
                                                  
 
 

Verslag van het debat Hoeveel golfballen eet een Koe? – Golf en Landschap, Conflict en 

Dialoog   

21 februari 2008, Bibliotheek Amstelveen Stadsplein #3 

 

3e in de reeks van zes lokalen debatten langs de randen van het Groene Hart als opmaat 

voor de Campina Ronde van het Groene Hart. Het debat stond onder leiding van Dirk 

Bergvelt (Architectuur Lokaal) 

 

Centraal in dit debat staat de realisatie van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder in de 

Amstelscheg. Maar hoe groen is een golfbaan? Of beter: hoe maak je hem groen? Is een 

golfbaan de beste bestemming tegen bebouwing? En wie beslissen daar allemaal over? 

 

1. Opening, Richard Wijnschenk, directeur Cultuur, Stichting Ronde van het Groene 

Hart.  

 

2. Literaire inleiding, K. Michel (zie pdf download) 

 

3. Inleiding Lodewijk van Nieuwehuijze, H+N+S Landschapsarchitecten 

In opdracht van het InnovatieNetwerk heeft H+N+S een studie gedaan naar 

professioneel golf en agrarische bedrijfsvoering. De studie is uitgevoerd oa met het 

Centrum voor Landbouw en Milieu en een golfarchitect. 

Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van golfbanen voor boeren rendeert. Op het 

moment zijn er 170 golfbanen, tot 2020 komen er nog zo’n 200 banen bij. De vraag is 

of we in Nederland 200 van dezelfde banen willen. De belangrijkste vraag hierbij is hoe 

de toegankelijkheid van het buitengebied verbeterd kan worden. De landbouw 

intensiveert nog steeds, daarmee moet men rekening houden. Aan de andere kant 

probeert de landbouw zich ook in een breder palet te plaatsen. Bij de LNV werd tot tien 

jaar geleden enkel over extensivering gesproken.Tegenwoordig is zowel extensivering als 

intensivering aan de orde. Bij golf is sprake van schaalverkleining. 

Het ideale landschap van riet en water, waarbij je alleen als er ijs ligt overal kunt komen 

zou ook een beeld voor de golfbaan kunnen zijn. De baan als een doorgaande, lange 

recreatieve route, het idee van de singel. De bestaande baan is gemiddeld 53 ha 

waarvan minder dan 36 ha als intensief beheerd gebied overblijft als baan. Lodewijk van 

Nieuwehuijze laat zien aan het spin-concept en de singelgolfbaan dat wanneer de banen 

op een andere wijze gegroepeerd worden er een veel interessanter gebied ontstaat, een 

gebied waar menging van het golven, het agrarisch beheer en recreatie mogelijk is. 

Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden voor zowel zandgrond als veen te bedenken. 

Het InnovatieNetwerk zal de proeflocatie Neerrijnen, waar golf zich makkelijk met 

recreatie laat verbinden, uitwerken. 



Van Nieuwenhuijze vindt het van belang de 

Bovenkerkerpolder als een eenheid te behandelen. Niet de 

polder hoekje voor hoekje verkavelen, maar als er al 

nieuwe functies komen de polder als een geheel bekijken. 

De vraag hierbij is hoe je een golfbaan van 43 ha groter 

kunt maken zodat het zich in het landschap voegt. Om te 

illustreren hoe dat zou kunnen geeft Lodewijk twee 

voorbeelden: IJsselmonde en de Oostvaardersplassen. 

Het gaat er hierbij om een goede structuur of idee te 

bedenken zodat de gewenste transformatie op gang 

gebracht wordt. 

 

 

 

 

 

4. Verslag van de situatie, Dirk Bergvelt, senior projectleider Architectuur Lokaal  

De familie Loogman is sinds 2005 bezig met het realiseren van een golfbaan. In eerste 

instantie omvatte het plan enkel een oefenterrein. De gemeente Amstelveen stelde voor 

een grootschaliger terrein als golfbaan te bestemmen. De Bovenkerkerpolder, een 

drooggemalen veenafgraving, werd hiervoor aangewezen. De bestemming ‘recreatie’ die 

op het gebied ligt zal daartoe moeten veranderen in ‘sport’. De gemeente Amstelveen 

heeft de plannen altijd gesteund.  

