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Succesverhalen NNG&CC te Glimmen
Zeggen dat ‘we’ het milieu en een duurzame wereld belangrijk vinden voor onze toekomstige
generatie is niet zo moeilijk. Door te onderstrepen dat we als leden de trotse eigenaar zijn van
Landgoed de Poll kunnen we met elkaar een vuist maken: nu keuzes maken en uitvoeren, die
daadwerkelijk een duurzame bijdrage leveren. Met enthousiaste communicatie, creatieve ideeën en
een betrokken Bestuur groeit het aantal leden dat meewerkt en tegelijkertijd de aandacht voor
biodiversiteit en flora & fauna tijdens het golfen. GEO versterkt daarmee ook ons golfplezier en
clubgevoel. We delen graag de voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk.
1. Landgoed de Poll heeft uniek in Nederland een golfbaan met 4 bijzondere landschappen
Onze 18 holes cirkelen door het historisch park rond het karakteristieke clubhuis, het parklandschap langs de oprijlaan de Pollselaan, het beschermde Drentse Aa landschap langs de spoorbaan
in het zuiden en tenslotte het boslandschap in het noorden tegen de Zuidlaarderweg. Met het
beheer van deze 4 verschillende landschappen heeft de lay-out van onze golfbaan een extra
dimensie.
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2. Op Landgoed de Poll worden geen pesticiden meer gebruikt sinds 2018
Sinds 2018 worden er geen pesticiden meer gebruikt. Voor het verwijderen van onkruid op de
fairways, tees en rond de greens hebben groepjes leden holes geadopteerd. Vaste clubjes,
competitieteams of gemobiliseerde nieuwe leden verwijderen in het voor- en najaar het onkruid
op ‘hun’ hole, kunnen assisteren bij de keuze van nieuwe aanplant passend bij het landschap en
andere lichte werkzaamheden uitvoeren. Dit is zo georganiseerd, dat die leden op het door hun
gewenste tijdstip, veilig en verantwoord aan het werk kunnen, terwijl de hole open en de baan
bespeelbaar blijft. Door bomenkap, waarbij tevens bos verjonging wordt nagestreefd, duurzaam
beheer van de fairways, greens, tees etc. en de enthousiaste hulp van leden is het op Landgoed de
Poll ook zonder bestrijdingsmiddelen mogelijk om goede fairways en greens te behouden.
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3. Renovatie Hole 3 en 4
In 2020 zijn de holes 3 en 4 volledig vernieuwd en is op hole 4 de Pingo ruïne geïntegreerd.
Volgens de tv-commentatoren tijdens de Masters hebben deze holes nu een Augusta uitstraling!

4. Renovatie Driving Range met Top Tracer
In 2020 is de driving range gerenoveerd en zijn voor onze leden op 9 afslagplekken de Top Tracer
geïnstalleerd, waarvan 1 in de lesstudio van de professionals. Voor gastspelers zijn de Top Tracer
en gratis oefenballen bij onze greenfee inbegrepen. Met deze moderne techniek is het op
Landgoed de Poll niet alleen mogelijk om je resultaat en techniek te analyseren en te verbeteren,
maar ook internationale topbanen te ‘spelen’.
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5. De biodiversiteit op Landgoed de Poll.
Het lukt de NNG&CC om in samenwerking met experts (Buiting Advies) en vele vrijwilligers, tegen
acceptabele kosten, zowel flora als fauna (vogeltellingen) op een transparant en hoog niveau te
brengen. De actieve Flora & Fauna commissie stimuleert in samenwerking met de
baancommissaris het Bestuur om te blijven investeren in biodiversiteit. Onder meer in nieuwe
aanplant die passend zijn bij de 4 unieke landschappen, stinzen planten voor een bloemen route
en kruidenrijke gewassen en bloemenmengsels voor de rough. Greenkeepers beheren Landgoed
de Poll duurzaam door bij het maaien in de groene omgeving, dus buiten de golfbaan, 20 tot 30%
te laten staan en rest- en dood hout te stapelen als boomsingels, o.a. achter hole 3. Om leden te
betrekken zijn er natuurborden en een fotowandeling (puzzel) en natuurquiz. Op de website
worden leden geïnformeerd en opgeroepen foto’s te delen als er bijzondere flora & fauna is
gesignaleerd: bijvoorbeeld een bever in de Drentsche Aa, een uil in de greenkeepersloods en
jaarlijks de komst van ‘onze’ ooievaars.

6. Nestkasten
Er is een actieve groep leden die jaarlijks de nestkasten onderhouden, het gebruik inventariseren
en jaarlijks aanvullen. Zo zijn er ca. 145 nestkasten op Landgoed de Poll. De nestkasten zijn goed
bezet en trekken vogels aan, zoals spreeuwen, mezen, boomkruipers en uilen die natuurlijke
bestrijders zijn van de eikenprocessierupsen en emelten. Onze greenkeepers hebben al
gesignaleerd dat er veel minder meikevers zijn.
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7. Energiebesparing
Met behulp van leden/vrijwilligers is energie/duurzaamheidstraject gestart. De NNG&CC is
partner van het platform Groningen CO2-neutraal 2035. De grootste uitdaging voor
energiebesparing op Landgoed de Poll zit in het mooie maar oude clubhuis. Door deel te nemen
aan het platform Groningen CO2-neutraal 2035 wil het NNG&CC kennis opdoen en uitwisselen
over het organiseren van betrokkenheid, het verduurzamen van historische gebouwen en het
opzetten van verduurzamingsprojecten. Op deze manier wordt nu nieuwbouw, zoals de
karrenloods en het marshal huisje, gerealiseerd.
8. Ecologische regenwaterafvoer
Bij de greenkeepersloods zijn de regenwaterpijpen aangesloten op een afvoerpijp naar een
naastgelegen poel.

