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Wildlifeop de baan
Met wilde dieren op de golfbaan zou je een bijzondere golfervaring kunnen creëren. Een ontmoeting
met dieren geeft een toegevoegde waarde aan de baan en zou een marketinginstrument kunnen zijn.
Tekst: Rob Borst – Foto’s: IPC Groene Ruimte

“N

ederland beschikt over
uitstekende golfbanen. De
golfbaan Deltanatuur is een
18 holes golfbaan. Deze golfbaan heeft
recent nog een ‘Diamond Eagle Award’
in ontvangst mogen nemen voor de
golfbaan met de hoogste belevings
kwaliteit. Naast de prachtige golfbanen,
maken de wilde dieren die u hier kunt
zien, het golfen wel heel erg bijzonder!
U combineert de sport met het spotten
van dieren, want wees niet verrast als er
zomaar ineens een groep dieren op de
golfbaan staat! Op de golfbaan heeft u
kans om edelherten, damherten en
reeën tegen te komen. In het water op
de golfbaan kunnen zwanen pronken
en snoeken en bevers zich schuil
houden! Vanuit het Deltanatuur
bungalowpark ligt de golfbaan op
slechts 5 minuten rij-afstand. Vanaf uw
bungalow kunt u zelfs met een gratis
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transfer naar de golfclub. Uiteraard
kunt u het golfen afwisselen met een
bootsafari of een andere excursie. Er
is voor u een bijzondere golfervaring
gecreëerd, in combinatie met Wildlife!”
…Deze golfbaan is met een kleine
aanpassing van de oorspronkelijke tekst
ontstaan op papier. Voor de werkelijke
beleving van deze wel heel bijzondere
golfbaan verwijs ik u door naar de site
www.beleefafrika.nl. Hier ziet u de
zebra’s, giraffen en antilopen aan u
voorbij trekken als u geniet van uw
sport, de beleving heeft een extra
dimensie gekregen door er ‘Wildlife’
aan toe te voegen. Het mooie van dit
alles is dat daar blijkbaar niemand
klaagt over een stukje omgewoeld gras
of een plaatselijke verdichting van de
green. De toegevoegde waarde van de
ontmoeting met de dieren maakt dit

alles ruimschoots goed. Dit is dan ook
de reden dat deze golfbaan als uitgangs
situatie is gebruikt voor dit artikel.

Van de natuur vervreemd
Als u in de september de krant open
slaat of de televisie aanzet, dan hoort u
wel iets over de bronst van herten op de
Veluwe. Met duizenden tegelijk trekken
we dan ook naar deze hoger gelegen
heuvels in onze delta om de natuur te
beleven. Tot op heden is dit unieke
schouwspel nog niet gebruikt als
marketinginstrument of om de beleving
van de golfer te voorzien van toegevoeg
de waarde. Met reeën, damherten, wilde
zwijnen, dassen, zwanen, snoeken,
bevers en al dat andere moois wat er
aan dieren in ons deltaland te vinden is,
gaat dat al net zo. Hoge hekken verschij
nen er langs de golfbaan en de green
keeper doet er alles aan wat binnen zijn
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mogelijkheden ligt om ‘schade’ aan
de grasmat en de beplanting te voor
komen. Weer een voorbeeld van hoe
ver wij Nederlanders van de natuur
vervreemd zijn, denk ik dan na het
lezen van wat ze in Afrika doen met
hun natuurlijke waarden. Ons opge
ruimde volkje is het gewoonweg
verleerd hoe mooi het is om natuur te
beleven, ook gewoon tijdens een rondje
golf of gezien vanaf het terras van het
clubhuis. Het gekke is dat we met zijn
allen veel geld pompen in het behouden
en ontwikkelen van natuur, wildlife
dus. Jaarlijks dragen we weer bij aan
verenigingen en instellingen die dit
voor ons realiseren, meestal ergens
waar je dan bewust heen gaat om
natuur te beleven. Het ontbreekt ons
echter aan tijd om overal te zijn en gaan
daarom toch liever voor de sport naar
de golfbaan als voor de beleving naar
de Oostvaardersplassen, Meijendel,
de Veluwe, Lauwersmeer, de Drunense
duinen of de Meinweg om maar een
paar natuurgebieden te noemen.

