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SDG6: Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all

Doelen:

- Verminderen van watervervuiling

- Aanzienlijk efficiënter watergebruik

- Duurzame toevoer en onttrekking



Verdringingsreeks



Waterkader op golfbanen

1. De golfbaan voldoet aan de wettelijke vereisten en 

rapportageverplichtingen

2. Gras is geselecteerd voor ons klimaat en lokale omstandigheden

3. Er is een visie en strategie van de golfbaan om water te gebruiken als 

een instrument om grasvegetatie in leven te houden voor 

bespeelbaarheid, niet voor groene kleur



Waterkader op golfbanen

4. Geen gebruik van drinkwater voor beregening van de golfbaan, zelfs 

niet tijdens droogte

5. Bergen van regenwater en oppervlaktewater van neerslagpieken om de 

behoefte aan grondwater te verminderen

6. Uitvoeren van beregening-audits (catch cans)



Waterkader op golfbanen

7. Moderne/waterbesparende beregeningstechnologie en regelmatig 

onderhouden

8. Medewerkers opgeleid in bewegingstechnologie als onderdeel van het 

greenkeepersteam (computerinstellingen en sproeieraanpassing)

9. Regelmatige communicatie (niet alleen tijdens perioden van 

droogte/veel regen) over onderhouds- en beheeruitdagingen



minder afhankelijk

&

meer zelfvoorzienend

Beregeningswater voor golfbanen



Best practices beregeningswater

1. Beregeningsmeter installeren

2. Onttrekkingsvergunning controleren

3. Contact met eigen waterschap

4. Bedrijfswaterplan opstellen

5. Communicatie met golfers



Best practices beregeningswater

6. Extra bufferingcapaciteit (waterhindernissen uitbreiden)

7. Meanderen waterlopen en regelbare stuwen

8. Afkoppelen hemelwaterafvoeren

9. Budgetteer voor onderhoud en vervanging beregeningsinstallatie

10.Resistente grassen en diepere wortels



Best practices beregeningswater

11. Beregeningsaudit uitvoeren en sturen op data

12. Wetting-agentprogramma opstellen

13. Handwater zo veel als mogelijk en syringing

14. Verdiep je in innovaties

15. Oriëntatie op waterbassins en alternatieve bronnen









Nederland vs. Spanje vs.         Frankrijk

- 57,3% gerecycled drainagewater

- 38,5% oppervlakte- en grondwater

- 3,6% ontzilt water

- 0,6% leidingwater

- 20% gerecycled drainagewater

- 70% oppervlakte- en grondwater

- 10% leidingwater



Foto: Leonard van Lenen



“It’s the air in the soil

that makes the roots

grow!”

Ken Siems, CGCS MG







Quick-fixes, schijnoplossingen en symptoombestrijding

NGF films/Jacobse & Van Es Scheurgras 1.21min.mp4




Stand van zaken: IPM

Integrated Pest Management (IPM)-systematiek per 01-01-2014 wettelijke verplichting voor 

professioneel pesticidegebruik (voortkomend uit de huidige 2009-EU Directive). 

IPM-systematiek specifiek voor golf per 01-04-2020 in OnCourse geïmplementeerd.

– Golfsector specifiek

– Laagdrempelig invulling geven aan wettelijke verplichting

– Anonieme monitoring op de implementatie ervan

– Belangenbehartiging a.d.h.v. data



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland





• Een overzicht van het 

proces richting IPM-

compliance.

Het gebruik van OnCourse

Nederland











Stand van zaken: pesticidevrij beheer

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

specifieke uitzonderingen hersteld per 8 juli 2022.

• Hernieuwd juridisch traject tussen overheid en leveranciers wat nog jaren gaat duren.

• Zie ook: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2022/jul/2022-verbod-op-gebruik-van-

pesticiden-op-sportvelden-weer-van-kracht

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2022/jul/2022-verbod-op-gebruik-van-pesticiden-op-sportvelden-weer-van-kracht


Uitzonderingen op het gebruiksverbod (Rgb) 

→ Hernieuwde uitzonderingen per 2023 (zie hier voor de huidige uitzonderingen):

