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Inleiding en samenvatting
Bomen zijn mooi en waardevol voor onze baan en voor onze leden van de golfclub.
Bomen hebben een belangrijke functie bij ons op het gebied van speeltechniek,
decoratie, klimaat en natuurbehoud. De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de baan
om de speelbaarheid te handhaven of verbeteren. Nu is het tijd voor een analyse van het
huidige bomenbestand op het gebied van onderhoud, aanplant of kap.

Dit bomenplan laat zien wat onze ambities zijn voor de bomen in onze baan. Het geeft
meer duidelijkheid en richting bij afwegingen op het gebied van aanplant, beheer en
kap. Dit is belangrijk omdat transparant wordt gemaakt welke afwegingen hierbij gelden
en vanuit welke kaders wij als vereniging opereren. Dit bomenplan verankert de nieuwe
visie en werkwijze voor bomen.

De Tongelreep heeft een karakter van parkbaan aangevuld met elementen van een
bosbaan. De bomen leveren een grote bijdrage aan ons imago bij de leden en bij
bezoekers van onze baan. Kortom: de bomen zijn belangrijk voor De Tongelreep!

Wat willen we bereiken?
•
•
•
•
•
•

We willen gezonde bomen die goed onderhouden zijn.
We willen diversiteit die past bij het karakter van de baan.
We willen inheemse soorten.
We willen een golfbaan die speelbaar is en blijft waarbij dus rekening gehouden
dient te worden met hoogte en groei in de breedte.
We willen bijdragen aan de diversiteit van flora en fauna.
We willen ons steentje bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

Uitganspunt is kwaliteit en toekomstbestendigheid: de juiste boom op de juiste plek. Dit
geldt zowel voor bestaande als nieuw te planten bomen.

Hoe gaan we dat doen?
•
•

•
•

We gaan ervoor zorgen dat de bomen die vanwege de speelbaarheid nog gekapt
moeten worden voor maart 2022 weg zijn.
Alle bomen binnen het normale speelgebied worden geïnventariseerd en
gewaardeerd met de VTA methode waarna er een onderhoudsplan en aanplant
ontwerp gemaakt zal worden. In dit plan worden keuzes op het gebied van
behoud, kap en aanplant dus meegenomen.
We gaan ervoor zorgen dat er bomen worden aangeplant.
We gaan ervoor zorgen dat we voor maart 2022 bij zijn met onderhoud aan bomen
waarbij het uitgangspunt bij kappen is ‘nee, tenzij’. Soms is het noodzakelijk een
boom te kappen en dit vraagt om zorgvuldige afweging van belangen.
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Wij vinden het belangrijk om transparanter om te gaan met de keuzes en afwegingen die
gemaakt worden rond kap en aanplant. Communicatie richting leden en andere
belanghebbenden vinden wij belangrijk.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. de huidige situatie:
•
•
•

Er komen weer bomen bij.
Het beheer en onderhoud van onze bomen wordt structureler en planmatiger
aangepakt om reconstructies als die van de laatste jaren te vermijden.
In situaties waarin bomen moeten worden gekapt gaan we zorgvuldig te werk
(deden we al), de bestaande bomen worden geïnventariseerd en gewaardeerd,
waarna er een ontwerp wordt gemaakt voor eventuele aanplant.
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Situatieschets
De Tongelreep heeft een prachtig karakter van een 9 holes park/bosbaan met een
aantal karakteristieke holes. Daarnaast zijn er nog een aantal plekken in de baan waar
de speelbaarheid in het gedrang is zoals op hole 1 en hole 10 door de dogleg heen.
Over het algemeen kan gezegd worden dat bomen een prominente plek innemen bij
De Tongelreep.

