study Golfbaan Het Woold
11:40- 12:00 Case study Golfbaan Prise d’Eau
12:00-12:30 Ondersteuning NGF bij ‘Natuur’ in OnCourse
12:30-13:30 Lunch



Inleiding Natuur & Golf

NGF 26 Augustus 2021, The Dutch







De Wet                        
natuurbescherming?



Wat is de doelstelling van de Wet natuurbescherming?

Behoud van: 
Beschermde soorten? 

Natuurgebieden? 
Biodiversiteit?

In het wild levende (inheemse) planten en dieren?



Wat is de doelstelling van de Wet natuurbescherming?

Behoud van biodiversiteit



Tijdens het maaien van een berm verstoor je per ongeluk 
een broedende eend.

Is dit in strijd met de verbodsbepalingen van 
de Wet natuurbescherming?

Ja of nee?



Tijdens het maaien van een berm verstoor je per 
ongeluk een broedende eend. 

Is dit in strijd met de verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming?

Ja!



Stelling: De Wet natuurbescherming geldt alleen 
in het broedseizoen?

Juist of onjuist?



Stelling: De Wet natuurbescherming geldt 
alleen in het broedseizoen?

Onjuist!



Moet er bij het dunnen van een bos een flora en fauna 
inventarisatie gedaan worden?

Ja of nee?



Moet er bij het dunnen van een bos een 
flora en fauna inventarisatie gedaan worden?

Ja!



Stelling: Iedereen in Nederland moet zich aan de 
Wet natuurbescherming houden?

Juist of onjuist?



Stelling: Iedereen in Nederland moet zich aan de 
Wet natuurbescherming houden?

Juist!



Begrippen uit de Wet 
natuurbescherming:



Betekenis
- Biotoop    - Habitat    - Niche

Voorbeeld: De Rode Eekhoorn

- Biotoop: gemengde bossen en naaldbossen

- Habitat: in en om de bomen

- Niche: eten van nootvruchten, verstoppen van hiervan
(zaadverspreiding), voedsel voor roofvogels en vossen. 
Concurrent voor zwijnen en muizen..  



Lijsten waarop per land de dier- en plantensoorten staan 
die in hun voorbestaan worden bedreigd. 

Het betekent niet dat de soort beschermd is, 
uitsluitend dat de soort bedreigd is.

Rode lijst



Richtlijnen vanuit de  Europese wetgeving,
hierop is de Wet natuurbescherming afgestemd.

De bescherming van de “andere soorten” 
valt onder nationale wetgeving. 
Dit kan per provincie verschillen.

Habitat/Vogelrichtlijn



De zorgplicht houdt in dat menselijk 
handelen geen nadelige gevolgen mag 

hebben voor flora en fauna. 

De zorgplicht geldt voor alle in het wild 
levende planten en dieren, beschermd of 

niet.

Dit betekent in de praktijk voorkomen, 
beperken of herstellen. 

Zorgplicht



Natuurbeheer 
in de praktijk.



Best practices
- Hagen, lanen
- Dood hout
- Bessendragende struiken
- Overbeheer











NGF ondersteuning.







Link: https://youtu.be/meGY0uZFCEs. (Download hier de video 
voor gebruik op eigen website, YouTube-kanaal of social media.)

https://youtu.be/meGY0uZFCEs
https://www.ngf.nl/-/media/pdfs/videos-voor-clubs/biodiversiteit-op-golfbanen.mp4?rev=1953909871


Professor Hans de Kroon, Universiteit 

Radboud

“Biodiversiteitsafname: Vergelijkbaar met 
de tijd toen de dinosaurussen 

uitstierven.”
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