Het terrein van circa 45 ha. zal o.m. voorzien worden van een golfoefencentrum , een 

negen holes par 27 golfbaan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan. De 

golfbaan zal toegankelijk zijn voor gehandicapte golfers. Tevens is aanvraag ingediend 

voor een vrij toegankelijke horecavoorziening. 

De aangrenzende gemeente Ouder-Amstel wil het gebied open houden. De randen van 

de bebouwing van Amstelveen zien ze meer en meer het weidelandschap in schuiven. 

Tevens protesteren actiecomités tegen de plannen. 

In de vergadering van Provinciale Staten, op 17 december 2007 is besloten om de 

aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder niet toe te staan en de 

streekplanherziening aan te passen aan dit besluit. 

Zonder medewerking van het provinciaal bestuur is realisering van de golfbaan 

onmogelijk. B en W wil elke mogelijkheid aangrijpen om de aanleg alsnog te realiseren.  

 

5. Reactie Remco Pols, wethouder Ruimtelijke Ordening Amstelveen 

Wethouder Pols merkt op dat de Raad van Amstelveen positief stond t.o. Loogman, de 

initiatiefnemer van de golfbaan. De Raad vond een baan een waardevolle aanvulling voor 

de gemeente, ook aantrekkelijk voor de (internationale) bedrijven en een goede manier 

om groen groen te houden. Het College kon toen aan de slag, er is een MER gemaakt en 

getoetst aan allerlei beleid. Het College heeft wel randvoorwaarden gesteld: de golfbaan 

moet laagdrempelig zijn, openbaar toegankelijk, er mogen geen kosten voor de gemeente 

aan verbonden zijn en de baan moet goed inpasbaar zijn in het landschap 

 

Pols merkt op dat pas na de verkiezingen er echt verzet gekomen is tegen de plannen en 

dat hij het betreurt dat de gemeenteraad pal tegenover de natuurorganisaties zijn komen 

te staan. 

Amstelveen heeft wel de primeur van de eerste burgerinitiatieven hierover (om te 

trachten deze beslissing terug te draaien). Uiteindelijk heeft Provinciale Staten het 

besluit genomen dat de golfbaan niet gerealiseerd mag worden. De gemeente heeft nu 



gedeputeerde Staten gevraagd wat de uitspraak van PS betekent. Het verhaal is nog 

niet afgesloten. 

Remco Pols is tot een aantal stellingen gekomen: 

• landschap is niet statisch 

• rood heeft groen, recreatie 

nodig 

• toekomst van de landbouw zal 

niet grootschalig zijn, in de 

Bovenkerkerpolder eerder        

kleinschalig 

• je moet altijd zorgvuldig zijn 

• het Groene Hart is 

beschermwaardig (maar hoe 

beschermwaardig) 

• Amstelveen is zorgvuldig bezig 

 

 

6. Reactie Kees van Tilburg, Beschermers Amstelland  

verklaart: het landschap kun je lezen. De Singelgolfbaan gaat uit van het idee of de 

landbouw nog toekomst heeft. Zijn antwoord hierop is: ja, je kunt de landbouw 

verbreden en daarbij: de melkprijs is hoog. Schaalvergroting is overigens niet hetzelfde 

als intensivering. Het aantal boerenbedrijven loopt terug, alleen in het groene Hart 

minder dan in de rest van het land. Toch wil het teruglopen van het aantal bedrijven niet 

zeggen dat het slecht gaat met het boerenbedrijf. 

Daarnaast is Kees van Tilburg het niet eens met het verhaal van Lodewijk van 

Nieuwenhuijze. Het gaat hier om een weidevogelgebied waar een Singelgolfbaan wel 

degelijk verstorend zou werken. 

