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Agenda

Trends & ontwikkelingen

Visie, kwaliteitszorgsysteem & uitdagingen

Ondersteuning & tips

Update: OnCourse 4.1



Trends & ontwikkelingen

• Toenemend milieubewustzijn

• Klimaatverandering

• Buitensporten en gezondheid

• De VN’s 17 Duurzame Ontwikkelings doelstellingen

• Beschikbaarheid van hulpbronnen 

• Verder toenemende wet- & regelgeving

• Ruimtegebruik onder druk

• Professionalisering golfbaanbeheer (datagestuurd) en innovaties

• De waarde van duurzaamheid: kwaliteit & kosten efficiëntie

• De corona-crisis: toenemende populariteit van de golfsport, maar ook: korte termijn is 

weer leidend



Visie: door duurzaamheid klaar voor de toekomst

• Golf als duurzame sport in de natuur

• In een gezonde, groene omgeving die duurzaam beheerd wordt

• Als oplossing voor verschillende maatschappelijke problemen

• Het verbinden van 10.765 ha beheerd sport- en natuurterrein, daarvoor 

verantwoordelijkheid dragen

• Transparant en evidence-based

• Duurzaam beheer geborgd door GEO-certificering

• Daarmee uitdagingen adresseren  en het bestaansrecht legitimeren



GEO: kwaliteitzorgsysteem

Inzicht & bewustwording

Compliance

Eigen ambitieniveau

Integraal: totale beheerorganisatie

Samenwerking: mensen verbinden

Planmatigheid

Kostenefficientie

Transparantie

Communicatie & PR

Continue verbetering & borging

Onafhankelijke audits



Geupdate GEO-beleid

bruikbaarheid
& meerwaarde

geloofwaardigheid
& compliance



Pilotfase: Ondersteuning bij Natuur in OnCourse

Duurzaamheid in golfbaanbeheer & compliance (werken in overeenstemming 

met geldende wet- en regelgeving), met behulp van NGF/Buiting Advies 

invulling geven aan:

• N2000

• Natuur Netwerk Nederland

• Landschapstype

• Houtopstanden

• Ecologisch werkprotocol voor het uitvoeren van bestendig beheer 

• Bestemming conform bestemmingsplan, inclusief formuleren planologische 
randvoorwaarden per bestemming

• Archeologie



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland







Landschap Natuurbeheer Natuurbescherming

Landschapstype Biodiversiteit Bescherming van ecologie, 

Cultuurhistorie en archeologie Grasland archeologie en cultuurhistorie

Natura2000 Bossen (houtopstanden) Soortbescherming

Natuur Netwerk Nederland (NNN) Zorgplicht bomen Flora- en fauna-inventarisaties

Natuurschoonwet (NSW) Oppervlakte water

Samenwerking Extra voorzieningen



Wat moet de golfbaan zelf nog doen binnen OnC Natuur?

Natuur:

• Overzicht natuurtypen

• Natuurschoonwet (NSW)

• Historisch landschap

• Zorgplicht bomen (VTA)

• Etc.

• Gras

• Voorkomen van verontreiniging

Het overige binnen OnCourse:

• Werkwijze (o.a. Visie & werkplan, 
IPM)

• Milieu

• Samenleving

• Jaargegevens

• Succesverhalen

• Bestandsopslag



Ondersteuning door de NGF

• Jaarlijks abonnement voor OnCourse Nederland 
(voor structuur, richting en borging)

• Baan- en clubbezoeken door NGF Duurzaam beheer & Agronomie

• Meer nadrukkelijke ondersteuning voor een deel binnen Natuur (compliance)

• Aanvullende procesondersteuning d.m.v. workshops

• Promotie en communicatie

• Evidence based belangenbehartiging en Public Affairs

• Werken met GEO aan uw feedback en continue verbeteringen

• Onderzoeken met betrekking tot natuur, milieu en samenleving



Ondersteuning door de GEO Foundation

• Ondersteuning om te starten (login, etc.)

• Ondersteuning voor OnCourse gerelateerde vragen of technologische problemen

• Voortdurende ontwikkeling en beheer van OnCourse

• Pre-audit review

• Certificeringsbesluiten (eventueel in overleg met de NGF)

• Zekerheid van de hoogste graad van geloofwaardigheid (iSeal)



Top 5 tips richting (her-)certificering

- Zorg voor een breed team met verschillende expertises, verdeel 

verantwoordelijkheden binnen het team

- Maak een duidelijke planning

- Doe zo veel mogelijk zelf of werk samen met lokale organisaties

- Werk de 3 fasen stapsgewijs af (begin pas met fase II als I klaar is)

- Benoem de bestanden in de bestandsopslag herkenbaar:

2016_certificering_Beheerplan_GCXYZ_2015_2019

2016_certificering_Werkprotocol_Wnb_GCXYZ_ 2015_2018
2019_ceritificering_Werkprotocol_Wnb_2019_2024_GCXYZ



Top 5 tips na (her-)certificering

- Communiceer met leden, gasten en de omgeving wat u heeft bereikt

- Implementeer de CIP van de auditor

- Zorg dat de doelen uit het werkplan worden gerealiseerd

- Voer jaarlijkse de noodzakelijke data in en een update v/h werkplan

- Controleer jaarlijks of compliance nog op orde is



Nog wat tips
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Nog wat tips
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