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Stand van zaken: IPM

Integrated Pest Management (IPM):

Een planmatige aanpak gericht op preventie om schade door ziekten, plagen en onkruiden 

onder een schadedrempel te houden door middel van een integrale aanpak met zo gering 

mogelijke schade voor mens, dier, natuur en milieu. 

Zie ook de factsheet IPM.

https://www.ngf.nl/~/media/pdfs/ngf/caddie/duurzaam-beheer-en-exploitatie/baanmanagement-ondersteuning/ga_factsheet_ipm_07.pdf?rev=180061353


Integrated Pest Management: IPM

+ evaluatie

------------------------------------------------------------------------------------

planmatigheid & preventie



Stand van zaken: IPM

Integrated Pest Management (IPM)-systemathiek per 1-1-2014 wettelijke verplichting voor 

professioneel pesticidegebruik. 

IPM-systemathiek specifiek voor golf per 1-4-2020 in OnCourse geïmplementeerd.

– Golfsector specifiek

– Laagdrempelig invulling geven aan wettelijke verplichting

– Belangenbehartiging a.d.h.v. data



Stand van zaken: IPM

Zelfregulering

- Wettelijke Richtlijn met eisen op basis van IPM

- Beheerder implementeert en zorgt dat dit aantoonbaar is via OnCourse Nederland (audit)

- Intensiveren handhaving via Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)



Stand van zaken: IPM

…waaronder het Gewasbeschermingsplan

- Inventarisatie gevoelige gebieden

- Plan om blootstelling te minimaliseren

- Doelstellingen m.b.t. afbouw gebruik pesticide

- Vastleggen van het gebruik (ook: waar, wanneer, …)

- Evaluatie gebruik



Stand van zaken: IPM

…en alle eisen van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen

• Bijlage 3, behorend bij artikel 26, eerste lid
• Aspecten gewasbeschermingsmonitor
• – teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan
• – rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en 

plantgoed
• – monitoring van schadelijke organismen in het gewas
• – gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende 

ziektedruk
• – toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische 

bestrijders en mechanische onkruidbestrijding
• – keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009
• – emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken
• – resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
• – overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen
• – oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.



Conclusies RIVM monitoring pesticidegebruik 2015-2018

→ Uit de analyse van de gebruiksgegevens op golfterreinen blijkt dat voor onkruid- en 

schimmelbestrijdingsmiddelen er een afname zichtbaar is in de totale hoeveelheid werkzame 

stof in de 2015-2018. Voor de insecticiden is op basis van de totale hoeveelheid werkzame 

stof in die periode juist een toename te zien. 

→ Jepolinex Pro is jaren gebruikt zonder dat het een toelating had voor gebruik op 

sportvelden/golfbanen.

→ Verschillende niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden nog wel toegepast. 



Conclusies RIVM monitoring pesticidegebruik 2015-2018



Stand van zaken: pesticidevrij beheer

• Pesticide-gebruiksverbod buiten de landbouw (per 2016/2017), met daarop voor o.a. sport 

specifieke uitzonderingen tot eind 2022. In november 2020 onverbindend verklaard door het 

Gerechtshof in Den Haag.

• Staat is daarop in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad, wetswijziging ligt in de Tweede 

Kamer en Raad van State heeft inmiddels positief advies gegeven op aangepaste juridische 

grondslag voor het gebruiksverbod buiten de land- en tuinbouw.

→ Ministerie I&W verwacht dat de wet over een klein jaar gerepareerd is.

→ Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) adviseert nadrukkelijk te blijven inzetten op pesticidevrij 

beheer met behoud van speelkwaliteit.



Uitzonderingen op het gebruiksverbod
(nu niet van toepassing)

→ Op dit moment (2021) zijn reguliere toelatingen van toepassing (zie etikettering).

→ Nogmaals: Golfalliantie (NGF-NGA-NVG) adviseert nadrukkelijk te blijven inzetten op 

pesticidevrij beheer met behoud van speelkwaliteit.