Wat betreft het verzet tegen de plannen: naast omwonenden zijn onder meer de 

gemeente Ouder-Amstel, de gemeente Amsterdam, landbouworganisaties, Agrarische 

Vereniging Amstel en alle natuurorganisaties tegen! De plannen voor de golfbaan staan 

haaks op de uitkomst van de discussies die Beschermers Amstelland de laatste jaren 

hebben gevoerd. Van Tilburg merkt op dat groen asfalt ook groen is en pleit voor een 

vitaal agrarisch gebied. Van Tilburg vindt dat de toetsing van Pols niet grondig gebeurd 

is en ook de gemeenteraad is weinig kritisch geweest. 

Van Tilburg is het met de meeste stellingen van de wethouder eens. Alleen is naar zijn 

mening wel mogelijk dat de toekomst van de landbouw grootschalig kan zijn.  

Van belang is dat het landschap nu nog te lezen is, dat is niet meer mogelijk als je alles 

golfbaan maakt. 

7. Discussie 

Uit de zaal protesteert Walter van Venne, VVD, tegen het idee dat de Raad van State op 

grote achterstand stond in dit idee. Daarbij merkt hij op dat Groengebied Amstelland hier 

niets over te zeggen heeft.  

Tineke Loogman vraagt Amstelland om een nieuw verband tussen stad en land. Zij leest 

voor uit het rapport: waarin staat dat maneges zich lenen voor versterking van het 

recreatieve gebruik en opgaand parkachtig groen. Van Tilburg pareert dat de 

uitgangspunten van de gemeente erbij genomen moeten worden. Daarin staat wel dat 

het gebied toegankelijker moet worden, maar niet met voorzieningen als een golfbaan. 

Ger Loogman vindt dat Van Tilburg alleen de handrem erop zet en vraagt zich af 

waarom de boeren van het land af willen als dit zo’n vitaal gebied is. 

 

Maaike van Lidth van Natuur- en Milieufederatie Utrecht en schrijfster van het rapport 

Een Golfbaan Natuurlijk, vertelt over een project dat gedaan is namens alle twaalf 



milieufederaties in Nederland en namens de Nederlandse golffederatie (overigens golft 

2% van de Nederlanders en 98% niet). Belangrijke vraag is wat de bijdrage van een 

golfbaan kan zijn aan de ontwikkeling van natuur en landschap en waar mensen zo’n 

baan willen hebben. Landschappelijke inpassing is niet te doen bij ‘gave’ wel bij 

‘beschadigde’ landschappen. Maar wat is gaaf, wat is beschadigd? 

Daar waar de natuur niet beschermd is, kun je een golfbaan goed inpassen en er ook 

ruimte aan koppelen. Verder goed kijken of een landschap open is of niet. In het open 

landschap géén golfbanen plaatsen, op zandgronden kan het eerder wel. 

In de Provincie Utrecht adviseren ze ten alle tijden in landbouwkerngebieden géén 

golfbanen te plaatsen. Een gemeente moet een visie opstellen voor zijn landelijk gebied. 

Stel een LOP op en ga de discussie met de bewoners aan. In Amstelland/Amsterdam is 

onder de bewoners een onderzoek gedaan waaruit bleek dat 80% voor de handhaving 

van het boerenland is in combinatie met wandel- en fietspaden. Dit heeft de voorkeur 

boven een parkachtige omgeving met recreatieve functies.  

 

Jos Giesken, NGF, geeft aan dat golfbanen soms wel open kunnen zijn.Als voorbeelden 

noemt hij de Zaanse golfbaan en die in Biddinghuizen. De opdracht bij deze laatste 

golfbaan was ook dat het landschap open moest blijven. 

 

Uit de zaal merkt een bestuurslid van LTO op 

dat de boeren 80.000 mensen voorzien van 

zuivel en aanverwante. 80% van de mensen 

vindt ook dat het boerenland hiervoor 

bestemd moet blijven. Landbouw is weer in, 

zie ook de discussie over voedselschaarste bij 

voorbeeld. Er is in de Bovenkerkerpolder een 

goede landbouwstructuur, het zou zonde zijn 

die op te geven. Een combinatie van golf en 

landbouw in dit gebied is ook niet haalbaar 

omdat dit gebied al vol is. Daarom is het plan 

van H+N+S hier niet haalbaar. Nu willen 

boeren misschien wel stoppen, maar moet de 

agrarische bestemming dan van de gronden worden afgehaald? Gemeente en overheid 

moeten hier voor agrarisch groen kiezen. In de Bovenkerkerpolder is voor 120 ha aan 

recreatie bestemd. Als je alle plannen zou realiseren is de polder te klein. 

