GROENVOER
In deze eerste editie van Groenvoer leest u over het wel en wee van alles wat met de
natuur en onze golfbaan te maken heeft.
Wie er eigenlijk precies zorgen voor onze baan en de bijbehorende natuur, dat leest u
In de volgende Groenvoer. Daarin stellen we graag alle leden van ons groene team
aan u voor.

Groene zaken op en rond onze baan
Het jaar 2022 is inmiddels al aardig op streek. Nog even en dan hebben we alweer de
langste dag. Voor het greenkeepersteam is er altijd genoeg te doen. Dat geldt zeker
ook voor de uit leden bestaande baancommissie en de commissie duurzaam beheer.
Op weg naar een duurzame golfbaan met een grote biodiversiteit hebben we elkaar
hard nodig.

Twee vrijwilligersdagen
Ook afgelopen winter hebben we niet stilgezeten met maar liefst twee
vrijwilligersdagen. Op de eerste werden de wilgen geknot en op de tweede bouwden
we twee grote insectenhotels. Allemaal met materiaal van onze eigen golfbaan, en
…door veel enthousiaste vrijwilligers uit onze eigen club! Ook bij de afsluitende
lunches spatte het enthousiasme er vanaf.
Hieronder een kleine impressie via wat foto’s.

Wilgenknotten (24 februari)

Insectenhotels bouwen (24 maart)

Zowel vooraan (hotel Wim) als achteraan bij B6 (hotel Kees) zijn mooie
insectenhotels gebouwd.

Bomen met naambordjes

Sommige staan er nog niet zo lang. Andere al vele jaren.
Misschien is het maar goed dat bomen niet kunnen praten.
Toch zijn er genoeg leden die vinden dat er met bomen best te praten valt. Toch zie
je ze bij ons nog maar weinig in de baan..
Nadat prinses Irene deze gewoonte met ons deelde, waren er nog al wat mensen die
ook met bomen begonnen te praten. Zeker op wat latere leeftijd lijkt die behoefte
ook duidelijk toe te nemen. En het is geen nieuws dat het gros van de Schinkelshoekbevolking uit wat oudere, zij het nog redelijk vitale, leden bestaat.
Om het praten met onze bomen wat persoonlijker te maken heeft de Commissie
Duurzaam Beheer ruim dertig bomen op de golfbaan voorzien van naamplaatjes. Op
deze manier kunt u de bomen wat persoonlijker aanspreken. Dat maakt het zowel
voor u als voor de boom wat gemakkelijker.

Als uw bal een boom raakt, raak dan niet direct in paniek.
U zult zien dat de meeste bomen geen kwaad in de zin hebben en uw bal via hun
stam of takken gewoon teruggeven. Afhankelijk van uw eigen houding ten opzichte
van onze Schinkelshoek-natuur, kan het best eens zo zijn dat de boom uw bal beter
op de fairway legt dan uzelf.
Fruitbomen, eiken, esdoorns, wilgen, populieren, noem maar op. Ze staan er
allemaal, verdeeld over onze mooie golfbaan. Naast de Nederlandse namen zijn
uiteraard ook de Latijnse namen vermeld. Zo kunt zelf bepalen hoe u de boom
aanspreekt.

En mocht u de bomen weinig te vertellen hebben, dan kunt u altijd
nog het een en ander leren over welke bomen u tijdens het golfen op Schinkelshoek
allemaal tegenkomt.

Inventarisatie nestkasten in april 2022

Het gaat goed met de bezetting van nestkasten die we 2 jaar geleden hebben
aangeschaft in de strijd tegen de eikenprocessierups (zie de tabel). Dit jaar, naast de
koolmezen, opvallend veel pimpelmezen die zaten te broeden.

