
 
 

 

 

 

 

 

 

Programma:  
 

09.30 uur Ontvangst 

 

10.00 uur NGF – Koert Donkers 

 

10.15 uur Staatsbosbeheer – Jap Smits 

 

10.45 uur Natuurpunt – Jorg Lambrechts 

 

11.20 uur Faunus – Jarno Beijk 

 

12.00 uur Lunch 

 

13.15 uur NLadviseurs – Guido Hamelink en  

     Wesley Zadelhoff 

 

14.00 uur VDB Technics – Lode Moies en 

        Yves van den Bosch 

 

14.30 uur Rondleiding golfbaan en werkplaats 

 

16.00 uur Afsluiting 

 
 

                                                         

 

 

 

Thema Meer biodiversiteit op de 
golfbaan!! 
 
Woensdag 12 februari 2020 
 
Programma 09.30 uur – 16.00 uur 
 
Flanders Nippon,  
Vissenbroekstraat 15, Hasselt 
 
NGA-Lid: € 15,00 
NGA-sponsor: € 10,00  
Niet-NGA lid: € 100,00 
 
Aanmelden info@ngagolf.nl 
 
                  VOL=VOL 
60 Vlamingen/60 Nederlanders                                     

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.e-vision.nl%2Fnaturetoday%2Fimages%2Foptimized%2Fc75c2b6d-f0ef-4772-92a2-d19988eaf3db.jpg%26h%3D350%26w%3D870%26v%3D1522416716&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.naturetoday.com%2Fintl%2Fnl%2Fnature-reports%2Fmessage%2F%3Fmsg%3D24244&docid=XKYH8zHk0l257M&tbnid=w4trLsb1MzRcZM%3A&vet=10ahUKEwjhx6qGiO_mAhUx6KYKHVb4DakQMwhbKA0wDQ..i&w=870&h=350&bih=607&biw=1280&q=biodiversiteit%20&ved=0ahUKEwjhx6qGiO_mAhUx6KYKHVb4DakQMwhbKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.flandersnippongolf.be/


           

 

 

NGA-GAB-dag - 12 februari 2020 

Thema: Meer biodiversiteit op de golfbaan!!!! 

 

Inhoud presentaties 
 

➔ Nederlandse Golf Federatie / Spreker: Koert Donkers 
Wereldwijd staat, zoals bekend, de biodiversiteit onder extreme druk. Als antwoord op de 

verstedelijking en bijvoorbeeld intensieve landbouw liggen er voor golfbanen gigantische kansen. 

Goed en planmatig golfbaanbeheer kan een ongelooflijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 

biologische diversiteit in Nederland. Maar kan meer biodiversiteit ook antwoord geven op de vele 

vraagstukken/uitdagingen die spelen op de golfbaan? 

➔  Staatsbosbeheer / Spreker: Jap Smits 
 Is “Biodiversiteit “ heide, droog schraalland en akker op de golfbaan'?   

   
➔ Natuurpunt / Spreker: Jorg Lambrechts 

 Wilde bijen vertegenwoordigen met 400 soorten een zeer grote biodiversiteit in België.  
              We gaan in op de eisen die deze soorten stellen. Wat hebben ze nodig?   
              Hoe kunnen we (delen van) golfterreinen zo inrichten dat ze voor zoveel mogelijk soorten wilde  
              bijen geschikt zijn? 

 Een verhaal over het belang van 'niets' (plekjes kale bodem), over de zin en onzin van 
 bloemenmengsels en over ondergewaardeerde planten. 

 
➔ Faunus  / Spreker: Jarno Beijk 

“Vleermuizen, vriend of vijand? Waarom bescherming nuttig is en hoe wij een steentje kunnen 
bijdragen.”  
De inhoud zal zich richten op de nut en noodzaak van vleermuizen. Waarom is het goed om iets 
voor deze soorten te doen (bijv. omdat sommige soorten zeldzaam zijn en een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, omdat het boeiende dieren zijn, maar ook omdat ze een belangrijke rol spelen in 
de bestrijding van ongewenste gasten zoals eikenprocessierupsen en steekmuggen). Maar uiteraard 
gaan we verder dan het uitleggen waarom het goed is om het te doen. We willen ook juist aandacht 
besteden aan hoe men iets kan doen en waar men op moet letten.  

 
➔ NLadviseurs / Sprekers: Guido Hamelink en Wesley Zadelhoff 

 “Biodiversiteit op golfbanen” 
 

➔ VDB Technics / Sprekers: Lode Moies en Yves van den Bosch 
Over volledig autonome en elektrische fairwaymaaiers in Europa. 
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