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Sinds de start van de nieuwe Flora & Faunacommissie Landgoed de Poll hebben wij het
volgende gepubliceerd:
 Artikel in de InterPoll van febr. en okt. https://www.nngcc.nl/leden/interpoll
 Metafoor (Nederlandse Nationale ballet) voor de start van de F&F commissie
https://www.nngcc.nl/nieuws/start-van-de-flora-fauna-commissie
 Augusta holes??? 10 Onkruidstekers aangeschaft om de fairway onkruidvrij te maken
https://www.nngcc.nl/nieuws/augusta-holes-10-comfortabele-onkruidstekersaangeschaft
Periodiek verzamelen we in deze Nieuwsbrief alle nieuws en opmerkingen rond Flora & Fauna
en initiëren we activiteiten op en rond Landgoed de Poll. Deze Nieuwsbrief mailen we
rechtstreeks naar leden, aanvoerders van competitieteams en stamhoofden van de vaste clubjes
(voor zover bekend), die zich daarvoor hebben opgegeven (in verband met privacywetgeving).
En natuurlijk aan onze greenkeepers en het Bestuur. We vragen het Bestuur ook de link naar
onze Flora & Fauna Nieuwsbrief op te nemen in de digitale Nieuwsbrief NNG&CC die zij zelf

om de 2 weken versturen. Mocht je deze F&F Nieuwsbrief doorgestuurd gekregen hebben en
deze in het vervolg rechtstreeks ontvangen en/of wil je deelnemen aan onze F&F activiteiten,
dan kun je je ook aanmelden op mailadres peper@home.nl.

Geen interesse in Flora & Fauna?

Dan konden we elkaar de hand schudden. Voordat ondergetekende, niet gehinderd door enige
kennis over Flora & Fauna, in deze commissie stapte heb ik in de InterPoll nooit de artikelen
hierover gelezen van allerlei zeer bevlogen leden of deelgenomen aan de vroege ochtendwandelingen om vogels te spotten etc. Doodzonde. Wél heb ik eens een vliegshow van roofvogels
georganiseerd voor de bedrijfsleden en dat was zeer spectaculair. Misschien moeten we dat in
de toekomst nog eens gaan doen!

Maar wellicht word jij ook verrast, als je
het ‘Beheersplan Groene omgeving’ van
Bureau Buiting leest. Dit 24 pagina’s
tellende rapport opent je de ogen voor de
mogelijkheden op het gebied van Flora &
Fauna op ons Landgoed. Je moet er even
voor gaan zitten, maar ik hoop dat je
begrijpt: als we gezamenlijk onze schouders eronder zetten kunnen we nog veel
meer plezier aan Landgoed de Poll gaan
beleven.
https://www.nngcc.nl/baan/flora-enfauna

Bovendien vind ik het hoopvol, dat we
steeds meer golfers met vogelkijkers in de
baan zien …….

Een bijzondere vondst

Mocht je eens iets bijzonders zien, een vogel of een plant of
iets anders, laat het ons dan weten, dan kunnen we daar de
andere leden ook op attenderen. Leuk: we kregen al een vogelvraag. En vonden de greenkeepers een infrarood camera
in de omgeving van het Pingo meertje richting het spoor.

Ze hebben de camera meegenomen en op de vindplek een briefje achtergelaten voor de
rechtmatige eigenaar. En ja hoor, daar meldde iemand zich: een bewoner van de Zuidlaarderweg verwachtte zo wolven op onze baan te kunnen spotten…. Zou toch bijzonder zijn, maar
volgens ingewijden komt een wolf alleen op gebieden af waar schapen lopen. Hoewel ze ook
gek blijken te zijn op everzwijnen en reeën. Dus het lijkt mij, dat golfbanen in de omgeving,
die bepaalde gedeelten door schaapskuddes laten begrazen, waarschijnlijk eerder kans op
maken op een wolf dan wij. Jammer, maar blijf toch opletten….

Hoezo een duurzamer beheer van de groene omgeving nu we ondanks het lage grondwaterpeil een beregeningsinstallatie laten aanleggen?
Tijdens de ALV in oktober ’19 is door verschillende sprekers het belang van een beregeningsinstallatie belicht en met grote meerderheid van stemmen door de leden aangenomen. De angst
dat we als club het grondwaterpeil verlagen en de waterhuishouding in de omgeving verstoren
is onderzocht en bleek ongegrond: het jaarlijks waterverbruik van deze installatie is nog geen
kwart van de gemiddelde landbouwer. Bovendien kan het onze club in droge tijden verboden
worden om te sproeien. Met de installatie sproeien we zorgvuldig: dat betekent alleen als het
noodzakelijk (en dus mogelijk) is. Onze leden accepteren liever niet dat met name het gras rond
grote bomen, bunkers en greens dusdanig uitdroogt, dat die grond scheurt, hobbels en bobbels
krijgt en zelfs helemaal kaal wordt. Let wel: gele fairways is geen probleem, kale plekken wel.
Dus de beregeningsinstallatie heeft niet tot doel om gedurende het droge seizoen groene
fairways te behouden. Ze mogen best vergelen, zolang ze maar niet UITDROGEN. Een aantal
leden van onze commissie gaat deze beregeningsinstallatie desondanks aan het duurzame hart,
maar ook voor de Flora & Fauna commissie heeft de functie van golfbaan op ons Landgoed de
Poll allerhoogste prioriteit, gevolgd door energietransitie en dan biodiversiteit. Subdoel van

onze commissie is wèl om uw op- en aanmerkingen over het beheer van de groene omgeving
te verzamelen en er extra aandacht op te vestigen.

