Vakblad Greenkeeper belangrijk onderdeel
van Nederlandse golfmarkt
Interview Joris Slooten van de Nederlandse Golf Federatie
‘Eind jaren 80 was het aantal golfers en golfbanen nog maar een fractie van wat het nu is. In die begintijd leek men ook niet erg bereid om
kennis te delen. Alles was min of meer een mysterie; informatie moest je maar zelf bij elkaar zien te sprokkelen.’
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‘Als golfbaanexploitant van De Rottebergen vond
ik het dan ook een verademing toen het vakblad
Greenkeeper ontstond vanuit een initiatief van de
NGF en twee jaar later door Hein van Iersel werd
voortgezet. Eindelijk was er iets van kennisverspreiding en kennisontwikkeling!
Door al die jaren heen is Greenkeeper een echt
vakblad gebleken. Ik moet Hein echt meegeven
dat hij zich altijd onafhankelijk heeft opgesteld.
Hij is altijd kritisch gebleven; dat vind ik heel
belangrijk voor een vakblad. Ook heeft hij door
de jaren heen goed samengewerkt met alle organisaties die een rol spelen in de golfbranche in
Nederland. En het blad heeft een goede content,
is proactief en loopt altijd voorop qua actualiteit.
De NGA heeft begin dit jaar een enquête uitgezet bij haar achterban en daaruit blijkt dat
Greenkeeper heel goed scoort. Het is een heel
belangrijk onderdeel van de Nederlandse golfmarkt en dat zal het in de toekomst zeker blijven.’
‘Als ik terugblik zie ik dat de NGF al redelijk vroeg
onderkende dat duurzaamheid een thema zou
worden. Daar is ze al meer dan tien jaar actief

mee. Eerst met het programma Committed to
Green, dat in 2010 werd omgezet naar het certificeringsprogramma GEO (Golf Environment
Organization). Duurzaamheid is bij ons nooit een
holle frase geweest, want het is natuurlijk een
containerbegrip. Voor golf is duurzaamheid redelijk uitgekristalliseerd. Het gaat echt om thema’s
die je voor het beheer van je golfbaan moet
benoemen. Deze thema’s zijn: landschap en biotopen, water, energie, ketenbeheer, milieukwaliteit en mens en samenleving. Laatstgenoemde
houdt in dat je een golfbaan onderdeel laat
uitmaken van de lokale gemeenschap. Duurzaam
beheer is een kwaliteitsslag die je als organisatie
moet maken, evenals een zakelijke beslissing om
de continuïteit van de organisatie veilig te stellen.’
‘Het is moeilijk te zeggen hoe ik de golfmarkt in
de komende vijfentwintig jaar zie. In ieder geval
is duurzaam beheer niet meer weg te denken.
Daarop komt zelfs meer druk te staan vanuit de
maatschappij in het kader van pesticidegebruik
en watergebruik en op termijn verwachten wij

dat ook rond kunstmest. Allemaal ingegeven
vanuit de Europese wetgeving. Dat betekent dat
je als golfbranche die uitdaging moet oppakken. Daar zijn wij als Federatie al mee bezig door
transparant te zijn over beheergegevens. Laat
zien dat je niets te verbergen hebt, ga relaties
aan met milieuorganisaties. Wij zijn daar als NGF
in ieder geval actief mee bezig. Zo zijn we sinds
vorig jaar een samenwerking aangegaan met de
Vogelbescherming. Op deze manier beïnvloeden
wij door het verstrekken van feitelijk gegevens de
beeldvorming positief en tonen we dat golfbanen
hun verantwoordelijkheid nemen in ons krappe
landje, waar we toch 9.917 hectare aan terrein
voor de golfbanen gebruiken.’

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4786
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