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Wateruitdaging: klimaat

• Hogere temperaturen 

• Vaker & meer neerslag in de winter 

• Toenemende intensiteit extreme zomerbuien

• Vaker & langere droogte

• Sneller stijgende zeespiegel 

Natte perioden worden natter, droge perioden

worden droger; langdurige droogte vormt 

serieuze bedreiging!



Extremen in Brabant 2016, 2021

Te nat….

Gem. neerslag juni: 68mm, 2016: lokaal > 300mm!

Gem. neerslag juli: 78mm, 2021: 100-150mm



Extremen in Brabant 2018, ’19, ’20

Te droog…



Extremen in Brabant 2018, ’19, ’20 

Te heet…

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fdossier-hitte%2Flive-temperatuenshy-ren-boven-de-dertig-graden-hitteplan-van-kracht-in-brabant~afd607df%2F&psig=AOvVaw0s_JNF4xhhPhBfI-k94fbY&ust=1601989234748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC7vYzBnewCFQAAAAAdAAAAABAE


Wateruitdaging: klimaat

• Zomer ‘18 extreem droog; geen grondwateraanvulling winter 

• Voorjaar ‘19 droog; beregeningsverbod grondwater

• ‘20 opnieuw droog #elkedruppeltelt

Droogte is sluipmoordenaar; treedt langzaam in, ijlt lang na 

Bovenste laag droogt uit ; veel sectoren onttrekken extra grondwater waardoor tekort verder 
oploopt 

Grote impact: structureel interen op grondwatervoorraad! 



Wateruitdaging: klimaat
Gele fairways in plaats van groene

Toekomst: golfbanen laten fairways met seizoenen mee kleuren. In 
droge tijden zullen fairways en rough geel zijn.  

Natte golfbanen na onweersbuien

Water op de baan; liever sturen waar

mogelijk dan op plekken waar ongewenst is. 



• Op meeste banen mag veel gesproeid worden; 
waterverbruik zal aan banden gelegd worden (toekomst)

• Strengere regels 

• Omslag in denken & handelen in beheer (on)diepe 
grondwater

• Van water afvoeren naar zoveel mogelijk vasthouden 

• Onderzoek kleine onttrekkingen 

Wateruitdaging: regelgeving



Beregeningsbeleid oppervlaktewater WDD (zie actuele Keur)

• geen vergunningplicht tot 100m3/uur

• gebieden met jaarverbod, halfjaarverbod, periodiek verbod

• amper uitzonderingen verbod 

• oppervlaktewater zodra a/d oppervlakte en in contact met 
watersysteem 

- Bassin/vijver met folie dus niet 

- Opgepompt grondwater in vijver wel

Ivm handhaafbaarheid, nadelen ecosysteem, 

definitie en droogteproblematiek. 

Wateruitdaging: regelgeving



Beregeningsbeleid grondwater Brabant (zie actuele Keur)

• Regel 34 AR Keur

• Vergunningplicht of voldoen aan algemene regels 

• Voorjaarsverbod graslandberegening (april/mei) en 
urenverbod (juni/juli) overdag (11-17u) in beschermde 
gebieden (zie kaart).

• Verplicht waterplan met waterbesparende
maatregelen voor flexibel beleid

• 5% regeling noodmaatregel

Zie vergunning eigen specifieke situatie! 

Wateruitdaging: regelgeving

https://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Keur_2015_Beschermde_gebieden_keur_vastgesteld&profileName=Viewer


Wateruitdaging: kwaliteit

• Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen

• Geen kunstmest maar organische meststoffen

• Minder uit- & afspoeling meststoffen (dosering, tijdstip toepassing)  

• Schoon water schoon houden

• Zuivering oppervlaktewater van bijv. parkeerterreinen

• Duurzaam golfbaanbeheer 
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Waterkans: klimaatadaptatie
https://v3.jamdots.nl/view/30081/Blauwe-Sportparken

Voorbereid zijn op droogteperioden én overvloed aan water

Grondwaterniveau verhogen en meer grondwateraanvulling 

Door: water vasthouden, minder afvoeren, méér infiltreren. 

• Duurzaam golfbaanbeheer leidt tot structurele speelkwaliteit, het 
hele jaar door.

• Gezonde bodem en planten

• Met goed watermanagement minder weersafhankelijk. 
Gezamenlijk belang golfbaan & waterschap!

https://v3.jamdots.nl/view/30081/Blauwe-Sportparken


Waterkans: klimaatadaptatie

Volgende grote uitdaging voor golfbanen: water

• voorbereid zijn op droogteperioden en overvloed aan 
water 

• droge baan als het wekenlang regent

• bij extreem droog mogen sproeien

• wat is het beleid en welke maatregelen worden er 
genomen bij extreme droogte of extreme neerslag?