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam green fringe/ collar
foregreen/ 

apron
tees fairways

maintained-

rough
golfrough

Plantago spp. Weegbree

Veronica filiformis Draadereprijs

Veronica arvensis Veldereprijs

Taraxacum officinalis Paardenbloem

Bellis perennis Madeliefje

Trifolium spp. Klaver

Polygorum aviculare Varkensgras

Hypochaeris radicata Biggenkruid

Ranunculus repens Kruipende boterbloem

Stellaria media Vogelmuur

Cerastium fontanum Hoornbloem

Cirsium arvense Akkerdistel

Jacobaea vulgaris subsp. Vulgaris Jakobskruiskruid

Rumex obtusifolius Ridderzuring

Sagina procumbens Liggende vetmuur 10%

Plant growth regulator Grasgroeiremmer nee nee

Melolontha melolontha Meikever

Amphimallon solstitialis Junikever

Tipula spp Emelten

nee

nee pleksgewijs

ja, met 'laagrisico' 

gewasbeschermingsmiddel

Golfterreinen

nee maximaal 20%/jaar met inachtneming schadedrempel nee

nee

ja, met 'laagrisico' gewasbeschermingsmiddel nee

Clarireedia spp. (vml. Sclerotinia homoeocarpa)

Microdochium nivale, Fusarium nivale

nee

nee

2x/jaar met inachtneming 

schadedrempel

1x/jaar met inachtneming 

schadedrempel

Dollar spot

Sneeuwschimmel

https://www.ngf.nl/-/media/ngfnl/nieuws/duurzaam/tabel-ipm-mei-2020.jpg?rev=876149794




Concept EU-regulering

• Een pesticide reductiedoelstelling van 50% tot 2030 voor de land- en tuinbouw in de EU.

• Een verbod op het gebruik van alle pesticiden buiten de land- en tuinbouw in de EU vanaf 

de tweede helft van 2024 (implementatie per land per 2025?).

• Alle chemische en biologische, laag risico en basische of meer gevaarlijke stoffen.

• Toepasbaar in ‘sensitive areas' en elke openbare en privéruimte, inclusief alle sportvelden.

– de huistuin

– de eigen productie van bloemen, groenten & fruit

– alle professionele toepassingen op golfbanen, sportvelden, stadions en trainingsfaciliteiten, renbanen, etc.

– begraafplaatsen (inclusief oorlogsgraven), professioneel behandelde gazons, parken en gemeentelijke gebieden

Potentieel ook professioneel gebruik op bermen, vliegvelden, Defensieterreinen, het 

spoor, benzinestations en bosbeheer, afhankelijk van of de locatie zich in een ecologisch 

‘sensitive area' bevindt.



Concept EU-regulering

• De huidige Directive (Richtlijn) voor duurzaam gebruik van pesticiden uit 2009 (SUD) 

geeft individuele landen flexibiliteit om voorgestelde voorwaarden te implementeren met 

betrekking tot timing, reductiedoelstellingen, implementatie van Integrated Pest 

Management, enz.

• Europese Green Deal en de Commissie’s ‘Farm-to-fork'-strategie → evaluaties uitgevoerd: 

ernstige tekortkomingen in de uitvoering, toepassing en handhaving van de SUD in 

sommige lidstaten. Hierdoor is de Commissie genoodzaakt strengere regels in te voeren, 

bijvoorbeeld in de vorm van een verordening op EU-niveau om de samenhang te vergroten 

en een effectiever beleid in afzonderlijke lidstaten in te voeren.

• Daarom is de nieuwe concept Regulation (Regulering/verordening) inzake het duurzaam 

gebruik van pesticiden (SUR) restrictiever en biedt landen geen flexibiliteit. Een Regulering 

is een bindende wetgevingshandeling die in haar geheel van toepassing is in alle EU-

lidstaten en die de nationale wetten overrulet.



Concept EU-regulering

• De enige uitzonderingen op dit verbod op het gebruik van alle pesticiden in deze concept-

regulering zijn wanneer er geen technisch haalbare alternatieve bestrijdingstechniek met 

een lager risico is om het bewezen ernstige en uitzonderlijke risico van de verspreiding van 

quarantaine organismen of invasieve uitheemse soorten in te dammen.

• Als deze SUR er doorheen komt, geen uitzonderingen of eigen kaders meer in de lidstaten.

• Feedback openbaar, tot nu toe voornamelijk positief ten gunste van de SUR.

• De feedback van de lidstaten gaat via het ministerie van Landbouw van elk land.

• Gaat over de menselijke gezondheid (blootstelling), de ontwikkeling van biodiversiteit en 

milieuoverwegingen.



Perception rules politics




