


Regionale Golf & Groen workshops 

2019
Dinsdag 14 mei 

Golf & Countryclub Geijsteren



Deze dag wordt georganiseerd door de Golfalliantie



Programma
12:00 Ontvangst met lunch

12:30 Welkom en inleiding - door Koert Donkers

12:35 Wat gebeurt er na de Green Deal Sportvelden en 

ontwikkelingen GEO - door Niels Dokkuma

13:00 IPM-ITM i.c.m. GEO - door Koert Donkers

13:25 Hoofdgreenkeeper over best practices

14:00 Korte pauze

14:15 Interactieve groepssessies

15:00 Excursie over de baan o.l.v. de hoofdgreenkeeper

16:00 Afsluitend drankje aan de bar



2000 2013

2014

Inleiding

- Na 2000 geen achteruitgang van 
de chemische en ecologische 
toestand van het water 

- Naast chemie een grote focus op 
ecologie

- 2013 Brief van Staatssecretaris, 2015 verbod 
verharding, 2017 verbod openbare gebieden buiten 

de landbouw

- 2014 Eerste Green Deal-gesprekken met alle    
inmiddels bekende partijen



2015 2016
Inleiding

2018 -2020

Activiteiten 2018-2020 o.a.:
- NGA Gewasbeschermingslicentie bijeenkomsten
- Enquêtes monitoring gewasbescherming 
- Kennisdag Sport en duurzaamheid
- Factsheets Duurzaam beheer
- Workshop biodiversiteit
- Regionale Golf & Groen workshops
- Nationaal Golf & Groen Symposium
- TURF-kennisdag













Zes deelakkoorden, waaronder 2. Duurzame sportinfrastructuur:

- Kwaliteit

- Bezettingsgraad

- Toegankelijkheid

- Duurzaamheid

- Verenigingsondersteuning





Doel in 2015

- Met ingang van het jaar 2020 mogen geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden op 

sportvelden, behalve in die situaties waarin dat strikt 

noodzakelijk is.

- In die resterende situaties worden alleen laagrisico-

gewasbeschermingsmiddelen ingezet zodra die voor de 

betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.



Activiteiten

Monitoring

Innovatieprogramma

Probleemanalyse

Situaties waarin gebruik vooralsnog noodzakelijk is

Communicatie



Monitoring

87% respons in 2018 over 2017. 

Doelstelling van RIVM blijft 100%.



Innovatieprogramma

Voorbeeld:



Probleemanalyse

Vrijwel élke beheerder moet vroeg of laat spuiten (er zijn enkele 

uitzonderingen).

Goede voorbeelden van beheer zijn gebaseerd op een 

gestructureerde en integrale aanpak, waarbij alleen in het uiterste 

geval wordt gespoten (= IPM).



Argumentatie uitzonderingen

Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden:

- Uitzondering geldt voor sportterreinen die vanwege hun aard 

of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen 

worden onderhouden.

- Redelijkerwijs is van beheerders te vragen om eerst álle 

andere methoden toe te passen en pas op het laatst te spuiten 

= IPM.

- Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan de 

huidige uitzondering.





Argumentatie uitzonderingen

Doel #2 GDS: Beargumenteerde voorstellen voor die situaties 

waarin het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen 

vooralsnog noodzakelijk is.

Voorstel: de betreffende situaties zijn die waarbij volgens IPM is 

gewerkt en een beheerder vindt dat op basis daarvan in uiterste 

gevallen gespoten moet worden.



Integrated Pest Management (IPM)

Een planmatige aanpak om schade door ziekten, plagen en 

onkruiden onder een bepaald niveau te houden door middel van 

een integrale aanpak met zo gering mogelijke schade voor 

mens, dier, natuur en milieu. 



Integrated Pest Management (IPM)



Voor sport en golf verplichte invoering per 1 januari 2020 

(wettelijk al verplicht per 2014…)

Dan is de uitdaging:

- Hoe werken we IPM uit?

- Hoe wordt IPM geborgd?



Integrated Pest Management (IPM)

Wanneer heeft een beheerder er alles aan gedaan?

- Structuur: rollen, taken en bevoegdheden liggen vast.