→ Uitzondering op het te herstellen gebruiksverbod (het schema vind je ook hier):

https://www.ngf.nl/themas/duurzaam-beheer/ipm


Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland





Aan de gang met OnCourse Nederland

Creëer een nieuw

OnCourse account (je 

oude login werkt niet

meer) via:

getoncourse.golf

Nederland



• Selecteer enkel Optie 1 (!)

• Je kunt daarmee OnCourse

gratis gebruiken.

• GEO kan je helpen alsje

hiermee enige problemen

ondervindt...

hello@getoncourse.golf

Nederland



• Het dashboard is het 

centrale navigatiepunt.   

• Begin door enkele

details van je baan of 

club in te vullen. 

• Lees dan Werkwijze

voor een overzicht van 

het GEO-proces.  

Nederland



• Nodig andere
personen uit tot het 
OnCourse account. 

• Elke persoon kan als
zichzelf inloggen en in 
de account werken. 

• Veranderingen worden
automatisch 
opgeslagen terwijl je 
eraan werkt. 

Uw duurzaamheidsteam opzetten

Nederland





• Een overzicht van het proces

richting IPM-compliance.

Het gebruik van OnCourse

Nederland























• Controleer voor elk onderwerp de werkwijzen die jullie momenteel uitvoeren. Niet alles zal op jullie 
van toepassing zijn. En sommige waar je misschien op let als toekomstig idee. 

• Als er andere gerelateerde werkwijzen zijn, kun je deze aan de lijst toevoegen.

• Als u meer details wilt toevoegen, dan kan dat (optioneel).

• Klik op “Alles wat momenteel van toepassing is, is aangevinkt" wanneer je tevreden bent met jullie 
antwoorden over dit onderwerp.

• Groene vlaggen betekenen dat het verplicht is voor IPM (dit dekt ook compliance). 

• Ga er elk jaar doorheen om te controleren of je nog steeds alle groene vlag-items gebruikt.

























Q&A



Ondersteuning

- Handreiking pesticidevrij sportgrasbeheer

- Handleiding IPM

- Onafhankelijke opleidingen en bijscholing

- Verzamelen en uitdragen succesverhalen: 

good & best practices

https://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer/handreiking-pesticidenvrij-sportgrasbeheer


Ondersteuning

- GEO-systematiek biedt structuur en richting

- Uitwerking via OnCourse Nederland voor golf

- Binnenkort doorvertalen voor andere sporten via NOC*NSF

- Baan- en clubbezoeken door NGF Agronomie



Innovatie

- Komende jaren in totaal zo’n 3 miljoen euro beschikbaar via Ministerie 

VWS

- Daarmee ondervangen van de grondslag voor de uitzondering (gebrek 

aan werkende alternatieven)



Perception rules politics



Uitstel maar geen afstel

0,0-gebruik van pesticide ná 2022



Tip

Blijf de absolute 0,0-lijn nastreven met behoud van speelkwaliteit: 

stel schadedrempels vast i.c.m. intensievere schimmeldiagnose!



Paar minuten pauze



Onderwerpen



GE

- Aantal landen actief: 77

Gecertificeerde banen:

- wereldwijd: 313

- Nederland: 102 

GEO Foundation





"Als je GEO niet met een team doet, 
lukt het niet. We hebben kennis en 
verantwoordelijkheid heel goed 
verdeeld"

"GEO is voor kleine banen niet 
minder belangrijk en nuttig dan 
voor grote golfterreinen"

"Zie niet op tegen GEO, het is belangrijk 
voor de toekomst van je bedrijf, 
vereniging en baan"

“Door GEO kom je in contact met partijen 
in de buurt waarvoor je iets kunt 
betekenen en die iets voor jouw baan 
kunnen betekenen”



Team building



Maak een planning  
& een vast

e-mailadres
‘geo@fictievegolfbaan.nl’



Checklist

- Planning

- Overzicht

- Taakverdeling

www.ngf.nl/geo 

https://www.ngf.nl/geo


Logische naamgeving documenten t.b.v. Bestandsopslag-
functie, bijv.:

2021_certificering_Beheerplan_GC XYZ_2015_2020
2021_certificering_Werkprotocol_Wnb_GC XYZ_ 2018_2020



Drie fase stapsgewijs:

- Nulmeting
- Visiefase
- Werkplanfase



- Ontwikkel per thema een 
visie met een doelstelling. 