Loogman merkt op dat al sinds 1963 een recreatiebestemming op de polder ligt. 

Het bestuurslid van LTO merkt opdat het gebied landbouwkundig is ingericht. De 

gemeente houdt echter al heel lang het bestemmingsplan op.  

De heer Evers merkt op dat er een paradox is tussen belangenorganisatie die hun 

achterban verdedigen en de individuele boer die zijn grond allang heeft verkocht. 

De heer Kwak, consul NGF, merkt op dat hij dit hele verhaal voor het eerst hoort. Hij 

vraagt zich af of er in dit geval geen laatste initiatief mogelijk is. Want waarom is het zo 

mis gegaan terwijl er een goede architect gezocht is, er een koper is en er aan 

kleinschalig natuurbeheer gedaan wordt. Het bestuurslid van LTO concludeert dat 

Provinciale Staten besloten heeft dat het niet doorgaat en vraagt zich af waar deze 

discussie eigenlijk toe dient. Het groene Hart is zoveel groter dan alleen dit stukje 

Amstelveen. 

 

8. Slotbeschouwing door Annemiek Rijckenberg, Vereniging Deltametropool 

De Vereniging Deltrametropool is tien jaar geleden opgericht door de wethouders van de 

steden in de Randstad. Een van de doelstellingen is de aantrekkelijkheid van de steden 

te behouden/vergroten. Ook de recreatiemogelijkheden en golf zijn interessant. 



Annemiek Rijckenberg voelt ook dat, al is het besluit van de golfbaan genomen, het 

bloed nog kolkt. Ze heeft zich afgevraagd waarom ze de schurft heeft aan golfbanen in 

Nederland en niet in Engeland of Schotland. In laatstgenoemde landen heb je de 

common tussen de koeien en schapen, dat was leuk terwijl er in Nederland een 

kakkineuze sfeer heerst. Waar is de Amsterdamse Arbeidersgolfclub? Rijckenberg is niet 

tegen golf, juist golf gecombineerd met andere functies lijkt haar goed. Hiermee zou ook 

verrijking van het landschap mogelijk zijn. Ze pleit ervoor te kijken naar het landschap: 

soms zijn plekken al zo mooi, het Hollandse landschap, openheid, dat het beeld hiervan 

voor haar haaks staat op het beeld van een golfterrein. Het beeld van een lege polder 

met een open golfterrein erin is niet voor de hand liggend. Golfballen zijn duur, mensen 

willen hun ballen terugvinden. 

Rijckenberg vraagt zich af waar de blijdschap is om het behoud van het landschap nu de 

plannen voor de golfbaan niet doorgaan. Er is zorg. De houdbaarheid van de besluiten 

van provinciale Staten worden als kort gezien, er is onzekerheid. Hoe los je de 

schaduwwolk die boven elk stukje grond van de Randstad ligt op. 

Ze roept de gemeenteraden en Provinciale Staten op om vast te leggen wat ze willen. Er 

hoeft niet gebouwd te worden op lege plekken als mensen dat niet willen. Praat met 

iedereen en kijk wat beter kan zonder in een jukeboxhouding te blijven hangen. 

 

Van der Aa merkt op dat allerlei privé-plannen een besluit nodig hebben. De provincie 

stelt de plannen coulant bij. In de Bovenkelderpolder gaat het niet alleen over een 

golfbaan, maar over allerlei plannen. 

Annemiek merkt op dat er wat gedaan moet worden omdat anders het gebied achteruit 

gaat. In het Groene Hart hebben teveel mensen er baat bij om het gebied open te 

houden. 

Wethouder Pols heeft deze avond oude en nieuwe geluiden gehoord. Hij vindt de 

golfbaan nog steeds een goed plan, maar het proces is niet goed verlopen. Hij hoopt dat 

de gemeente en de verschillende organisaties in gesprek blijven. 

 

Deze debatreeks wordt mogelijk gemaakt door: 

 