- Er wordt planmatig gewerkt. Doelen, monitoren en bijsturen 

en een omschreven aanpak voor alle onderdelen van het 

beheer.

- De basis uitgangspunten voor gezond grasbeheer worden 

toegepast.



Uitwerking IPM

TECHNISCH ORGANISATORISCH



Zelfregulering

“Waar geen wil is, is een wet.”

Jet Bussemakers, voormalig Minister 



Zelfregulering

- Richtlijn met eisen op basis van IPM.

- Beheerder implementeert en zorgt dat dit aantoonbaar is 

(audit).

- Bevestiging met certificaat (GEO).

- Handhaving via Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit

(NVWA).



…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.



…en de broekriem verder aan

- Gebruiksuitzonderingen niet meer algemeen van toepassing

maar enkel voor uitzonderlijke situaties.

- Negatieve gebruiksadviezen.



Primo Maxx slide???



Ondersteuning

- Handreiking ziekten, plagen en onkruiden.

- Handleiding IPM.

- Onafhankelijke opleidingen en bijscholing.

- Verzamelen en uitdragen succesverhalen (good practices).

- Baan- en clubbezoeken door NGF Agronomie.



Samenvatting

- Objectief aangetoond dat pesticidevrij beheer vanaf 01-01-2020 

technisch nog niet mogelijk blijkt.

- Oplossingsrichting: IPM + voorwaarden zijn basis voor 

uitzondering.

- Zelfregulering (GEO) om bewijs te voeren.

- Handhaving door NVWA.

- Ondersteuning voor beheerders.

- Innovatie.



Uitstel, maar geen afstel

0-gebruik van pesticide per 01-01-2025.

Tip: blijf de absolute 0-lijn nastreven met behoud van 

speelkwaliteit: stel daarom schadedrempels vast!



Zie ook:

Besluit met gebruiksverbod:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html

Ministeriële regeling met uitzonderingen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html

https://ngagolf.nl/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet-IPM.pdf

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/mei/update-green-deal-2019-uitstel-maar-geen-afstel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html
https://ngagolf.nl/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet-IPM.pdf
https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2019/mei/update-green-deal-2019-uitstel-maar-geen-afstel










Jacobse & Van Es Scheurgras 1.21min.mp4




Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland



















Ge-update GEO-beleid vanaf 1-1-2019

1e certificering of 
hercertificering:

Documenteer alle 
(verplichte) informatie in 

OnCourse Nederland

Audit:

Elk Onmiddellijk
Verbeterpunt

verplicht om aan te 
pakken vóór certificering 

v.w.b.
Verplichte Criteria 

(compliance)

3-jarige certificering tot 
de eerste keer 

hercertificering.

5-jarige certificering voor 
huidige 

hercertificeerders

Jaarlijkse korte self-
assesment en update in 

OnCourse Nederland



Q&As

www.getoncourse.golf

Start vandaag!

Nederland



License to operate



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


IPM-ITM i.c.m. GEO 
IPM Integrated pest management
ITM Integrated Turf Management
GEO Golf Environment Organization



DIAGNOSE MONITORING           SCHADEDREMPEL

Chemisch
IPM lang bekend begrip, landbouw en golf.
Het zo effectief mogelijk en zo minimaal mogelijk 
gewasbescherming toepassen,
analyseren, 0-situatie telkens beoordelen,
het effect van de bewerkingen en toepassingen te 
Toetsen, werken naar effectiviteit.

Aandacht voor resistentie. 
Eerst alle alternatieven inzetten en beoordelen en 
vanuit daar weer de keuze maken naar de volgende 
stap, toelaatbare schade vaststellen als onderdeel van 
je besluitvorming.

IPM-golfsector is gericht op vermindering gebruik van pesticides 





Preventief gebruik van 

fungicide ->IPM-golfsector

Stel jezelf de vraag: is in een IPM gericht op verminderend 
gebruik, monitoring en evaluatie ruimte voor preventieve 
middelen?



- Hoge luchtvochtigheid

- Lange dauwperiodes

- Temperatuur 

- Veel regelmatige 

regenval

- Ziekteverwerkers

- Nieuw ontwikkeld 

- Overwinterd

- Vatbaarheid van de plant.