Waarom vragen we leden om onkruid te wieden op de fairways?
Een goede vraag. Sinds een jaar of drie gebruikt Allan geen pesticiden meer door de baan.
Daardoor krijgt onkruid natuurlijk meer kans om te groeien en is het nu handmatige onderhoud
heel tijdrovend geworden. De greenkeepers doen dit op de kwetsbare gedeelten op hun knieën
met pitchforks: op de green, voorgreen en zoveel mogelijk op de afslagtee’s, let er maar eens
op. Milieuvriendelijk als we zijn, accepteren we dus extra onkruid op de resterende gedeelten,
of ……. proberen we onze leden jaarlijks 2 keer 2 uurtjes te mobiliseren om rechtopstaand (!)
alle fairways te bewerken met de nieuwe onkruidstekers, zodat we voorkomen dat plakkaten
van meerdere tientallen meters onkruid zoals Madeliefjes en Weegbree zich uitzaaien. Het zou
ideaal zijn, als alle holes geadopteerd worden en dat teams of andere clubjes zelf het initiatief
gaan nemen om dit jaarlijkse onderhoud te doen. Dus bereid zijn 2 keer per jaar, in plaats van
18 holes te gaan golfen, het onkruid op ‘hun’ hole te lijf te gaan. Dan worden niet alleen hole 3
en 4 Augusta holes, maar krijgen we groene biljartlakens door de hele baan!

Op dit moment zijn er bij mij weten de volgende holes geadopteerd: hole 1, hole 2, hole 8 en
hole 16 en hebben een aantal teams nog niet definitief een keuze gemaakt welke hole ze gaan
adopteren. Het gaat de goede kant op! Onderstaand een verslag van de Test ‘Fairway
onkruidvrij maken’, wellicht zou jullie team in maart ook eens willen uitproberen of een hole
adopteren iets voor jullie is. Als je een hole geadopteerd hebt, kun je als team binnen de kaders
van het Groene Beheersplan (zie boven) ook meedenken en meehelpen. Zo gaan we op initiatief
van het damesteam die hole 16 geadopteerd hebben, in het voorjaar een aantal zaaivelden
aanleggen voor wilde bloemen door de baan….

Stinzenplanten (ver-) poten

Als F&F commissie wilden we dit jaar toch graag iets doen. We hebben met dank aan de kennismakingspakketten en nieuwe leden van het Bestuur budget gekregen voor Stinzenbollen, om
ruim 3000 Sneeuwklokjes en 250 Blue Bells te poten. Het mooie van deze bollen is, dat ze zich
elk jaar vermeerderen en komend jaar als eerste zullen bloeien. Begin februari hopen we dat u
zult genieten langs het pad vanaf de boerderij naar ons Clubhuis, richting de drivingrange,
rechts van de fairway van hole 16, achter de green van hole 10 en achter de green van hole 8.

Toen we als commissie samen met leden hiermee bezig waren, waren de
enthousiaste reacties van de langslopende leden hartverwarmend. Er
ontstonden spontaan mooie initiatieven: één lid heeft Stinzenplanten
geschept uit z’n eigen tuin en ons geschonken om te herpoten. Mocht u
zelf van ’t voorjaar ook (te) veel Stinzenplanten hebben, dan houden we
ons van harte aanbevolen, want ze zijn best kostbaar in aanschaf: stuur
ons een mail en we regelen het.
Ook werd een mooi idee gelanceerd: als u voorjaarsbloeiers zoals
Narcisjes aanschaft en weggooit zodra ze zijn uitgebloeid, neem ze mee
naar de club om te herpoten.
We hebben voor dit alles rechts in de ‘Horecaschuur’ ruimte om alles
neer te zetten: zie tegenover de zij-ingang van het Clubhuis en naast de
cleaningruimte, daar zit een sticker van onze commissie rechts naast de
ingang.

Tijdens het bolletjes-tellen bleken we zo’n 10 % te weinig geleverd gekregen te hebben, de
leverancier heeft dit tekort ruimschoots na geleverd, dus dat was een leuke meevaller.