Vleermuiskasten
Vorige zomer hebben we vleermuiskasten opgehangen aan de grote populier op B8,
of C3 zo u wilt.
En wel 4 stuks, in elke windrichting één. Zo’n vijf meter van de grond zodat de
vleermuizen een vrije aanvliegroute hebben. Een van de kasten stond al wat langer in
de opslag te wachten op een geschikt moment en een geschikte plek om geplaatst
te worden. Dit is een zeer zware en goed geïsoleerde houtbetonkast waarin ook
overwinterd (winterslaap) kan worden.
Aan de uitwerpselen te zien voldoen de kasten goed.

Kasten gekraakt
Bijzonder is dat een kleine kast door een specht bewerkt is zodat er een gat aan de
zijkant is ontstaan. Een eventuele nieuwe bewoner hebben we hier niet gezien.
Wel bleek dat er een deftige pimpelmees die graag op stand wilde wonen zijn intrek
heeft genomen in de grote betonkast. We zagen pa en ma dit voorjaar in- en
uitvliegen om hun kroost te verzorgen.

Waarom ook weer vleermuizen?
Natuurlijk eten de mezen niet alle eikenprocessierupsen op. Na het verpoppen
verschijnen in het najaar de grijsbruine vlinders met een harige kop, oftewel de

eikenprocessievlinders (nachtvlinders).

Die zetten hun eitjes af op de eiken in de baan om ook het volgende jaar weer voor
rupsen te zorgen. En laten die vleermuizen zo’n vlindertje nu net als lekkernij zien..
Kortom: Terwijl de golfers slapen werken de vleermuizen aan een beter bespeelbare
baan.

Actueel:: Dinsdag 7 juni zijn de eerste eikenprocessierupsen op de boom gesignaleerd.
Dus blijft het zaak goed op te letten bij de eiken (met rood/wit lint gemarkeerd).

Holes B5 en B6
Het is u vast niet ontgaan dat er tussen deze holes hard wordt gewerkt aan het
realiseren van een mooi stukje nieuwe natuur. Een oud vervallen bos wordt daar
omgeturnd in een waar flora- en faunaparadijs. De tee boxen van hole B6 krijgen ook

een mooie upgrade om de hole nog wat uitdagender te maken.

De slootkant die langs de fairway van hole B6 ligt wordt door de invasieve
Amerikaanse rode rivierkreeft helaas ondermijnd met als gevolg dat de slootkant
instort en/of afkalft. Door de slootkant wat schuiner af te graven hopen we het
instorten van de kanten tegen te gaan. We gaan hier ook een proef doen met
waterplanten om de slootkanten steviger te maken.
Inmiddels is de oever beplant en ingezaaid.

Water en klei voor de zwaluwen
Aan de achterkant van B6 is een aflopende slootkant gemaakt waarin zich mooie klei
bevindt. Bedoeld voor de zwaluwen die hier hun bouwmateriaal kunnen halen.

Inmiddels is het eerste paartje boerenzwaluwen aan het bouwen in de schuur van de
greenkeepers
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Boerenzwaluwen in de schuur

Receptionist (m/v) gezocht voor onze hotels
Zoals bekend hebben we twee nieuwe insectenhotels op de golfbaan gebouwd.

Op dit moment wordt er bij de hotels geplant en gezaaid. De bloeiende struiken en
bloemen moeten straks insecten verleiden een hotelkamer te huren. Inmiddels zijn
er al enkele kamers bezet door metselbijen.
Graag komen wij op korte termijn in contact met een enthousiast lid dat regelmatig
de kamerbezetting wil controleren. Aanmelden bij greenkeeper Ben Jørgens.

Bloemenmengsels
Op meerdere plekken op de baan zijn bloemenmengsels gezaaid. Bloemen voeden
de insecten, de insecten zijn voedsel voor vogels, evenals de zaden en vruchten.
Daarnaast helpen insecten bij de bestuiving. Er zijn vele soorten insecten, elk soort
met zijn eigen behoefte. Dus…een grote (bio) diversiteit is belangrijk voor een goed
natuurlijk evenwicht. Insecteneters zoals zwaluwen hopen we ook weer terug te
krijgen op Schinkelshoek.
Daarnaast zal elke golfer blij worden van het spelen in zo’n mooie bloeiende
omgeving.

