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?
Gerie van Swol golft al vanaf de opening van de baan op Tespelduyn.
Daarvoor heeft ze jarenlang samen met haar schoonzus Lenie van der Meer
in Amsterdam gespeeld, maar toen er in de buurt een golfbaan kwam, was
de keuze snel gemaakt.
Gerie is een geboren Noordwijkerhoutse, die 14 jaar geleden weer terug in
de regio is gaan wonen.
Hoe lang ken je Tespelduyn al?
Gerie kent de regio goed. Ze herinnert zich nog de bollenvelden, die door de komst van de golfbaan
verdwenen. Omdat ze vanaf het begin bij Tespelduyn ging golfen, heeft ze veel ontwikkelingen
meegemaakt. Samen met Lenie heeft ze de eerste schreden op de kersverse baan gezet. Ze heeft
vanaf het begin meegedaan aan damesochtend, die inmiddels met zestig deelnemers goed bezet is.
Ze speelt zelf nog enthousiast mee, zelfs in de winter met sneeuw, vorst en wind. Lekker even buiten
zijn en bewegen is voor Gerie van groot belang. De natuur is voor haar een belangrijk onderdeel van
het golfplezier.
Ook heeft ze in het begin met al haar kennis van andere
banen, regelmatig bij Peter gevraagd of er dingen aangepast
konden worden. Zoals bijvoorbeeld de gekleurde teeboxen.
Peter luistert en regelt het. Dat is prettig.

NATUURRIJK TESPELDUYN

Februari 2019

Het mooiste plekje op Tespelduyn?
Het mooiste plekje op Tespelduyn is voor Gerie de vijvers bij Parkhole 1. Elke keer als ze het terrein
van Tespelduyn oprijdt, geniet ze weer van het aanzicht. Het is zo mooi aangelegd, er bloeit elke keer
wel een Waterlelie of een Gele lis in de vijver. De Lisdodden langs de randen geven de vijver een
sierlijke uitstraling en het gras rondom contrasteert prachtig met de bladeren van de bomen op de
achtergrond. Het plekje heeft de grandeur en intimiteit. Het is een prachtig aanblik.

Een bijzondere natuurervaring?
Gerie noemt wel een héél bijzondere natuurervaring. Het is
namelijk een dode Bonte specht. Gerie is een vogelliefhebber en
kent veel vogels bij naam. Ook als ze golft merkt ze de vogels op en
kan ze er enthousiast over vertellen. Als iemand een vreemde
vogel ziet, komen ze bij Gerie vragen wat het is. En dat deden ze
dus ook toen ze een dode Bonte specht vonden. Gerie was meteen
geïnteresseerd, omdat haar zus dode vogels op laat zetten. En een
Grote bonte specht is met zijn prachtige kleuren dan natuurlijk wel
erg interessant. Dus niet geaarzeld, oppakken en meenemen naar
huis. Inmiddels staat hij bij haar zus prachtig opgezet in de kamer.
Maar ook het overvliegen van een stel Lepelaars vindt ze toch wel een bijzondere natuurervaring. Je
ziet ze langzamerhand weliswaar wat vaker, maar het blijft toch nog altijd bijzonder. En ja, ze
landden dan ook nog eens direct naast de golfbaan. Toch iets om je te blijven herinneren.
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Wat zou er moeten veranderen?
Gerie is blij met alle natuur op Tespelduyn. Natuur en golfen horen wat haar betreft bij elkaar.
Maar als ze goed om zich heen kijkt mist ze de vlinders en insecten op Tespelduyn.
Er zijn eigenlijk weinig bloeiende planten langs de baan te vinden. Enkele vlinderstruiken zouden
volgens haar toch makkelijk te plaatsen zijn. Maar ook
veldbloemen mist ze. Ja, bij de terp is zeker het een en
ander te vinden, maar verder is het langs de baan
eigenlijk wel erg groen.

Voor het golfen maakt een veldbloemenplekje niet veel uit. Als de narcissen bloeien zetten we er
toch ook blauwe paaltjes om? En uitgebloeide stengels zijn echt wel decoratief. Bovendien genieten
de vogels ook nog eens van al die zaadjes. Belangrijk dus om ze gewoon te laten staan.

Tespelduyn mag van Gerie dus wat meer kleur krijgen. Het zorgt ervoor dat de natuur ook wat
dichter bij de golfers komt te staan. Je ziet dan zoveel meer. Dat is belangrijk, want golfen en natuur
horen bij elkaar. Natuurrijk Tespelduyn is voor Gerie daarom belangrijk, het verdient aandacht.
Maud van der Veen
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