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#Duurzaamgolf
Eerder dit jaar stonden in de Greenkeeper een aantal leuke voorbeelden van duurzaamheid op golfbanen in Nederland. 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 informatie.

#DuurzaamGolf - Golfclub EftEliNG
Ruim 250 schapen lopen op het Efteling Golfpark om daar 
de gebieden rondom de greens te begrazen. De kudde, 
onder leiding van schaapherder Bart van Ekkendonk en 
zijn twee bordercollies, onderhoudt de ruigtes op een 
milieuvriendelijke manier. Al eerder waren de schapen te 
gast op het Loonsche Land om te voorkomen dat de hei-
develden daar dichtgroeien met jonge planten of gras. Op 
het golfpark leidt het begrazen tot een mooier en natuur-
lijker beeld dan wanneer machinaal wordt gemaaid. Als 
deze ecologische manier van onderhoud succesvol blijkt, 
dan zijn de schapen in de toekomst wellicht vaker op het 
Efteling Golfpark te vinden. 
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#DuurzaamGolf - GolfbaaN GaaStErlaND 
De Natuurgolfbaan Gaasterland is aangelegd op de stuwwal van Gaasterland in Zuidwest Friesland welke dateert uit de voor-
laatste ijstijd. In de ondergrond ligt keileem, overdekt met zand. Het gebied waarbinnen de golfbaan is gerealiseerd bestond uit 
grasland en kende minimale natuurwaarden. In 2002 werd een gebied van 43 hectare omgevormd tot “nieuwe” natuur waarbin-
nen een 9 holes golfbaan met een putting green en drivingrange is aangelegd als onderdeel van een alternatief EHS-Natuurplan. 
Met ca. 150 verschillende soorten planten, waaronder acht rode lijstsoor-
ten en een handvol andere niet algemene soorten, biedt de natuurgolf-
baan een toevluchtsoord voor planten die elders zwaar onder druk staan 
of zijn verdwenen. Op deze natuurgolfbaan zijn golfers dan ook te gast in 
een werkelijk schitterende “nieuwe” natuur waarmee gezegd kan worden 
dat er een ideale symbiose is ontstaan tussen (golf )sport en natuur.
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