
 

We nemen u even mee terug naar het KLM Open van 2013. Joost Luiten afficheerde zich daar met 

zijn winst niet alleen als een groot voorbeeld voor veel jonge golfers. Hij verbond zijn naam die week 

ook aan ‘Golfers love Birdies’, de samenwerking tussen de NGF en Vogelbescherming Nederland. 

Maar wat houdt dat eigenlijk in, ‘Golfers love Birdies’?  

Birdie, eagle en nog veel meer 

Golfers houden van buiten. Blauwe lucht, kort gemaaid groen onder de zolen en uitbundige 

vogelzang. De aanwezigheid van vogels is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.  

De NGF en Vogelbescherming Nederland hebben daarom de handen ineen geslagen om golfbanen te 

helpen duurzamer te worden. Het mes snijdt aan twee kanten. Op de meer dan 300 banen in ons 

land valt er veel te bereiken voor vogels en natuur. En een ronde golf is nog fraaier als er naast 

birdies en eagles ook volop spechten en torenvalken te bewonderen zijn. Vogels brengen leven  en 

kleur, zorgen voor verwondering en geven een baan karakter. 

Committed to Birds 

Om tot een fraaie, natuurlijke baan te komen, die optimaal is ingericht voor golfer én vogels, is het 

wel nuttig om te weten wat je dan moet doen. Niet iedere golfer voelt zich op iedere baan thuis. Dat 

geldt ook voor vogels. Iedere baansoort vraagt om eigen inrichting en beheer die leidt tot een meer 

natuurlijke baan vol vogels.  

Onder de toepasselijke naam Committed to Birds werken de NGF en Vogelbescherming Nederland 

aan een leidraad voor duurzaam en natuurlijk beheer voor alle soorten banen. De NGF heeft De Zuid 

Limburgse Golf- & Countryclub ‘Wittem’ als een van zeven banen benaderd om als voorbeeld baan te 

dienen. Onze baan is kenmerkend voor een van de vijf landschapstypen die Nederland kent. 

Op alle zeven banen heeft inmiddels een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden. Op basis van 

deze inventarisaties volgt een advies voor inrichting en beheer. Dit advies is afgestemd op een 

landschapstype en kan daardoor als leidraad gebruikt worden voor alle gelijksoortige banen in ons 

land 

Meer informatie over Comitted to Birds op: Committed to Birds | NGF 

Houdt u ook van birdies? 

Vogelbescherming beoogd dat iedereen, nu en in de toekomst, kan genieten van een rijke variëteit 

aan vogels. Om dat te bereiken is hulp van velen nodig.  In het kader van Golfers love Birdies heeft 

Vogelbescherming Nederland een speciaal aanbod.  

 

http://www.ngf.nl/pagina/committed-to-birds/


Maak voor 5 euro kennis en ontvang: 

- 10% korting in de webshop van Vogelbescherming 

- Uw persoonlijke ledenpas  

- 2 maal het kleurrijke magazine vogels  

- De handige Birdie Guide om vogels te herkennen 

Vul snel uw gegevens in op  www.golferslovebirdies.com en maak kennis met Vogelbescherming!  

 

 

Joost Luiten met putter en birdie 

Joost is al lid. U ook? 

“Mijn voormalige caddie Martin Gray is een actief vogelaar. Hij wees me altijd op de vogels in de 

baan. Zo ben ik vogels steeds meer gaan waarderen.” Joost Luiten, ambassadeur Golfers love Birdies. 
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