
Tespelduyn heeft niet alleen golfplezier hoog in het vaandel staan, maar ook duurzaamheid. Beide 

ambities zorgen ervoor dat de baan er altijd goed verzorgd en prachtig uitziet. We noemen dat 

Natuurrijk Tespelduyn. Veel golfers genieten dan ook niet alleen van het golfen, maar ook van de 

mooie gevarieerde natuur rond de baan. In 2019 zal elke maand een golf(st)er uitleggen wat 

Natuurrijk Tespelduyn betekent en welke wensen er nog leven. 

 

Wie? 

André Beijk is marshal op Tespelduyn en speelt zelf ook regelmatig 

een rondje golf. Hij is dus nogal eens op de baan te vinden en kan met 

veel enthousiasme vertellen over de natuurwaarde van Tespelduyn. 

André werkt ook op Landgoed de Keukenhof en weet daarom veel 

van de natuur. Wat hem betreft kan er nog wel wat meer gedaan 

worden om de vogels en  insecten op Tespelduyn een voedzame en 

beschermde omgeving te bieden.  

 

Hoe lang ken je Tespelduyn al? 

André kent Tespelduyn al zijn hele leven. Als klein jongentje speelde hij op de Belt, zoals de 

vuilnisbelt genoemd werd. Het was toen geen heuvel, maar eerder een groot gat in de grond. Er was 

van alles te vinden, dus de “ideale” speelplek. Vooral omdat het  eigenlijk verboden was. Ook via de 

Leidsevaart en het Steengrachtkanaal was de Belt met een bootje goed bereikbaar. Er liggen dus veel 

jeugdherinneringen. 

André is sinds 2 ½  jaar marshal. Je leert Tespelduyn daardoor op een andere manier kennen. Het is 

leuk om gastheer te zijn en mensen te wijzen op al het moois dat er is te zien. Soms moet je ze ook 

aanspreken. Ook al begrijp je waarom golfers soms de regels niet zo serieus nemen, toch kun je ze 

door de reden van de regel uit te leggen vaak wel weer op het juiste spoor zetten.  

André is ook lid van de Duurzaamheidscommissie, die hard heeft gewerkt aan het behalen van het 

GEO certificaat. (zie hier). Door zijn betrokkenheid bij de natuur is hij blij met de ambities, die daar 

geformuleerd zijn en denkt hij dat Tespelduyn in de toekomst nog natuurrijker wordt.  
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Het mooiste plekje op Tespelduyn? 

Het mooist plekje op Tespelduyn is voor 

André bovenop de Terp. Vooral op topje in de 

hoek tussen Hole 1 en Hole 2, waar je meestal 

uit de wind kunt zitten en uitzicht hebt op de 

hele omgeving.  

Van Zandvoort, via Schiphol, Keukenhof, over 

de Hoogeveensepolder naar Noordwijkerhout.  

Vandaaruit kun je ook zo mooi zien hoe de 

roofvogels door de lucht zweven.  

De torenvalken staan regelmatig te bidden in de lucht op zoek naar muizen. De buizerd draait 

langzaam zijn rondjes, blijft af en toe staan, om dan met een langzame slag dan weer verder te 

zeilen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buizerd     Torenvalk     

Soms zie je een snelle havik of sperwer langs schieten, die hebben meestal veel meer haast. 

Omdat roofvogels overdag jagen, heb je een goede kans om ze tijdens het golfen te zien.  

Een bijzondere natuurervaring? 

Het voordeel van marshal zijn is dat je met je buggy overal komt en 

dus veel ziet. Er zijn dus meerdere bijzonder ervaringen.  

Het zien van de Blauwborsten was er zeker één. Je verwacht geen 

blauwe vogel in het riet of tussen de bollen te zien, maar dit jaar 

zaten er zelfs twee paartjes met kinderen.  

En dan de familie Buizerd. Ze hebben deze zomer in het bos bij de 

parkholes genesteld. Daarom zag je af en toe het hele gezin door de lucht zweven. Een machtig 

gezicht!   

En tenslotte de vos, die vorig jaar langzaam langs het terras kuierde en  

tussen de bomen van de parkholes verdween.  
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Wat zou er moeten veranderen? 

André maakt zich zorgen over de insectenstand. De cijfers, die 

afgelopen jaar gepubliceerd werden, stemmen niet vrolijk. Hij 

heeft het zelf ook in zijn tuin gemerkt. Waar vroeger het 

bloeiende leverkruid (Eupatorium ) vol insecten zat, is er nu op 

een zonnige dag soms niets te vinden. Dat is toch wel vreemd.  

 

 

Hij pleit ervoor om ook op Tespelduyn te zorgen dat de insecten een betere leefruimte krijgen door 

hier en daar wat extra veldbloemen te zaaien en de uitgebloeide stengels niet meteen weg te 

maaien. Die bieden de insecten immers bescherming en ze zorgen voor nieuw zaad. Hij hoopt dat 

golfers begrip krijgen voor dit soort maatregelen. Misschien niet altijd even fraai, maar wel 

ontzettend nuttig.  

 

Door een goed mengsel te kiezen kun je een lange tijd 

genieten van de verschillende bloemen, die om en om 

bloeien. Ook uitgebloeide bloemen kunnen er trouwens 

prachtig uitzien. Gelukkig doet de NGF er veel aan om 

baanbeheerders te helpen, zoals bijvoorbeeld de 

samenwerking met de Vlinderstichting, die helpt om idylles 

aan te leggen. 

 

 

Tespelduyn is voor André dus soms iets te veel “aangeharkt”. Rommelplekjes zijn belangrijk om 

insecten en vlinders te trekken, die op hun beurt weer zorgen voor meer vogels. Je verhoogt 

daarmee de natuurwaarde. Tespelduyn heeft gelukkig genoeg ruimte om golfen en natuur te 

combineren. Natuurrijk Tespelduyn is voor André een mooie ambitie.  

 

 Maud van der Veen 

 


