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?
Als iemand met een speurende blik door het restaurant, de keuken of de
baan ziet gaan is het waarschijnlijk Jos Ploeg. Jos Ploeg is namelijk de grote
motor achter het behalen van de certificeringskeurmerken Green Key en
GEO. Beide hebben te maken met duurzaamheid op Tespelduyn. Jos is
sinds 2016 met het behalen van beide certificaten bezig geweest. En nu
beide “binnen” zijn, moeten ze natuurlijk ook behouden blijven. Dat
betekent enerzijds verbeteringen doorvoeren en anderzijds zorgen dat de
gemaakte afspraken nagekomen worden. Daar moet je
uithoudingsvermogen voor hebben en dat heeft Jos volop.
Hoe lang ken je Tespelduyn al?
Jos kent de familie Duivenvoorde al zo’n dertig jaar. Hij kwam al over de vloer toen Peter nog een
kleine jongen in een korte broek was ☺. Zaterdagavond werd er in woonkamer gebridged met Wil en
Piet. Het voelt nog steeds als een vertrouwd en nostalgisch plekje.
12 jaar geleden heeft Jos zijn GVB gehaald, maar toen vroeg het werk in de automatisering nog
teveel tijd. Toen de golfbaan op Tespelduyn opende heeft hij samen met zijn vrouw Simone het
golfen weer opgepakt.
In 2014 is hij met pensioen gegaan en nu werkt hij harder dan ooit. Niet alleen
Green Key en GEO van Tespelduyn houden hem
bezig, maar tegenwoordig zit hij ook in het bestuur
van de SPKS, de patiëntenvereniging voor mensen
met kanker aan het spijsverteringskanaal.
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En dan natuurlijk ook nog golfen. Alhoewel hij door noodzakelijke operaties conditioneel veel heeft
ingeleverd, geniet hij ervan dat het nog steeds lukt om te spelen, ook al is een buggy tegenwoordig
noodzakelijk. Zijn lijfspreuk is dan ook: “Je kunt beter genieten van wat je nog kan, dan boos worden
om wat je niet meer kan”.
Het mooiste plekje op Tespelduyn?
Eigenlijk is voor Jos het mooiste plekje op Tespelduyn nog steeds de oude woonkamer, die nu de
naam Huyskamer heeft gekregen. Daar liggen heel wat leuke bridge-herinneringen.
Maar met zijn GEO ervaringen kijkt hij
tegenwoordig ook met veel plezier naar de natuur
op Tespelduyn. En dat is heel wat voor een
geboren en getogen Rotterdammer.
Afgelopen zomer vond hij de bloemenzee bij de
nieuwe brug onderaan de terp prachtig. Vooral
toen het zo hoog stond, met al die verschillende
kleuren. Jos heeft geen idee welke planten het
waren, maar kan er toch enorm van genieten.

En sinds de laatste natuurwandeling heeft hij een
heel nieuw deel van Tespelduyn ontdekt. Er loopt
een pad langs het Steengrachtkanaal, parallel aan
hole 4, wat een prachtig uitzicht biedt op de
Hoogeveense polder. Het is nog geen tien meter
van de baan, maar je hebt het idee dat je in een
andere wereld komt.

Een bijzondere natuurervaring?
Jos heeft verschillende leuke plekken en
gebeurtenissen in de baan, waar hij van geniet.
Zoals bijvoorbeeld de Scholekster met zijn nest op
hole 9 zat en enorm tekeer ging als je in de buurt
kwam.

En dan de mooie rietkragen langs de vijvers, die later van die
statige sigaren krijgen. Je ziet ze steeds hoger worden.
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En het nieuwe bloemenperk op hole 7, waar hij
zich nu al op verheugt. Wat zal dat een
kleurenpracht worden. Mooi dat hij aangelegd is
als eerste stap in het verbeteren van de
diversiteit. Op naar de volgende!

En dan heeft hij ook nog een goede tip om
beter te gaan golfen. Neem je rust, kijk vooral
veel om je heen, geniet van de natuur op
Tespelduyn en wellicht ga je er ook beter van
spelen..

Wat zou er moeten veranderen?
Voor Jos is dat wel duidelijk.
Tespelduyn moet het duurzaamheidsbeleid in de volle
breedte uitdragen aan de golfers, bezoekers en het
personeel. Hij heeft al weer voldoende ideeën hoe dat
te doen.
Het is belangrijk dat iedereen weet waarom GEO en
Green Key belangrijk zijn voor Tespelduyn.
En hoe dat prima kan samengaan met een florerend
Landgoed en een uitdagende Golfbaan.

Maud van der Veen
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