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Golf ís natuur
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Kunstmatige ‘natuur’



Kunstmatige ‘natuur’



Geen connectiviteit



Wereldwijde afname van biodiversiteit

2023



• Subjectieve waarde:

natuurlijke processen, landschappen, 

dier- en plantensoorten, stilte, 

schoonheid, etc

• Verschillend proces voor elke golfbaan

beïnvloedt door ondergrond en

omgeving

• Laat je adviseren door een ecoloog

Natuurwaarde vergroten



• 10.765 ha golfbaan in NL

• 40% golfspel | 60% natuur

• Bijdrage leveren aan (inter)nationaal

probleem

What’s in it for me?



• Biodiversiteit draagt bij aan

duurzaam/pesticidevrij beheer

• Natuurbeleving verhogen voor golfers 

en omwonenden

• Ecosysteemdiensten

What’s in it for me?



Duurzaam beheer is natuurlijk beheer

GEO succesverhalen

Pearl Valley Golf Course

• Uilen tegen de molrat

Golfbaan Bergvliet

• Nestkasten voor spreeuwen en mezen

tegen engerlingen en emelten

Golf du Rhin

• Vleermuizen tegen muggen



Communicatie



• De coronacrisis heeft het belang van het beschermen en uitbreiden

van natuur in Nederland onderstreept

• Uit onderzoek blijkt dat meer groen en natuur in de directe omgeving

bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van mensen

Natuurbeleving tijdens lockdown



Natuurbeleving



• Onderzoek naar het verschil in biodiversiteit op golfbanen en hun omgeving

• Grotere diversiteit van vogels en insecten

• Geen gevonden verschil in aantal plantensoorten

bepaald door beheer

• Leeftijd van de baan is niet bepalend

• Elke golfbaan heeft potentie voor een

hogere biodiversiteit

Soortenrijkdom golfbaan vs. omgeving



Soortenrijkdom golfbaan vs. omgeving
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Meten is weten

• NGF steunt onderzoek

• PPS grasvelden, klimaat en biodiversiteit

• Doel is kennisuitwisseling tussen stakeholders

om biodiversiteit van gemeentelijk groen

en golfbanen te vergroten



1. Stel een team samen

2. Voer een nul-meting uit

3. Inventariseer de mogelijkheden met een

ecoloog

4. Maak een plan met concrete doelen

5. Voer het plan uit

6. Monitor

GEO ondersteunt hierbij

Waar te beginnen?



Hoe kan de NGF jou helpen?

Doelen stellen


