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Koksijde brengt golf  
naar het volk toe
Openbare baan aan westkust van België krijgt jeugd aan het golfen

Drie jaar geleden schaarde het gemeentebestuur van de Belgische kustplaats Koksijde zich achter de golfsport. De aanleg van een openbare golfbaan 

werd in gang gezet. Niet alleen kunnen inwoners en eigenaren van een tweede verblijf er tegen een gereduceerd tarief golfen, ook de jeugd krijgt de 

sport er met de paplepel ingegoten. Wat kan Nederland daarvan leren?   
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Noem het de democratisering van de golfsport. 
De golfbaan werd gebouwd door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde, vertelt Marc Vanden 
Bussche, voorzitter en burgemeester van de 
gemeente Koksijde. Koksijde Golf ter Hille is zijn 
geesteskind en het resultaat van twaalf jaar lang 
inzet: ‘Onze missie is om de golfsport voor  
iedereen toegankelijk te maken. Wij proberen met 
ons beheer zo veel mogelijk mensen bij de golf-
baan te betrekken.’

Baanbrekend
De manier waarop dat gebeurt, is niet alleen voor 
Vlaamse, maar ook voor Nederlandse begrippen 
baanbrekend. De jeugd van Koksijde en omgeving 
krijgt de kans gratis kennis te maken met de sport. 
Dat gebeurt via de scholen. Rond hun veertiende 
en vijftiende jaar maken alle leerlingen tijdens de 

lessen lichamelijke opvoeding twee uur per jaar 
kennis met de sport. Zij doen dat onder auspiciën 
van twee golfpro’s, die hen de beginselen van de 
sport uitleggen.  
Daarnaast worden golfkampen georganiseerd 
tegen een aantrekkelijk tarief (80 euro) voor  
gevorderde en beginnende jeugdspelers. Drie 
dagen lang ontfermen de golfpro’s van de 
jeugdacademie zich dan over de jonge golfers. 
Los van dit alles kan de jeugd ook nog zelfstandig 
lid worden en tegen een zeer gunstig tarief zowel 
recreatief als competitief op de baan golfen. 

De poging om de jeugd aan het golfen te krijgen, 
is tot nu toe succesvol. Koksijde kent inmiddels  
150 jeugdspelers. De eerste talenten uit Koksijde  
hebben onlangs aan een jeugdtoernooi  
meegedaan. Prijsbeesten zijn het nog niet, maar 

wat niet is, kan nog komen. Voor de recreatievere 
jeugdspelers zijn er activiteiten als Halloween Golf 
en Paas Golf. Met haar aanpak is de beheers- 
organisatie achter de golfbaan onlangs in de  
prijzen gevallen; ze heeft van de regering een 
zogeheten burgerlabel gekregen als blijk van  
waardering. 

Echte handicap
Behalve oog voor de jeugd is er op de baan in 
Koksijde ook speciale aandacht voor paragolf, 
oftewel golfen met een echte handicap, zoals de 
organisatie het noemt. Ook is er samenwerking 
met een ziekenhuis in de omgeving op het gebied 
van revalidatie. Patiënten die herstellende zijn van 
bijvoorbeeld een heupoperatie en een prothese 
hebben gekregen, kunnen op de baan al  
spelenderwijs aan hun herstel werken. 
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Koksijde is overigens een kustplaatsje aan de west-
kant van Vlaanderen, ingeklemd tussen Oostende 
en Duinkerken. Het toerisme speelt er een belang-
rijke rol. Het aantal inwoners bedraagt 22.000.  
‘Het zijn heel actieve mensen daar; er gebeurt 
van alles. Zo hebben ze nog niet zo lang geleden 
ook het WK Veldrijden georganiseerd’, vertelt Jan 
Coppens namens Smits BV, het bedrijf dat de aan-
leg van de 27 holesgolfbaan bij de Belgische kust 
begeleidde. Coppens is senior salesmanager sport 
& golf bij Smits. 
‘Wij hebben inderdaad nog heel veel plannen’,  
vertelt golf secretary Jan Deramoudt. ‘Maar we  
willen wel met beide benen op de grond blijven 
staan en op een bewuste, rationele manier  
nadenken over wat wel en niet haalbaar is.’  
De organisatie achter de golfbaan heeft onder 
meer de ambitie om met de golfbaan grote  
evenementen aan te trekken. 

Federatiekaart
Meer dan duizend leden telt de openbare golfbaan 
in Koksijde nu. Alle inwoners van de gemeente en 
alle eigenaren van een tweede verblijf mogen er 
tegen een gunstig tarief golf spelen. Een federatie-
kaart die toegang tot de baan geeft, kost 70 euro. 

