
Alleen al in de Verenigde Staten verdwijnen ieder jaar 300 miljoen
golfballen. In bosjes, slootjes of meren. Dat is vervuilend. Robert
de Waal introduceerde de bio-golfbal. En de financiering? Met
crowdfunding haalde Robert het startkapitaal binnen. 
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Voedingstof voor
de natuur

“ Iedereen vraagt het mij: hoe kom je op het
idee om biologische golfballen te produ-
ceren? Tja, daar is geen eenduidig ant-
woord op”, vertelt Robert (35). “Mijn

zakelijke partners, de tweeling Erwin en Cretien
Wiegmans die in Woerden en omstreken onder
meer bekend staan met hun schoonmaakbedrijf
Wiegmans en met Premtech, zijn enthousiaste
golfers. Zij kwamen met het idee. Vier jaar
geleden hebben ze mij erbij betrokken om te
kijken wat de mogelijkheden zijn.

 
AARDAPPELSCHILLEN En dan de

bio-golfbal, die is gemaakt van.. aardappelschil-
len. Robert lacht, maar maakt absoluut geen
grapje. “Hier hebben wij vier jaar lang onder-
zoek naar gedaan. Onderzoeken, rapporten en
nog veel meer materiaal doorgespit om te ko-
men tot een duurzaam alternatief van de vervui-
lende golfbal. Onze bio-golfbal is opgebouwd
van het restafval van aardappelen. Zetmeel is
een van de bestanddelen. Als onze ballen in een

sloot belanden, zijn deze binnen 2 tot 8 jaar
geheel afgebroken. Op een duurzame manier.
Het dient zelfs als voedingsstof voor de natuur.”

De geboren Woerdenaar vertelt dat
wereldwijd per jaar 1,5 miljard golfballen
worden verkocht. En dat alleen al in de
Verenigde Staten 300 miljoen golfballen per jaar
kwijtraken. Robert: “Het is toch te gek voor
woorden dat van de 1,5 miljard ballen die er
ieder jaar bijkomen er minimaal 300 miljoen
verdwijnen? Het duurt 500 tot 1000 jaar
voordat ze zijn afgebroken. En het ergste is dat
er allemaal giftige stoffen in zitten. Golfballen
zijn erg vervuilend, daar ben ik de afgelopen
vier jaar wel achter gekomen. In het Deense
parlement zijn er zelfs Kamervragen over
gesteld. Als ondernemer zag ik kansen hier een
duurzaam alternatief tegenover te zetten.
Tegelijk heeft het mij nog bewuster gemaakt
hoe belangrijk het is om goed met het milieu om
te gaan. Ik ben niet iemand die denkt de wereld
te kunnen redden met een golfbal, maar ik wil
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deze aarde voor mijn kinderen en kleinkinderen
niet als rotzooitje achterlaten. Onze bio-golfbal
is een goede vervanger van een vervuiler.
Investeren in milieuvriendelijke en duurzame
producten heeft de toekomst.”

 
CROWDFUNDING In de bio-golfballenfabriek

aan de Daggeldersweg in Woerden worden
vanaf 1 september de bio-golfballen geprodu-
ceerd. Robert wil per jaar 3 miljoen bio-golfbal-
len produceren. “Dat we op deze manier van
start kunnen, is te danken aan onze inzet op
social media en aan crowdfunding. Geïnte-
resseerden konden tussen de 20 en 10.000 euro
inleggen. In totaal hebben we 35.000 euro
binnengehaald. Twee enthousiaste mensen
investeerden 10.000 euro. Eén van hen via een
lening. De rente betalen we hem uit in bio-
golfballen! Ook alle andere investeerders
krijgen hun inleg terugbetaald in natura.
Uitnodigingen voor golfclinics, korting op een
lidmaatschap en natuurlijk onze eigen
bio-golfballen. Crowdfunding is echt een
fantastische manier om geld binnen te krijgen.
Het is namelijk steeds moeilijker om bij banken
geld te lenen. Ik ben nu wel in gesprek met
Rabobank Rijn en Veenstromen. De coöpe-
ratieve manier van denken en handelen van de
Rabobank heeft wel iets weg van crowdfunding.
Overal en bij iedereen wordt geld ingezameld
om een nieuw ondernemersproject op te
kunnen starten. Dat spreekt mij wel aan. We

Erwin en Cretien Wiegmans

en Robert de Waal

halen geld uit de markt van mensen die geloven
in ons idee. Ik maak in de toekomst, als ik weer
eens geld voor een investering nodig heb, zeer
zeker weer gebruik van crowdfunding. De
35.000 euro die we binnenhaalden, hebben we
geïnvesteerd in de productielijn. Zo konden we
een mooie start maken.”

Vier jaar lang bloed, zweet en tranen,
benadrukt Robert. “Vier jaar lang… om één bal
te maken.” Het wordt nu tijd om te oogsten. En
dat gaat volgens Robert lukken. “De belang-
stelling is waanzinnig. Onze noviteit verspreid
zich als een olievlek. Er is veel binnenlandse
interesse, maar ook is er belangstelling uit
Canada, Engeland, de Verenigde Staten,
Portugal, Duitsland, Frankrijk, Polen en zelfs
Rusland. De bio-golfbal is op alle onderdelen
getest, en is minstens zo goed als iedere andere
reguliere golfbal. Onze golfbal heeft een
‘soft-feel’ en is geschikt voor golfers met een
handicap tussen de 20 en 56. Voor echte
professionele golfers is de bio-golfbal nog niet
geschikt. Maar wat niet is, kan komen. Een
uitdaging voor ons!”

Enne… die bio-golfbal, bestaat die nu echt
alleen uit restafval van aardappelschillen? “In
hoofdzaak wel. Maar ik ga niet verklappen uit
welke bestanddelen de bio-golfbal nog meer
bestaat. Vier jaar lang hebben we er aan zitten
sleutelen. Net als bij Coca-Cola blijft de recep-
tuur een goed bewaard geheim." Dan blijft er
nog een vraag openstaan. Wat is eigenlijk de
handicap bij het golfen van Robert zelf? “Ehhh…
haha, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Binnenkort krijg ik de eerste golflessen.”
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