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Deze week met wat mensen gediscussieerd over hoe de ‘normale’ green-
keeper nu eigenlijk in de hele Green Deal-discussie staat. Mijn tegenvoe-
ters in de discussie waren vooral van mening dat greenkeepers in het 
algemeen een heel eind opgeschoven zijn in de richting van duurzaam, 
specifiek chemievrij beheer. Hoewel ik het daar op zich wel mee eens 
ben, denk ik ook dat dit greenkeepers gewoon maar overkomt. De gemid-
delde greenkeeper, die net zo min bestaat als de normale greenkeeper, 
ziet dat deze discussie grotendeels buiten hem om gaat. Dit is iets wat 
hem wordt opgelegd, zo’n beetje wat u en ik hebben als we leden van 
ons kabinet horen praten over gasloze woningen. Het zal wel moeten, en 
helaas zal ik de rekening wel moeten betalen.

Heel zinnig of principieel was die discussie natuurlijk niet. De Green 
Deal-oorlog is gevoerd en gewonnen door de tegenstanders van chemie. 
Persoonlijk denk ik niet dat we hier grote problemen mee kunnen oplos-
sen. Zelfs volgens de NGF zou bewezen zijn dat beheer zonder chemie 
niet mogelijk is. Ik heb nooit zo goed gesnapt hoe je zoiets kunt bewijzen. 
Maar ook die discussie is mosterd na de maaltijd. 

De volgende stap die de golfsector in mijn visie zou moeten maken, is 
zich concentreren op natuurbeleving en biodiversiteit. De meer dan 200 
golfbanen die Nederland telt, zijn populair bij een grote groep mensen 
en vaak hun enige verbintenis met de natuur. Van wie was ook weer de 
uitspraak: ‘Golf is a good walk spoiled’? Met andere woorden: bij golf gaat 
het om het spelletje, maar ook om natuur- en natuurbeleving. Laat je 
bezoekers zien wat een prachtige flora en fauna er op jouw golfbaan te 
vinden is. 
 
Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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