Amﬁbieën op
golfterrein Wittem
De leden van de golfclub in Wittem geven om duurzaamheid en
willen het landgoed van ruim 50 hectaren natuurgebied goed
beheren en op een verantwoorde manier gebruiken, waarbij
ze het milieu zo min mogelijk belasten. Zo zijn ze zuinig met
water en stroom, gebruiken ze geen bestrijdingsmiddelen
meer, scheiden ze het afval en proberen bij te dragen aan de
bescherming en ondersteuning van de natuur en het vergroten
van de biodiversiteit.
Op het golfterrein zijn een aantal poelen en vijvers aangelegd.
Namens RAVON inventariseert Jöran Janse al jarenlang de
amﬁbieën in diverse poelen in samenwerking met diverse
vrijwilligers zoals Hans Moonen
en Pieter Puts. De poelen en
vijvers zorgen voor een mooi
afwisselend landschap en voor
een rijkere natuur. Ze worden
gebruikt als wateropvang maar
ook als watervoorraad voor droge
tijden, en ze maken het golfen
spannender. Het water in de poelen
en vijvers is van prima kwaliteit en
verschillende soorten salamanders,
padden en kikkers zijn waargenomen.
Aandachtspunt is wel het uitzetten
van vis in de poelen en vijvers. De
leden weten inmiddels dat dit nadelig
is voor de amﬁbieën. De overgang van
land naar water is geleidelijk en de
begroeiing wordt zo beheert dat het water
niet helemaal dichtgroeit.
Op 15 juni jl. heeft de burgemeester
van Gulpen-Wittem, mevrouw Nicole
Ramaekers-Rutjens, tezamen met de
gedeputeerde van de provincie Limburg,
de heer Hubert Mackus, een plaquette
onthuld. Met deze feestelijke plechtigheid
is een 6-jaar durende renovatie voltooid
en is de inmiddels 62 jaar oude baan
weer helemaal up-to-date en mooier
dan ooit. De plaquette maakt deel uit
van een serie van 4 borden, waarop
wetenswaardigheden over de ﬂora
en fauna op het terrein worden
vermeld. De borden zijn door diverse
natuurorganisaties, waaronder RAVON,
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Onthulling van de plaqette op Landgoed Golfbaan door de burgemeester
van Gulpen-Wittem, mevrouw Nicole Ramaekers-Rutjens, tezamen
met de gedeputeerde van de provincie Limburg, de heer Hubert
Mackus, op 15 juni. De plaquette maakt deel uit van een serie van 4
natuurinformatieborden.
Vogelbescherming, IKL en SBB medeondertekend, als blijk van
hun ondersteuning van dit initiatief.
Deze natuurborden zijn geplaatst op die delen van de golfbaan,
waar ook wandelaars en ﬁetsers passeren. Het is misschien niet
aan iedereen bekend maar een groot deel van het natuurgebied
dat “Landgoed Golfbaan Wittem “ behelst, is vrij toegankelijk
voor passanten. Wandelaars en ﬁetsers zijn ook van harte
welkom in het restaurant van de club.
Kris Joosten (RAVON) & Daphne Heijboer
(namens de Zuid Limburgse Golf & Country Club Wittem)
Eén van de natuurinformatieborden waaraan RAVON een
bijdrage heeft geleverd, waarbij is ingezoomd op 1 deel van
het bord over de kamsalamander.