Factoren die het ontstaan van ziekten kunnen beïnvloeden

Focus op structurele oplossingen.
Hoe werkt een ziekte?
Daar oplossingen in zoeken. Grasgezondheid en de meest 
gunstige omstandigheden creëren.



1. PreventieGezonde bodem

Plantdichtheid

Cultivars

Voldoende licht

Voorkomen verspreiding 

Voorkomen overmatige 

beschadiging grassen

Voorkomen overbelasting

Evenwichtige bemesting

Geschikte pH- en EC-waardes

Irrigatie 

Beschermen en bevorderen 

nuttige organismen

Gecertificeerd zaaigoed

Bodembewerkingen

Doeltreffende drainage

pH/omstandigheden/beheer
capaciteit/grassengids/innov
aties/nieuwe inzichten.

Geven wat plant nodig heeft/concurrentie onkruiden/Kali/Fosfaat/Spoonfeeding/vloeibare bemesting/proefstukken

Volgende dia.



Maaien de primaire bewerking op de golfbaan!

Zorg dat alles optimaal is.
- snelheid machine
- snelheid kooi, zorg dat deze naar aanleiding van 

fabrieksvoorschriften staat
- bandenspanning
- zo scherp mogelijk altijd!
- speel met hoogte, voorjaar, najaar, hitte ,droogte 

toernooien, alles vraagt om een ideale hoogte
- wissel de buitenronde af
- afwisselen met rollen
- wissel richting en draai ruim
- maar maaien is ook de basis van je bemesting
- stuur naar gelang er in de box zit, 9-holes bakken half 

vol?
- naar mijn mening kan dit op dit moment alleen maar 

door vloeibaar te sturen.
- ook de frequentie van bezandingen kun je bepalen 

naar aanleiding van de hoeveelheid gras in je bak



2. Diagnose en bestrijding

Veldobservaties

Herkennen ziekten, 

plagen en onkruiden

Beperken op niet doel-

organismen, mens en 

milieu

Waarnemingstechnieken

Bodembemonsterings-

technieken

Toepassen 

schadedrempels 

Voorkeur niet-chemisch 

ingrijpen

- Compendinum of turfgrass Diseases
- Poster NGA
- Etc.

- Adviseurs 
- Zorg dat je weet waar je mee te maken hebt.
- Wat zijn de karakteristieken van de onkruiden/schimmels. 
- Onder welke voorwaarden ontstaan deze.

Basis pH-fluctuaties en historische verschillen.
Aanpassingen in bemesting vrijwel altijd 
minimaal. Complexiteit.
Weten hoe het organische stof zich ontwikkelt 
in de toplaag direct te herleiden naar beheer.
Eigen beheer of uitbesteed ben op de hoogte 
van ontwikkeling organische stof in top 2-3cm.

Wat is voor jullie baan 
toelaatbaar?



Gewasbeschermingsplan              Gewasbeschermingsmonitor 

IPM-Golfsector

Termen niet nieuw. Monitoring, 
schadedrempels, evaluatie, etc..



Update Green Deal:

Uitstel, maar geen afstel.

7 mei 2019



DIAGNOSE MONITORING           SCHADEDREMPEL

CHEMISCH
IPM – ITM de kop gaat er in 2025 af.
Je kunt wel hopen dat dit niet gebeurt.
bijv. het rookverbod horeca.

Eerst de weg der geleidelijkheid.

Er wordt nu al voor ruis gezorgd 
door verschillende partijen. Door 
hard werken met zijn allen binnen 
golf hebben we een uitstel, maar 
dit is geen afstel.
Het gaat er vanaf en wij moeten er 
klaar voor zijn.



Communicatie

ITM
Integraal betekent 
allesomvattend.
Willen we in de toekomst zorgen 
voor goede graskwaliteit, dan zal 
alles moeten kloppen.

Alles wat we de komende jaren 
neer gaan zetten onder IPM 
moet steeds verder worden 
geperfectioneerd.
Waaronder ook bijv. 
communicatie. Beheer 
perfectioneren, optimaliseren.