De meeste bomen staan er al jaren en dit heeft ervoor gezorgd dat de baan min of
meer is dichtgegroeid. De laatste 3 jaar is er drastisch gereconstrueerd en dit zal de
komende 2 jaar nog moeten gebeuren op de volgende plekken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dogleg hole 1/10
Linkerzijde fairway hole 1/10
Linkerzijde fairway hole 2/11
Bomen bij oranje tee hole 2/11
Bomen tussen fairway hole 3/12 en green hole 5
Achterzijde green hole 3/12
Eerste dogleg hole 5/14
Dogleg hole 6/15
Bomen naast tee hole 7/16
Bosje achter tee hole 8/17

Het is daarnaast erg duidelijk dat er een achterstand is op het gebied van onderhoud.
Zwakke bomen, bomen met veel dood hout, rotte bomen etc. Dit gaan we inventariseren
aan de hand van de VTA methode en wordt verwerkt in een onderhoudsplan (aanplant
wordt hierin meegenomen). Streven is om dit onderhoudsplan voor oktober 2021 gereed
te hebben, waarna we direct door kunnen met het jaarlijkse onderhoud in de winter.
Vervolgens is het belangrijk hier een cyclisch geheel van te maken aan de hand van een
duidelijk tijdspad en plan van aanpak.
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Ambitie en aanpak van De Tongelreep
Uitgangspunt moet zijn dat bomen langer worden behouden maar dat de speelbaarheid
ook gegarandeerd blijft. Op sommige plekken (waar minder ruimte beschikbaar is) kan
dit betekenen dat er wordt gekozen voor kleinere boomsoorten die minder groot en oud
zullen worden. Kwaliteit en toekomstbestendigheid is belangrijk: zorg voor de juiste
boom op de juiste plek. Ook in het kader van klimaatverandering en biodiversiteit zijn
deze ambities belangrijk.

Kortom:
•

•
•

•
•

•
•

We zetten de juiste boom op de juiste plek: iedere boom heeft eigen kenmerken,
kwaliteiten en groei-eigenschappen. De keuze wordt afgestemd op beschikbare
groeiruimte.
We zorgen voor herplanting: wanner een boom wordt gekapt wordt gekeken naar
mogelijkheden voor compensatie.
We willen meer inheemse boomsoorten: de bomen hebben een belangrijke
functie op het gebied van bevordering van de biodiversiteit en bij de boomkeuze
wordt in principe gekozen voor inheemse boomsoorten van autochtone herkomst.
Deze inheemse soorten trekken namelijk de meeste flora en faunasoorten aan. In
de keuze wordt meegenomen of de bomen nuttige zaden en vruchten afgeven
voor insecten, vogels, kleine zoogdieren, en of ze broed- en schuilgelegenheden
bieden.
We willen diversiteit in aanplant: wanneer er veel bomen van dezelfde soort zijn
dan zijn deze kwetsbaar voor plagen en ziektes. Variatie is daarom belangrijk.
We willen onze bomen goed verzorgen: beheer en onderhoud is belangrijk om
ervoor te zorgen dat de bomen kunnen groeien zonder voor overlast te zorgen in
de baan. Snoeien, opkronen, het verbeteren van de groeiplaats, het geven van
water, het bestrijden van ziektes en plagen zijn beheermaatregelen. Deze
onderhoudswerkzaamheden worden aan de hand van het onderhoudsplan
jaarlijks tot 10-jaarlijks uitgevoerd.
Onder het onderhoud wordt ook verstaan het uitdunnen van het bestand om
andere bomen meer ruimte geven en de mogelijkheid te bieden om te groeien.
We zorgen ervoor dat de bomen met respect worden behandeld door spelers en
onderhoudsmensen. We willen ervoor zorgen dat er geen schade wordt
veroorzaakt aan de bomen en hun wortelstelsel.

6

Samenwerking en communicatie
Een nieuw bomenbeleid vraagt naast ingrijpen ook om een andere manier van
samenwerking en communicatie naar leden.

Leden moeten worden geïnformeerd over het nieuwe bomenplan en de veranderingen
die het met zich meebrengt. Voorkomen moet worden dat de indruk ontstaat dat we naar
eigen goeddunken maar iets aan het doen zijn.

Een aantal personen zal verantwoordelijk gesteld moeten worden voor uitvoering en
invulling van de diverse werkzaamheden. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden
als:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie aan de hand van VTA methode
Inventarisatie van groei van bomen op kritieke punten in de baan
Uitvoering snoei en onderhoud
Uitvoering kapwerkzaamheden
Opstellen plan van aanpak ten aanzien van aanplant nieuwe bomen
Communicatie naar leden en andere belanghebbenden
Aanplant van nieuwe bomen
Administratie van gekapte bomen, aangeplante bomen en verwerking hiervan in
systeem
2-jaarlijkse evaluatie van dit bomenplan

7