Verwacht wordt dat de grens van 1200 leden zeker 
zal worden bereikt. 

Achter de schermen wordt ondertussen voor- 
zichtig nagedacht over een uitbreiding met nog 
eens negen holes – en dat is nog maar het begin, 
want de gemeente Koksijde is erg ambitieus. Golf 
secretary Jan Deramoudt relativeert die ambitie 
overigens wel direct: ‘Ach, wat is succes?’ zegt hij.  
‘Ik heb een achtergrond in het wielrennen en  

daarin wordt gezegd dat de koers pas wordt 
gewonnen aan de eindmeet. En we zijn nog niet 
aan de eindmeet.’ 

Volautomatisch
Smits kreeg de adviesopdracht voor de aanleg 
van de baan in Koksijde in 2013 na een openbare 
aanbesteding. De grootste uitdaging, volgens 
Coppens, was het waterbeheer: de gemeente  
stelde als harde voorwaarde dat er geen water aan 
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de grond mocht worden onttrokken. In de baan 
zitten dan ook veel waterpartijen; samen vormen 
zij een reservoir van 90.000 kub. Coppens: ‘Water is 
de key factor op de baan.’ 

Daarnaast is het beheer zo veel mogelijk  
geautomatiseerd, met een weerstation, bodem-
sensoren voor vochtmeting en tal van andere 
moderne apparatuur. De begingedachte van het 
gemeentebestuur om het beheer bijna helemaal 
volautomatisch te maken, bleek onhaalbaar. 
‘Greenkeeping blijft toch mensenwerk. Er is nog 
geen apparatuur met voldoende voorspellende 
gaven; dat maakt het moeilijk’, zegt Coppens, die 
het wel interessant vond daarover na te denken. 

Een aannemersconsortium van twee bedrijven 
deed de aanleg, Jeremy Pern was de architect.  
In september 2015 werd de baan officieel  
opgeleverd, maar zij was toen al vanaf januari in 
gebruik. Inmiddels wordt de baan gerund door 
hoofdgreenkeeper Michel van Uffelen. Hij krijgt 
daarbij hulp van meer dan twintig lokale mensen 
zonder greenkeepingachtergrond of -opleiding. 
Zeven van hen zijn in vaste dienst. Zij leren het vak 
in de praktijk. Het technische onderhoud is uitbe-
steed aan een partij die parttime een monteur op 
de baan laat rondlopen. Ter ondersteuning van de 
staf worden verder nog regelmatig buitenlandse 
seizoenarbeiders ingezet. 

Openbaar of niet, de kwaliteit van de baan moet 
top zijn, vindt Van Uffelen. ‘We gaan elke keer weer 
stapjes vooruit. We hebben hier al een keer de 
Belgische pro’s mogen ontvangen. Die waren  
allemaal laaiend enthousiast over de baan’, vertelt 
Van Uffelen met gepaste trots.

De jongeren op de golfbaan gedragen zich  
volgens Van Uffelen niet beter of slechter dan 
andere golfers. Met school brengen ze er veel tijd 
door op de uitgebreide oefenfaciliteiten en op de 
kleine baan (negen holes), die technisch als zeer 
uitdagend te boek staat. Op de baan worden de 
klassen wel continu begeleid door de golfpro’s.  Openbaar of niet, 

de kwaliteit van de 

baan moet top zijn

Het clubhuis
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What’s in it for holland? 
Openbare golfbanen zijn in Nederland 
moeilijk realiseerbaar. De overcapaciteit aan 
banen maakt dat openbaar golfen al snel tot 
oneerlijke concurrentie leidt. Toch kunnen 
we in Nederland wel degelijk iets leren van 
het initiatief in Koksijde, denkt Jan Coppens: 
‘Het is maar een hersenspinsel van mij, maar 
als de jeugd verslingerd raakt aan het  
spelletje, zijn dat toch de golfers van  
morgen. In Nederland hebben we eigenlijk 
geen wachtlijsten meer op de golfbanen. 
Dan vraag ik me af: als zoiets werkt in 
België, zou het dan in Nederland misschien 
ook lonen om de baan open te stellen voor 
jeugdleden of scholieren? Toevallig sprak  
ik daar gisteravond op een feestje nog  
over met golfers. De vraag waar we op  
uitkwamen, was of het haalbaar is om  
seniorleden te overtuigen iets meer  
contributie te betalen om de toekomst van 
de sport en de vereniging op gang te  
helpen. Ik denk dat het zin heeft om  
daarover in ieder geval na te denken.’


