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?
Otto Thomas is een echte vogelkenner. Van jongs af aan loopt hij al rond
in het veld om vogels te tellen. Hij roept dus ook regelmatig: ”hé, daar
gaat een sperwer” of “heb je die patrijzen ook gezien?”. Het zit in zijn
familie, zijn broer is boswachter in Drenthe en samen brengen ze heel wat
vrije tijd door met het tellen van vogels. Met een andere broer
inventariseert hij de Amsterdamse Waterleidingduinen. Otto kent de
Bollenstreek op zijn duimpje. Hij is er opgegroeid.
Hoe lang ken je Tespelduyn al?
Otto golft al 20 jaar. Hij heeft hij als “witte golfer” op allerlei banen gegolfd en weet dus wat er in de
regio “te koop” is. Sinds vorig jaar is hij
jaarkaarthouder op Tespelduyn. Het is lekker dicht
bij huis, betaalbaar en 9 holes is aantrekkelijk om
regelmatig te spelen als je niet de hele dag de tijd
hebt.
De baan lijkt makkelijk, maar is dat eigenlijk niet. De
vele waterpartijen, smalle fairways en de altijd
aanwezige wind zorgen ervoor dat je je spel goed
moet kunnen aanpassen. Een foute slag wordt al
snel afgestraft.
Het is leuk dat je op Tespelduyn met veel
verschillende mensen kunt spelen. Er spelen veel
bekenden uit de regio en wedstrijden zorgen ervoor
dat je snel meer mensen leert kennen.
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Het mooiste plekje op Tespelduyn?
Natuurlijk zijn de parkholes prachtig aangelegd. Vooral op parkhole 2 is mooi met de bomen langs de
randen en de stilte. Daar kun je eindeloos je chipjes oefenen.
Maar de mooiste plek is voor Otto de helling van de terp achter hole 1. Het is dicht begroeid met
bomen en struiken, bramen en brandnetels gaan er hun gang. Daardoor is het een eldorado voor
vogels en insecten.

Op een zonnige dag zie je er kneutjes, putters en zanglijsters,
die wat gezang betreft een wedstrijdje houden met de
veldleeuweriken, die in het bollenveld over de sloot wonen.
Maar ook de buizerds vinden het er fijn, er zijn genoeg
muizen te vinden.

Het is een ongerept stukje natuur, waar geen golfers komen. Als je goed luistert hoor je zelfs de bijen
en hommels zoemen. Eigenlijk zou je daar ook Nachtegalen verwachten. In de Waterleidingduinen
vinden de Nachtegalen haast geen geschikte broedplekken meer, omdat de herten de ondergroei
wegvreten en de beheerder de duindoorns heeft verwijderd. Deze terpkant zou je dus ongemoeid
moeten laten. Een jubelende Nachtegaal erbij zou toch wel leuk zijn.
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Een bijzondere natuurervaring?
De bijzonder ervaring was toen ik met jou golfde. Jij stond uit
te holen op hole 3. Achter je rug zag ik hoe een Sperwer achter
een Witte kwikstraat aanjoeg. Ik moest stil zijn, jij maakte je
put, maar had het mooiste wel gemist . Zo zie je maar weer,
je moet ook tijdens het spelen steeds goed om je heen kijken
om niets te missen. En de Witte kwik? Die had het gered in de
dennenbosjes.
Laatst zag ik die Sperwer trouwens al weer op jacht, dit maal
schoot de Merel het pand van Arie de Winter in. Sperwer er
achteraan…., maar hij kwam er zonder prooi weer uit. Ook de
Merel had het dit keer gered.
Wat zou er moeten veranderen?
De baan ziet er over het algemeen prachtig uit, maar voor Otto mag het soms wel wat verruigd
worden. Vooral op plekken waar je toch niet als golfer komt of zou moeten willen komen.
Langzamerhand is het wel duidelijk geworden dat het
toch niet helemaal goed gaat met de natuur. Ook
langs de velden zie je nog maar weinig ruige randjes.
Een golfbaan kan daar wat aan doen.
Bijvoorbeeld bij het toiletgebouw, de rand langs hole 4
en de rand langs hole 7. Dat zijn mooi kleine stukjes,
die toch de moeite waard zijn om de natuur te
verbeteren.
Wat minder onderhoud, wat meer veldbloemen, een wespenflat,
takkenrillen etc. Het helpt allemaal om de insectenstand te verbeteren en
de diversiteit te vergroten.
Een valkenkast op een paal is wellicht een ander idee. Er zijn veel
torenvalken in de buurt, zodat hij waarschijnlijk ook bewoond zal worden.
Ook de orchideeën mogen in de bloeitijd wel met wat
blauwe paaltjes beschermd worden, net als de bollen
in het voorjaar.
Verder vraag je je toch af wat al die plastic golfballen in
de sloten met de waterkwaliteit doen. Misschien eens
aan de NGF vragen?

Tespelduyn mag van Otto dus wel wat ruiger worden. Golfen is een typische buitensport, waarbij je
tijdens het lopen prima kunt genieten van de natuur. Natuurrijk Tespelduyn is een belangrijk
element van het spelen op Tespelduyn.
Maud van der Veen
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