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De laatste uitgave van Greenkeeper van 2014 stond vol met leuke voorbeelden van duurzaamheid op golfbanen in Nederland. Ook tijdens de 

uitreiking van de Greenkeeper of the Year Award is hier ruimschoots aandacht aan besteed door presentator Joris van Meel. Ook dit jaar zet 

de redactie van Greenkeeper deze leuke en bijzondere initiatieven in het zonnetje. Wilt u de volgende keer met uw #duurzaamgolf-initiatief 

op deze pagina staan? Stuur een e-mail naar project@nwst.nl en wij zenden u alle info.

#Duurzaamgolf

Diverse spreeuwenkasten in de baan Houtstapels gecreëerd als schuilplaats

#Duurzaamgolf - Golfclub Zwolle
Golfclub Zwolle was genomineerd als duurzame sportvereniging 2014 in de regio Zwolle. Uiteindelijk lukte het net niet om deze duurzaamheidsprijs in de 

wacht te slepen bij de verkiezing tijdens het Sportgala. Door deze nominatie heeft Golfclub Zwolle toch kunnen aantonen dat golf en duurzaamheid prima 

samengaan.

#Duurzaamgolf - Golfbaan Delfland
Het is een uit de hand gelopen hobby van John Kleijweg, directeur van Golfbaan Delfland en lokale 

vogelaar. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan een leef- en broedgebied voor vogels rondom 

Golfbaan Delfland. Dit behelst een zwaluwwand, een ooievaarsnest, 40 nestkasten en drie schelpenei-

landen. Inmiddels weten de vogels, waaronder visdieven en schooleksters, dit gebied feilloos te vinden, 

en binnenkort waarschijnlijk ook de ooievaar. Daarnaast is Golfbaan Delfland kort geleden begonnen 

met het programma Committed to Green, om het felbegeerde GEO-certificaat in de wacht te kunnen 

slepen. In dat kader heeft de golfbaan laatst takkenwallen aangelegd, waarin de merel nestelt en die 

tevens beschutting bieden aan hazen en fazanten. Verder zijn er onlangs twee nieuwe valkenkasten 

geplaatst. Vooral de torenvalk is al vanaf de aanleg een vaste gast op Golfbaan Delfland. Op een deel 

van de golfbaan waar niet gespeeld wordt, is een fruitboomgaard aangeplant, in samenwerking met 

de buurman die bijen houdt. 

#Duurzaamgolf - 
Hoge Kleij
Ook op Golfclub Hoge Kleij worden ver-

schillende duurzame initiatieven onderno-

men. In 2006 liepen er al schapen op de 

golfbaan rond. Ook nu in 2015 blijft de 

golfclub bezig met duurzaamheid.

Insectenhotel Schapen op Golfclub De Hoge Kleij

Stuur of twitter dit artikel door! 
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Ooievaarsnest

Zwaluwwand Valkenkast

Schelpeneiland

Weidevolgelbeheer op de Batouwe.

IJsvogelbroedwand op de Goyer.

Vleermuizenkelder Oosterhoutse Golf.


