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In 2017 werd KNNV Bollenstreek benaderd door Landgoed en Golfbaan Tespelduyn. Tespelduyn 

wilde actiever zijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het bevorderen 

van duurzaamheid.  

Het restaurant had al het Green Key keurmerk, maar daarnaast wilde 

Tespelduyn nu ook graag het GEO certificaat verkrijgen. Dat is  een 

internationaal erkend certificaat voor golfbanen uitgegeven door de Golf 

Environment Organization. Na verkrijging van dit certificaat heeft de 

golfbaanbeheerder duidelijk aangetoond, dat binnen zes belangrijke aandachtsgebieden alle 

noodzakelijke stappen zijn genomen om alles op en rond de golfbaan duurzaam te beheren. In dat 

kader was het nodig de natuur op de golfbaan in kaart te brengen.  

KNNV Bollenstreek heeft daarvoor een werkgroep ingesteld en we hebben 

met een groep van acht mensen gedurende 2017 en 2018 elke maand de 

natuur geïnventariseerd. Op de website van Tespelduyn zijn de diverse 

verslagen vinden (https://tespelduyn.nl/knnv/ ) 

In januari 2019 is het GEO certificaat uitgereikt aan Tespelduyn. In dat kader is onder andere een 

verbeterplan op het gebied van de natuur opgesteld.  In 2021 is het daarom tijd om weer te gaan 

inventariseren. Wat is er veranderd, zien we dat de natuurwaarden behouden zijn of zelfs verbeterd? 

Zijn de doelen, die Tespelduyn zich zelf gesteld had bereikt? 

Tespelduyn heeft zichzelf voor de periode 2019-2022 vijf natuurdoelen gesteld:  

 bloemrijke plekken aanleggen 

 bes- en vruchtdragende struiken stimuleren, 

 beheer rietkragen verbeteren,  

 rommelplekken voor doodhout creëren,  

 vogelkasten en bijenkorven plaatsen.   

 

 

https://tespelduyn.nl/knnv/
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Er waren vier ambassadeurs benoemd: 

 Patrijs 

 Spechtinktzwam 

 Rietorchis 

 Waterdrieblad 

Zij zijn bijzonder en een bezoekje waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En er waren vijf droomsoorten benoemd: 

 IJsvogel 

 Veldbloemen 

 Viervleklibelle 

 Kolibrievlinder 

 Vliegenzwam 

Die zouden we wel graag op Tespelduyn willen zien. 
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En Tespelduyn wilde de natuurwaarden meer uitdragen door viermaal per jaar een 

natuurwandelingen te organiseren en in de nieuwsuitingen aandacht aan de natuur op Tespelduyn te 

besteden.  

 

Tijd dus om weer eens goed te gaan kijken wat er allemaal veranderd is. We gaan dus niet alleen een 

nieuwe inventarisatie doen, maar ook een vergelijking maken met de vorige jaren. Wat is er 

veranderd en waarom? 

 

Vanaf januari 2021 gaat nagenoeg dezelfde 

groep als de voorgaande jaren weer eenmaal 

per maand  (derde zaterdagochtend) haar 

rondes lopen op Tespelduyn. We inventariseren 

weer 5 gebieden: planten, vogels, vlinders en 

libellen, paddenstoelen en zoogdieren. In de 

groep zitten diverse experts op deze gebieden, 

maar natuurlijk bemoeien we ons allemaal 

lekker met alles en leren we veel van elkaar.  

Als je een keer wilt meelopen, meld je dan aan 

bij secretaris@knnv.bollenstreek.nl .  

 

 

 

Maud van der Veen 

Secretaris KNNV Bollenstreek 

www.knnv.nl/bollenstreek/  
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