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In de periode zoals hierboven aangegeven is door de GEO-commissie veel aandacht besteed aan de 
Flora- en Fauna aspecten op de golfbaan van Capelle aan den IJssel. Het golfspel vindt in de natuur 
plaats en deze natuur dient met respect te worden behandeld. Dit is met name uitgevoerd door  
Krijn den Boer en Peter van Toen, daarbij veelal geassisteerd door Freek Koster. 
Hieronder volgt een opsomming van wat er zoal is gedaan en welke meldenswaardige zaken zijn 
geconstateerd. 
 
Er zijn op, op plaatsen die niet of nauwelijks “in het spel zijn” een tweetal z. g. insectenhotels 
geplaatst . 
 

       
 
 
 
Door een professionele Imker worden op de golfbaan op een uiterst geschikte plek inmiddels een 
vijftal bijenvolken gehouden. De honing die dit oplevert wordt o.a. op de golfbaan verkocht en vindt 
ruimschoots aftrek onder de leden en de bezoekers. 
 

                  



Er wordt op het golfterrein een groot aantal gebiedseigen en wat vogelsoorten waargenomen. 
Merels, ganzen, kraaien, eenden, reigers, waterhoentjes, allerlei zangvogels…….. enz. enz. 
Maar één soort, die dit jaar een nest heeft uitgehakt willen we hierbij  separaat vermelden te weten 
de Bonte Specht 
 

            
 
 
 
Door een leraar en de leerlingen van het Vak College Hillegersberg zijn 19 vogelhuisjes gemaakt die 
allemaal een plaats hebben gevonden op de golfbaan. Deze vogelhuisjes worden jaarlijks 
schoongemaakt. Een enigszins vies, maar dankbaar karwijtje, want nagenoeg alle vogelhuisjes zijn 
jaarlijks in het broedseizoen bezet.  
 

     



Door de Geo-commissie wordt meer en meer gestreefd naar meer kleur in de baan. 
In dit kader zijn op diverse plaatsen bloem- en plantvakken aangebracht. Het ligt in de bedoeling dit 
in de komende jaren nog verder uit te breiden met vakken (wilde)weidebloemen. 
Voorbeelden van planten die reeds zijn gepoot zijn: 
Rhododendrons, boerenjasmein, dotterbloemen en skimmia’s. 
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