Sport en natuurbeleving
Slim als wij Nederlanders doorgaans
toch zijn is het met natuur heel anders.
Sport en natuurbeleving, dat is combina
tie die nog ver buiten ons denkpatroon
ligt. Dat is verklaarbaar door ons
vervreemd zijn van de natuur en ons
ruimtelijk ordening denken (hier sport,
daar natuur, daar wonen) en juist
daarom kansrijk om te ontwikkelen.
In Dronten kun je inmiddels wonen op

Groen&Golf augustus 2009

de golfbaan dus waarom dan geen
natuur op de golfbaan? Sport & Wildlife,
klinkt goed, past goed bij ons nieuwe
gedachtegoed in maatschappelijk
verantwoord ondernemen, de voor
beelden zijn er al in het buitenland en
de golfer krijgt toegevoegde belevings
waarde.
Moeten we dan met zijn allen honder
den ganzen, kraaien en konijnen op de
golfbaan gaan houden? Nee, dat lijkt me
niet de juiste weg om ook de golfbaan
kwalitatief in stand te houden. Een
koppel zwanen met hun jongen is
echter een heel ander verhaal en ook
herten en reeën zijn de aanblik meer
dan waard. Wat te denken van de
mogelijkheid dat u in de bosrand naast
de baan wilde zwijnen ziet op uw
wandeling over de fairway of even kan
genieten van een foeragerende das in
de fairway die gelijk de engerlingen
en emelten opruimt. Sport en Wildlife
vraagt dus, net als andere waarden,
maatwerk, deskundigheid en realisme.
Wat kan wel en wat kan niet, wat
vinden de golfers mooi en wat niet en
welke dieren passen er in het landschap
en welke niet, zijn belangrijke vragen
om beantwoord te krijgen. De belang
rijkste vraag is misschien wel: welke
toegevoegde waarde kunt u voor de in
het wild levende dieren hebben zodat
zij een toegevoegde waarde gaan
vormen voor de beleving van de golfers.
Gezien de giraffen, zebra’s en antilopen
op een wereldbekende golfbaan is er
veel mogelijk.

Toegevoegde waarde
Golfbanen aanleggen of exploiteren in
de ecologische hoofdstructuur krijgt
door deze combinatie met Wildlife een
nieuwe dimensie. Onlangs sprak een
gedeputeerde van de provincie Utrecht
nog op een bijeenkomst van Natuur
monumenten over het vraagstuk
betreffende de enorme ruimteclaim
die daar op elk stukje grond ligt. Een
combinatie van golf en Wildlife kan
daar binnen de EHS bijdragen aan het
invullen van dat vraagstuk. De Efteling
is een goed voorbeeld van beginnende
samenwerking tussen Recreatie, Sport &
Wildlife. De sprookjes, golf en natuur
business wordt hier gekoppeld door
integratie van deze onderdelen waar dat
kan. De Efteling en Natuurmonumenten
bundelen daar hun krachten voor een
nog betere beleving van de recreant en
dus ook de golfer. Wildlife wordt daar
gezien als een toegevoegde waarde in
plaats van een schade veroorzakende
lastige randvoorwaarde.
De uitdaging ligt er dan ook om Wildlife
een toegevoegde waarde te laten zijn
voor de golfbaan. Enerzijds als marke
tinginstrument maar zeker ook voor
de verhoging van de beleving van de
golfers in Nederland. IPC Groene
Ruimte helpt u graag bij het realiseren
van deze uitdaging en het scherp
krijgen en beantwoorden van de vragen
over Sport en Wildlife op uw golfbaan.
Rob Borst werkt bij IPC Groene Ruimte in Arnhem,
telefoon (026) 3550100, www.ipcgroeneruimte.nl
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