
Webinar Ecosysteemdiensten:

• Graag microfoons op "mute“.
• Graag vragen via de chat, vragen behandelen we aan het einde.
• Een opname van dit webinar komt op NGF.NL/ESD. 

Bezwaar? Laat het weten.

http://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer/golfbanen-en-eco-systeem-diensten-esd


NGF i.s.m. Van Hall Larenstein dinsdag 8 december 2020

Webinar 1. Ecosysteem Diensten

Maatschappelijke kansen voor 
golfbanen met ESD



Nederland

GEO-certificering via OnCourse Nederland



Inzicht & bewustwording
Compliance
Eigen ambitieniveau
Integraal: totale
beheerorganisatie
Samenwerking: mensen
verbinden

Planmatigheid
Kostenefficiëntie
Transparantie
Communicatie & PR
Continue verbetering & 
borging
Onafhankelijke audits

GEO: kwaliteitszorgsysteem



“”

Wat is het verband tussen GEO-certificering via 
OnCourse Nederland en ecosysteemdiensten 

(ESD)? 



ESD is een economische en maatschappelijk 
waardensysteem van natuur en landschap. 



ESD kansen voor Golf



Met een KIEM-project stimuleert de 
overheid nieuwe 
samenwerkingsverbanden voor 
innovatie tussen praktijkpartners en 
hogescholen en universiteit. 

In zo’n samenwerkingsverband wordt 
verkennend onderzoek gedaan om te 
kijken hoe in de praktijk geïnnoveerd 
kan worden.

KIEM-Project



1. Hoe kunnen golfbanen een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke waarden van 

ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit en klimaatbeheersing?

2. Hoe kunnen lokale ecosysteemdiensten bijdragen aan de bedrijfskundige en recreatieve 

waarden van een golfbaan?

Voor meer info: NGF.NL/ESD

“Van binnen naar buiten: golfbanen voor 
maatschappelijke ecosysteemdiensten”

http://www.ngf.nl/caddie/duurzaam-beheer/golfbanen-en-eco-systeem-diensten-esd


• Derk Jan Stobbelaar: ESD in het 
maatschappelijk belang van duurzaam 
landschapsbeheer 

• Jonas Teeuwen:  Voorbeeld rol golfbaan in het 
verbinden van natuur 

• Interview Dini & Hans Broeks GC Zwolle

• Koert Donkers Adviseur NGF Duurzaam beheer
& Agronomie

Maatschappelijke kansen voor golfbanen met 
ecosysteemdiensten.

Wat zijn ESD en waarom 
maatschappelijk belangrijk?



Interview Golfclub Zwolle
Dini Broeks (baancommissaris) en Hans Broeks 

(milieucommissie)
• GC Zwolle is enthousiast over GEO/OnCourse, ziet ecosysteemdiensten 
als een aanvulling.
• Door Kiem-traject inzicht in de verbinding tussen de natuurwaarden op 
de golfbaan en in de omgeving.
• ESD-kennis heeft bij GC Zwolle o.a. geleid tot een verlaging van de 
pachtsom.
• GC Zwolle participeert ook in fase 2 van het onderzoek ESD voor 
golfbanen.



- De insteek van een vervolgonderzoek is 
om dieper te kijken naar welke ESD van 
golfbanen kunnen worden verbeterd.

- Daarnaast wordt ook gekeken welke 
voordelen een ESD kan hebben voor de 
bedrijfsmatige aspecten van een club.

Deel 2: Toekomst voor golfbanen door zelfmanagement van 
ecosysteemdiensten: succesvol, makkelijk en leuk



Deel 2: Toekomst voor golfbanen door zelfmanagement van 
ecosysteemdiensten: succesvol, makkelijk en leuk

De centrale vraag in het vervolgproject is dan ook: Hoe kunnen golfbanen 
zelf ESD verwaarden en verzilveren? Het vervolgproject gaat uit van de 
volgende zaken:

1. Gebruikershandreikingen + ervaringen hoe golfbanen zelf hun ESD kunnen 
inschatten en verzilveren.

2. Een upgrade van de golfbaandataviewer.nl/, waarmee (in de toekomst) de 
effectiviteit van ESD per baan te zien zal zijn.

3. Een lerend netwerk van ESD-golfbanen.



Webinar 2 (donderdag 17 december, 19.00-20.00 uur): 

Wat kunnen we met ESD?

Hoe kunnen ecosysteemdiensten op golfbanen 
ingezet worden?

De deelnemers aan het Webinar kunnen vragen stellen.