Goed contact met het lokale waterschap! 

https://www.golfbaanhandboek.nl/_media/onderdeel/water/wateroverlast/tn_woverlast_15_.jpg?cache=


Waterkans: klimaatadaptatie

• Afkoppelen

• Ondergrondse voorziening (berging, infiltratie) 

• Oppervlakkige waterberging



Waterkans: waterberging
Extra waterberging in de baan aanleggen (waar neerslag 
opgeslagen & vastgehouden wordt voor gebruik in droge 
periode) - klimaatbuffers

• nut voor omgeving: tijdelijke opslag wateroverschot

• waterberging met natuurlijke oevers biedt leefgebied 
voor plant & dier; vergroten biodiversiteit golfbaan 

• minder afhankelijk van grondwater

• duurzaam beheer golfterrein

• hogere belevingskwaliteit 

https://www.golfbaanhandboek.nl/_media/onderdeel/water/wateroverlast/tn_woverlast_38_.jpg?cache=


Waterkans: besparing
• Precisieberegening – vochtsensor, droogtegevoelige 

plekken, grond verbeteren (↑ organisch stofgehalte)

• Beregeningssignaal 

• Water niet/minimaal in rough/fairways,
effectief op de green

• Waterbuffer voor droge perioden (regenwateropvang)  

• Besparen op elektriciteit beregeningsinstallatie

• Besparen op brandstof omdat fairways minder vaak 
gemaaid hoeven te worden

• Peilgestuurde drainage



Waterkans: waterkwaliteit
Goede waterkwaliteit behalen/behouden door:

• inrichting & onderhoud vijvers (planten 
aanplanten/verwijderen, waterbodem baggeren, 
golfballen verwijderen)

• minder af-/uitspoeling GB-middelen en/of kunstmest

Goede waterkwaliteit in vijvers: 

• oogt schoon & fris

• draagt bij aan biodiversiteit

Duurzaam golfbaanbeheer: Geo certificering 



Waterkans: waterkwaliteit
Schoon water schoon houden, door:  

• Passende inrichting

• Specifiek beheer & onderhoud 

• Zuivering, bijv. afstromend water parkeerterrein

• Helofytenfilters (rietvelden) 

• Goed visstandsbeheer

Goed zuurstofgehalte water, door: 

• Voldoende waterdiepte

• Waterplanten

• Beschaduwing

• Stroming



Waterkans: waterkwaliteit
Handleiding met tips: 

Leidraad waterkansen 

op golfbanen.



• Golfterreinen vaak glooiend; fairways + greens hoog & 
droog 

• Grote waterpartijen:  

- vijvers waar regenwater naartoe kan

- waterreservoirs voor irrigatie golfbaan

- water als populaire / spectaculaire hindernis

- water als fraaie landschappelijke decoratie 

- grond voor ophogen greens, tees, fairways & roughs

- water waar (aquatische) ecologie een kans krijgt

Waterkans: zichtbaar water



• Sinds jaren ‘90 toenemende interesse in ontwikkeling 
natuur- & milieuvriendelijk beheer golfbanen 

• Bewustwording potentieel flora & fauna op golfbanen 

• Veel golfbanen op eigen initiatief gestart met verhogen 
biodiversiteit en duurzaamheid golfbanen

• De rough is een geschikte plek voor bloemenmengsels; 
dat is goed voor insecten en ziet er fraai uit

• Vergeet niet de biodiversiteit IN de wateren; goede 
biotopen voor diverse planten, insecten en amfibieën

Waterkans: biodiversiteit



Waterkans: biodiversiteit
• Natuurontwikkeling trekt natuurlijke vijanden aan voor 

duurzaam beheer (spreeuwen eten engerlingen op, 
vleermuizen en mezen eikenprocessierups) 

• Groene omgeving zorgt in warme periodes voor koelte 

• Biodiversiteit levert ecosysteemdiensten, bijv. 
waterzuivering

• Golfbanen met natuur vormen “stepping stone” voor 
flora & fauna

• Natuur op golfbanen is voor veel golfers een belangrijke 
reden om de sport te beoefenen. Mooie natuur leidt tot 
spelplezier en brengt golfers keer op keer terug.



(het groen naast de green, 2018)

Waterkans: 

Biodiversiteit



Waterkans: beekherstel
• Ecologische verbindingszone

• Water met beek-/oeverdieren  

• Vispassage 

• Meanderende beek met stromend water 

Bijv. EVZ golfbaan in Cromvoirt: 

verhogen biodiversiteit door

- Aanleg heide 

- Planten grote bomen

- Natuurvriendelijke oevers



• Golfbaan de Swinkelsche



• Golfbaan Cromvoirt



Conclusies 
• Kansen verbetering biodiversiteit/ecologie/water door 

o.a. creëren waterbiotopen, aanleg EVZ’s, NVO’s en 
beekherstel 

• Kansen voor waterberging (piekafvoeren dempen) en 
water vasthouden 

• Hergebruik van water 

• Waterkwaliteitsverbetering  

• Betere resultaten door beter bespeelbare banen 
onder extreme weerssituaties