9. Niet golf gerelateerde activiteiten worden georganiseerd
Het personeel en de commissies en hun leden zijn creatief op Landgoed de Poll. Vooral als de
baan dicht is, worden niet golf gerelateerde activiteiten georganiseerd. Zo is er in de winter van
2021 een prachtige langlauf route uitgezet op de baan en zijn materialen als skies en schoenen
verhuurd voor zowel leden als niet-leden. En de beschikbaarheid van de Fotowandeling (puzzel)
en natuurquiz.
In de winter maanden wordt er bridge gespeeld in het clubhuis en zijn er lezingen over diverse
onderwerpen.
Er wordt 1 a 2 keer per jaar een vogelkijkochtend georganiseerd.
Er is de mogelijkheid voor vissers.

10.Joost Luiten Foundation
De NNG&CC heeft in 2020 als een van de eerste in Nederland, maar zeker in het Noorden, een
project opgezet waarbij schoolkinderen van allerlei achtergrond gratis kennis kunnen maken met
de golfsport. Door samenwerking met en ondersteuning van de Joost Luiten foundation hebben
er in 2020 verschillende groepen schoolkinderen golflessen kunnen volgen bij de NNG&CC.
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11.Jeugd participatie
De club heeft het van oudsher aantrekkelijk gemaakt voor kinderen van onze leden om lid te worden,
lessen te volgen en samen gezellige activiteiten om en rond de golfbaan te ondernemen. Als 1 van de
weinige banen in de omgeving zijn er relatief veel jeugdleden. Doel is niet alleen de ‘eigen kweek’
voor de selectie van onze competitie teams, maar ook een verjonging van ons ledenbestand.
Glimmen heeft daarbij het voordeel dat vanuit de naastgelegen stad Groningen veel studenten bij
onze club komen (competitie-) spelen.
12.Financieel gezonde vereniging
De club stimuleert zeer actief de leden en golfers in de omgeving middels interessante kennismakingspakketten om daadwerkelijk lid te worden van onze vereniging. Een stabiel en met beleid
groeiend ledenbestand geeft een brede basis voor diepte investeringen op de lange termijn in
bijvoorbeeld de baan en Clubhuis op lange termijn. Wij kunnen daarom als club een karakterustiek
Clubhuis en prachtige baan bieden, zonder dat de lidmaatschapskosten hoger zijn dan de
omringende banen in de omgeving.
13.Actief verenigingsleven
Leden zien bij onze vereniging de meerwaarde van het mede eigenaarschap van Landgoed De Poll.
Het onderhoud van het Landgoed, vooral buiten het golfseizoen door onze eigen greenkeepers en
natuurlijk het karakteristieke Clubhuis, kunnen wij als vereniging dragen door de actieve inzet van
vele vrijwilligers. Ondersteund door ons secretariaat en horecapersoneel worden er daarnaast op de
club wekelijks wedstrijden georganiseerd, met veel teams competitie gespeeld, is er een actieve
bedrijfsledenclub, worden er ’s winters lezingen en bridge-drives georganiseerd louter door de inzet
van vrijwillige leden etc. etc. Daar waar andere clubs kiezen voor de inhuur van greenkeepers, een
modern clubhuis, een commercieel team en Clubmanager, bieden wij deze meerwaarde zonder een
hogere contributie te hoeven vragen.
14.Top baan
Jaarlijks speelt in de Trompbeker de nationale jeugdtop het Nederlands strokeplay kampioenschap
op de Noord-Nederlandse. De lay-out van de holes, ondanks de relatief eenvoudige greens, maken
het niet makkelijk om een topscore neer te zetten. Er is door de vele karakteristieke bomen en smalle
fairways niet of nauwelijks ruimte om een misslag te compenseren. Een goede score wordt op onze
baan niet alleen bepaald door kracht, maar ook door een tactisch spelconcept. Jaarlijks investeert de
club in het verbeteren van de fairways, holes, zichtlijnen en greens. De NGF ziet in het karakteristieke
karakter en sfeervolle ambiance de grote meerwaarde van onze baan en ondersteunt ons met zwaar
materieel. Materieel waarmee onze greenkeepers gedurende het hele jaar werken om de baan,
gegeven zijn natuurlijke condities, in topconditie te krijgen. Dat betekent dat onze leden rond
Pinksteren altijd op een topbaan kunnen spelen.
15.Top Horeca
Leden en greenfee-spelers hebben allemaal goede herinneringen aan de 19e hole op het prachtige
terras of in het gezellige Clubhuis door de zeer hoge kwaliteit van chefkok André Kremer en zijn
team. Borrelen, dineren en lunchen staan van oudsher hoog aangeschreven op Landgoed de Poll.
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16.Healthy Aging
In samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen wordt het zogenaamde Healthy Aging
programmama op onze golfclub ondersteund. Verantwoord en regelmatig kunnen bewegen tot op
hoge leeftijd is een belangrijke meerwaarde van de golfsport voor onze leden.