Ook ben je nooit te oud om te leren. Ondergetekende wist niet dat
Lelietjes-van-Dalen geen bolletjes waren, maar een ondoordringbare
wortelstructuur van zo’n 15 cm dik. De schop brak, toen ik ze naast
de green van hole 18 met volle gewicht probeerde te verpoten…

Test Fairway Onkruidvrij maken

Op zaterdagmorgen 28 november kwam een
clubje zeer ervaren golfers testen, of het verantwoord is om een team of clubje zelfstandig op
een zelfgekozen moment met een Instructiekaart
en Onkruidkaart door de baan aan de slag te laten
gaan. Kan dit veilig en zonder de golfers te veel
te storen?

Alle betrokkenen hadden vooraf via de mail de Instructiekaart
Fairway Onkruidvrij maken en Onkruidkaart ontvangen. De
greenkeepers hadden Onkruidstekers klaargezet en 5 emmers met
zand gemengd met graszaad. Op het secretariaat is de test op de
homepage aangekondigd, waren ze voor ons eerder aanwezig om de
aankondigingsposter op het terras te kunnen plaatsen en zijn de
Instructiekaarten geprint en geplastificeerd. De F&F commissie had
gele hesjes, gele emmers en koek en zopie geregeld.

Conclusie: De test is erg goed verlopen. In circa 2 uur is
met erg veel plezier en enthousiasme de fairway van hole 1
onkruidvrij gemaakt zonder ongelukken. De passerende
golfers reageerden unaniem positief en waren nieuwsgierig
naar wat we aan het doen waren. Er werden veel grappen
over de opvallende gele hesjes gemaakt: Taakstaf? Protestbeweging? Bovendien heeft zondag Heren 2 vervolgens
hole 2 geadopteerd, geweldig.

Eén lid vroeg zich af terecht of het graszaad nog wel zou opkomen. Gezien de milde
weervoorspellingen kon deze test nog net. Nu de test succesvol is verlopen gaan we ons eerst
concentreren op de werving van teams en clubjes om een hole te adopteren, zodat in het voorjaar
opnieuw actie op de fairways tegen het onkruid kan worden ondernomen.

Het was even uitvogelen hoe de Onkruidstekers
werkten. Eén van de heren vond het wel een hele
grote pitchfork …. De mannen waren er snel achter
dat de Onkruidstekers uitstekend functioneerden! Ze
hebben een Instructiefilmpje gemaakt voor de link in
de Instructiekaart (die overigens niemand bekeken
had tijdens de voorbereiding).

We zijn gestart aan de achterkant van de green. We zagen dat de green en voorgreen volledig
onkruidvrij waren. Dit doen de greenkeepers zelf (pitchforks!), de onkruidstekers zijn daarvoor
‘te grof’.

Op de fairway hebben we op verschillende manieren gewerkt: eerst allemaal een onkruidsteker,
een afvalemmer en een emmer met vulzand. Ervaring leerde dat 2 teampjes van elk een ‘steker,
vuller en opruimer’ het prettigst werkte.

Er was onduidelijkheid of de grote plakkaten Madelief of Klaver helemaal zwart of kaal
gemaakt moesten worden. Dit hebben we in overleg met onze baancommissaris Jaap Engbers
wel gedaan: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Grappig, halverwege de hole waren we door de 5 emmers
vulzand heen, terwijl we aan het begin nog dachten dat het veel
te veel zou zijn. Je hebt voor een par 4 minimaal 8 tot 10
emmers nodig. We gaan logistiek regelen dat we die emmers
voor teams bij de greens te krijgen, vooral op de holes die ver
van de Horecaschuur liggen.
De ‘blauwe afvalzak’ was ook veel te klein. In overleg met
Jaap hebben we het onkruid op een grote bult halverwege de
hole verzameld en gaan we regelen dat de greenkeepers die
weghalen.

Bosploeg

We zijn bezig en hebben zelfs geprobeerd om de eerste stappen te zetten met de nieuwe
Bosploeg. In het verleden zijn er erg veel initiatieven op dit vlak geweest en hopen dat deze en
andere stoere leden zich weer aanmelden en mee gaan doen in het nieuwe jaar (mail Janneke
Kruiswijk, kruiswijk.j@planet.nl). De bosploeg verricht met name opruimwerkzaamheden in
bos- en struikgebieden, zoals bijvoorbeeld bramen trekken en populierenopslag verwijderen.
Misschien hebben jullie gezien dat de greenkeepers de afgelopen maand al heel veel bramen
middels maaiwerkzaamheden buiten de baan hebben verwijderd. Als het lukt alles jaarlijks één
keer op te ruimen en te maaien , houden ‘we’ het bij……

Eretitel voor leden die meewerken om de Flora & Fauna Landgoed de Poll te versterken?

En last but not least: we zijn als commissie nergens zonder de
hulp van onze leden, hulp voor over het algemeen vervelende
klussen waarbij je moet bukken en vuile handen krijgt….

Om leden voor hun inzet te bedanken, denken we na of we ze
de eretitel Land’graaf’ of Land’gravin’ de Poll gaan verlenen!

Wat ons rest is u hele fijne dagen te wensen, gezondheid en groene vingers voor 2021,
Namens de Flora & Fauna Commissie Landgoed de Poll

Carola Peper
December 2020

