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GOTFTERREIN NIEUWE MEER

. l

De74 hectare tuíen het  Nie! rwe M€efen de r i jkswegAg

wofdt ontwikke d alsgolft€Írein. Lang, de noofd en

oot tz l jdevan d l t  gebled woídt  een eco ogls.he zone

inger icht .  Door het  mldden van hei  gol f te Í re in worden

droge verb indlngen aangelegd.

SchipholRea Estate,  BurgCol f  en pfov inc ie Noord-Hol land

werk€r  samen bi j  de reà isat ie  van d i t  pro ject .vanui t

provlncie Noofd-Ho land is Cerlies Nap projêctleiderr"Blj h€t
ontwikke en van de GÍoene As in r995 js  d i t  pro jê. t  a l  in  de
plannen opgenomen. Het  is  e€n b i jzonder pro jec i ,  omdat  de

zofewordt aangelegd in een puur íec feàti€ve o mgeving."

-ê '  Inger  eurs-  p-  à chi lpcrp-buredu Poyár L lá\ lonrrg

heeft de zone ontwofpen. Nanco Dolman van Roya Has
koning legt  u i t  waar de zone aàn d iende te voldoen.  Het

ontwêrpvan het  gol f terre in ber tond a l ,dus daar moesten

we rekening mee houden.  Dat  zorg i  er  onder meer voor  dat

de breedte van de eco ogi rche zone soms êrg smal  È,  soms

mindeídan vijftig meter bre€d. Ditwordt gecompenseeíd

door dê aanleg van zes zogenaamde stap5tenen.  Deze stap-

, tenen worden ecologisch ingef lcht  en geven d i€ren de kans

Naast  de nat te zone,wordt  ook een droge verb inding

8p, , reFrd Op dc hoBFrF 8êdeel ten vdn he(  go f te lern

wofden laagten of  b iotopen aange egd er  deze woíden

onder l ing m€t  e lkaar  verbonden.  Hierdoor ontstaat  e€n

dfoge ecologisch€ v€ fb lnd ing.  Bi j  dedr iv ing rang€ d ietussen

de Oude Haagsewegen de r i jkswegA4wordt  gerealÈe-"rd,

komteen p las drassteen ondêrdêA4 naar Badhoevedorp.

Nap:"De faunapassages en stàpstenen zorgen

eryooÍ  dat  de d ieren kunnen migreren en foeràgeren.

De ecologische zone op het golfteíein egt bijvoorbeeld ook

de vef  b inding tussen de RingvaaÍ i  en h€t  Aí .neídamse Bos

in het oott€n en de groene buffer in BadhoevedoÍp in het

werien. Fet eeígeb ed wordt groter en de die.en ku.nen

makkelUker van gebied naar gebied t rekken,  jagen op

voedsel en nerten leggen."
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