De taak van de commissie ontwikkeling
golf (COGO) is; het bevorderen van een
verantwoorde ontwikkeling van de
golfsport in Nederland.
Deze taak omvat als hoofdactiviteit
het adviseren en begeleiden van zowel
initiatieven om te komen tot een golfbaan
of –accommodatie als van wijzigingen,
uitbreidingen en verplaatsingen van
bestaande banen of accommodaties.
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In de uitoefening van deze taak is in de loop der
jaren binnen de COGO veel kennis en ervaring
opgedaan en het lijkt dan ook voor de hand te
liggen de voorzitter van de COGO de vraag voor
te leggen hoe een golfbaan er over vijftien jaar
uitziet.
Nu is het voorspellen van de toekomst altijd een
hachelijke zaak, nog los van het feit dat voornoemde
kennis en ervaring vooral beschikbaar is bij de
negen regioconsuls van de COGO en niet zozeer
bij de voorzitter. Bovendien bestaat “de golfbaan”
natuurlijk niet.
Is het immers juist niet een van de aardige aspecten
van golf dat geen twee banen hetzelfde zijn?
Van de bijna steriele schoonheid van Augusta tot
aan de ruige linksbanen aan de schotse kusten
hebben ze allen dezelfde basiselementen
gemeen, maar daar blijft het dan ook bij.
Maar misschien maakt dat het antwoord op de
vraag alleen maar gemakkelijker. Met voor elk
wat wils is er immers weinig reden te veronderstellen dat er de komende vijftien jaar zoveel aan
de banen zal veranderen. Het concept voldoet

Natuur en landschap gaan
steeds grotere rol spelen
prima en behoefte aan gelijkvormigheid zal er
zeker niet komen.
Evolutie en geen revolutie
Voor zover er wat zal veranderen is het zeker in
ons land een kwestie van evolutie en geen revolutie.
Dat wil zeggen, voortzetting van de ontwikkeling
naar wat ik gemakshalve zou willen aanduiden
met ecologische golfbanen. Natuur en landschap
gaan bij ontwerp, aanleg en beheer van banen
een steeds grotere rol spelen. Golfbanen zullen
op deze wijze in toenemende mate een integraal
onderdeel van het landschap gaan uitmaken
en een toegevoegde waarde betekenen voor
natuurontwikkeling.
Natuurlijk, ook nu houden architecten bij hun
ontwerpen al rekening met de omgeving, maar
zij worden daarbij veelal beperkt door het gebrek
aan ruimte. Wordt nu nog uitgegaan van
50 à 60 ha voor een 18 holes golfbaan, over
15 jaar zal dat ongetwijfeld in de buurt van
100 ha of meer liggen.
Dat daarmee de aanleg van banen, in het
bijzonder in de randstad enerzijds nog verder

onder druk zal komen te staan als gevolg van
de nog grotere ruimtebehoefte, spreekt vanzelf.
Anderzijds zal de maatschappelijke aanvaardbaarheid
van golfbanen hierdoor alleen maar verder toenemen
en daardoor juist weer een positief effect op de
aanleg hebben. Daarnaast zal het ongetwijfeld
leiden tot een grotere groei in de aanleg van
oefenaccommodaties, van par-3 banen en drivingranges tot aan indoor-faciliteiten.
Kunstgras
De ontwikkeling van oefenaccommodaties zal
ongetwijfeld een stimulans betekenen voor de
toepassing van kunstgras in golf. Kunstgras en
ecologie zie ik niet samen gaan, zeker niet gelet
op het feit dat steeds stringentere regelgeving
de eisen die gesteld worden aan het natuur- en
milieuvriendelijk beheer, inclusief integraal
waterbeheer, alleen nog maar zal toenemen.
Al met al, niet echt veel nieuws onder de zon.
De auteur Jos Gieskens is voorzitter van de
COGO, de commissie die de NGF begeleidt bij
de ontwikkeling van nieuwe golfbanen.
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