Betaalbaar en laagdrempelig
golf op sportpark
Proeven van “sportparkgolf”concept op Demodag Sportvelden
Golf wordt gespeeld op korte banen (Pitch&Putt Golf), maar ook op golfcomplexen met 9 tot zelfs 45 holes, waarbij een holelengte van 500
meter geen uitzondering is. Maar naast deze gevestigde golfvormen wordt de sport op bestaande sportparken steeds populairder, waarmee
de sport laagdrempelig en betaalbaar wordt. Op de Demodag Sportvelden is een drivingrange uitgezet, waar bezoekers een bal kunnen
slaan om te proeven van het concept “sportparkgolf”.
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Sportparkgolf kan worden gedefinieerd als golfen op een bestaand sportpark, waarbij de holes
zijn uitgezet over velden, die in eerste instantie
zijn aangelegd voor het beoefenen van andere
sporten. Golfen op een sportpark is een relatief
onbekend fenomeen in Nederland. In zo’n tien
gemeenten zijn golfbanen op sportparken aan
te treffen. Amsterdam neemt qua sportparkgolfbanen een bijzondere positie in. Reeds op drie
locaties, te weten sportpark Ookmeer, Sportpark
Sloten en Sportpark ’t Loopveld zijn sportparkgolfbanen aan te treffen.
Kenmerken sportparkgolfbanen
Kenmerkend voor dit type golfbanen is, naast
dat zij zijn gesitueerd op en of naast bestaande
sportvelden, dat zij veelal Par 3 holes kennen met
zo nu en dan ook Par 4 holes (dat zijn lengten
tussen de 50 en 250 meter). De speelmomenten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
bijvoorbeeld de voetbal- en of hockeyvelden. De
golfers komen veelal uit de meer seniore leeftijdscategorie. Een ander aantrekkelijk kenmerk
is dat de hoogte van het lidmaatschap van een
sportparkgolfvereniging vaak niet veel afwijkt van
een lidmaatschap van de voetbal- of hockeyvereniging. Sportpark golfverenigingen in Nederland
slagen erin om tussen de driehonderd en vijfhon-

derd leden te werven. Het grootste en belangrijkste kenmerk voor deze wijze van beoefenen
van de golfsport is dus de laagdrempeligheid. De
ontwikkeling ervan wordt dan ook met belangstelling gevolgd en ondersteund door de NGF.
Sportparkgolfverenigingen zijn aangesloten bij de
NGF en organiseren en nemen deel aan officiële
wedstrijden.
Amsterdam-Oost en sportparkgolf
In Amsterdam-Oost wordt ook overwogen om op
sportpark Middenmeer een golfbaan met oefenfaciliteiten te creëren. Een onderzoek daarnaar
vindt momenteel plaats. De overwegingen die
daarbij een rol spelen zijn: een extra recreatiemogelijkheid voor (Oost-)Amsterdammers van alle
leeftijdsgroepen, bestaande sportvelden worden
multifunctioneler benut, vandalisme neemt af
door extra gebruik overdag en de kosten van de
exploitatie van het totale sportpark worden verlaagd. Met voldoende leden, een ondernemende
pachter van de horeca en drivingrange en met
een pro-actief bestuur heeft een golfvereniging
op Middenmeer bestaansrecht en is een investering in golffaciliteiten gerechtvaardigd, zo bleek
uit recent onderzoek. Dat onderzoek richtte zich
ook op de meest ideale locatie voor een driving
range, de lay out van de golfbaan en de kosten.

Binnenkort laat Amsterdam ook onderzoeken
onder de Oost-Amsterdammers hoeveel animo er
bestaat om lid te worden van een op te richten
sportparkgolfvereniging, of om regelmatig een
rondje te wandelen rond de te realiseren golfbaan.
Proeven
Hoe voelt het om tussen de voetbal-, hockey-,
korfbalvelden en tennisbanen in te golfen? De
gemeente Amsterdam heeft op de Demodag
Sportvelden een driving range gemaakt waar
bezoekers een balletje kunnen komen slaan.
Hierdoor wil Amsterdam laten zien hoe toegankelijk golf kan zijn en iedereen met de sport laten
kennismaken.

Auteur Ron Steinkuhler is zelfstandig adviseur
en heeft het onderzoek naar golf op het sportpark uitgevoerd.
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