Dataverzameling en nulsituaties schadedrempels.
Kijk eens goed naar het handboek, het staat er allemaal, maar je moet ermee aan de gang.
Monitoring en dataverzameling zijn een belangrijk onderdeel van greenkeeping en worden alleen maar belangrijker.
Dingen doen omdat je het altijd zo deed of omdat een adviseur dat zegt is echt verleden tijd. 
Onderbouwen, monitoren, evalueren, reageren!



Integraal Turf Management
Allesomvattend, van planmatigheid, monitoring tot en met toepassing valt precies samen in OnCourse 
Het traject dat leidt tot een GEO-certificaat.

Niet vrijblijvend maar wat doen en hopen dat het goed komt.

Data gestuurd met de juiste parameters langs het pad van een tevoren vastgesteld plan, werken met 
meetbare resultaten die geëvalueerd kunnen worden waarop dan weer aangestuurd of gehandhaafd kan 
worden.

Onderhoudsplannen, bemestingsplannen, IPM ,etc. -> GEO



Bio diversiteit.

Geef ruimte aan rough.

Denk na over mogelijkheden.

Maai beheer, sinusbeheer etc.

Maak golfbanen onderdeel van de oplossing.

Ideale manier om als baan in de maatschappij te staan.



Even ter verduidelijking onder IPM is gewasbescherming toegestaan. Het doel IPM-golfsector is vermindering van gebruik. 
Daarom toch nog even aandacht voor de grootste vervuiler onder de vervuilingen. Puntvervuiling.
Het verkeerd afspoelen en schoonmaken van het spuittoestel.
In het geval van geen fytobak is het beste om dit in het veld te doen.
- Richt je hier voor in, zoek een punt waar je op onverhard ver genoeg van het oppervlakte water vandaan je spuittoestel kan 

afspuiten.
- Probeer restvloeistof te verminderen door het zo optimaal mogelijk uitrekenen van oppervlaktes in combinatie met de ervaring 

die je hebt opgebouwd.
- Interne reiniging gebeurt het best op het veld met indien mogelijk schoonwater tank of anders kannen met water of via de 

beregening 
- Drie keer verdunnen verdunt de spuitresten met een factor van 100
- Zorg voor een goede spuit. Computer vultrechter fustenreiniger etc. etc.
- Ook allemaal noodzakelijk wil je optimaal vloeibaar bemesten!!!!



Pesticiden zijn gevaarlijk.
Ook bij minimaal gebruik 
Vergeet dat nooit.
Via huid, etc., zorg voor goede bescherming ook al gebruik je maar minimaal!



www.ngf.nl
Communicatie naar golfer. Er is 
veel voorhanden. Kijk op 
www.ngf.nl/caddie/duurzaam-
beheer.



Programma
12:00 Ontvangst met lunch

12:30 Welkom en inleiding - door Koert Donkers

12:35 Wat gebeurt er na de Green Deal Sportvelden en 

ontwikkelingen GEO - door Niels Dokkuma

13:00 IPM-ITM i.c.m. GEO - door Koert Donkers

13:25 Hoofdgreenkeeper over best practices

14:00 Korte pauze

14:15 Interactieve groepssessies

15:00 Excursie over de baan o.l.v. de hoofdgreenkeeper

16:00 Afsluitend drankje aan de bar



Interactieve groep sessie:

Wat is volgens jullie de grootste uitdaging binnen 

IPM 

en 

ITM?



Interactieve groep sessie:

Wat wordt er gedaan in de preventie van onkruiden?

Worden er testen gedaan?

Wie krijgt er veel vragen van golfers over onkruiden?



Interactieve groep sessie:

Wie is planmatig bezig met de fase na 2020? 

- Planmatig werken naar andere grassen.

- Planmatig werken naar minder/effectiever beregenen.

- Communiceren met de spelers op de baan.

- Met het opleiden van Greenkeeping.

- Met het ontwikkelen van meer biodiversiteit.



Interactieve groep sessie:

- Hoeveel procent straatgras?

- Hoeveel uren direct daglicht in december op de slechtste green?

- Wat is het percentage organische stof in de bovenste 2cm?

- Wat is de gemiddelde wortellengte in centimeters?

- Wat is de viltdikte in mm in de green?

- Was het een uitdaging om aan deze gegevens te komen?