- Max. 10 doelstellingen 
realiseren binnen 3-5 jr.

- Visie – Werkplan

- Doelen: Meetbaar
Maakbaar Evalueerbaar



Visie en werkplan
Sjabloon



Handleiding:

- ‘Werkwijze’
- ‘Aan de slag’
- Link: Handleiding

• In de portal staat rechts vaak “lees meer”. Lees de uitleg onder “lees meer” altijd heel goed!





Notities:

Ideaal voor een korte 
(!) opmerking over 
bijvoorbeeld de locatie
van een bestand.



Golfbaandataviewer

www.golfbaandataviewer.nl

http://www.golfbaandataviewer.nl/


Uitbesteden?

Werk samen met locale 

organisaties.

- IVN

- Vlinderwerkgroepen

- LandschappenNL

- Natuur- en Milieuverenigingen

- Bijenstichting

- Stichting EIS 

- etc.



Wateraudit?

Niet altijd verplicht maar geeft

altijd inzicht en waar men kan

besparen.



VTA (BVC)?

Als er schade ontstaat door een tak die uit een boom 

waait, doordat een boom omvalt of door een 

vergelijkbare gebeurtenis, is de eigenaar aansprakelijk 

voor de schade, tenzij deze kan aantonen te hebben 

voldaan aan de zorgplicht.



Opslag diesel?

Alle op een golfbaan in gebruik zijnde 

opslagtanks voor vloeibare en 

gasvormige brandstoffen moeten 

voldoen aan de eisen die worden 

gesteld vanuit de Nederlandse 

wetgeving.



Opslag grasafval?

- Lange opslag?

- Korte opslag?

- Composteren?

- Activiteitenbesluit milieubeheer



Afspuitplek?

- Melding in het kader van het 

Activiteitenbesluit?

- ‘MEMO AFSPUITPLAATS 

WERKTUIGEN’ (ook te vinden in de 

FAQ op www.ngf.nl/geo)

https://www.ngf.nl/geo


IPM:

De club moet weten wat de 
hoofdgreenkeeper doet, de 

hoofdgreenkeeper moet 
weten wat de club wil. 
Dit is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.



Jaarcijfers:

- Plan vooruit
- Gezamenlijk invullen



• Het is belangrijk dat de directie, het management of het bestuur achter duurzaamheid staat. 
Maak goede afspraken met elkaar en zorg voor bestuurlijke borging/borging door de directie .



• Bekijk de online video trainingen, te vinden op www.ngf.nl/geo

https://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer/on-course-nederland-geo-tips-tricks-faq/on-course-nederland-geo-online-video-training


• Bekijk de FAQ, te vinden op www.ngf.nl/geo

https://www.ngf.nl/geo


Intensieve begeleiding vanuit de NGF gedurende het 
OnCourse-traject:

- We komen graag bij je op de baan langs!
- Indien gewenst meerdere keren tijdens het traject.
- Maar uiteraard ook online via Teams of Zoom!

- Weet ons ook te vinden via telefoon of via de mail:

- Niels.Dokkuma@NGF.nl
- 06 - 44166717
- Koert.Donkers@NGF.nl
- 06 - 51719167

mailto:Niels.Dokkuma@NGF.nl
mailto:Koert.Donkers@NGF.nl


• Vragen?  - Stuur een mailtje aan de helpdesk: geo@ngf.nl.

Promotiemateriaal? Ga naar www.ngf.nl.geo.

Voor vragen die over de portal zelf gaan (bijvoorbeeld als inloggen 
niet lukt) kunnen clubs terecht bij de GEO Foundation via 
hello@getoncourse.golf.

Yvonne Godwaldt

mailto:geo@ngf.nl
https://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer/on-course-nederland-geo-tips-tricks-faq/geo-promotie-communicatie-pr-materiaal
mailto:hello@getoncourse.golf


Dank voor de 

aandacht!


