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Den Haag, 16 juli 2018

---------

De voortgang bij de Green Deal Sportterreinen geeft een wisselend beeld voor de verschillende sectoren. De 

golfsector pakt de acties uit de Green Deal goed op. Er zijn kwantitatieve gegevens over het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar op basis van 78% respons op enquêtes van alle golfbanen. Bij de beheerders 

van golfterreinen staan de Green Deal en het duurzaam beheer veelal goed op het netvlies. Bij veel beheerders heeft al 

een omslag plaatsgevonden: van korte termijn symptoombestrijding naar proactief beheren en hierin kansen zien. Er is 

een symposium georganiseerd en er zijn workshops gehouden die in het teken stonden van Integrated Pest 

Management. Ik ben blij dat de golfsector een leidende rol pakt om met ingang van 2020 in beginsel geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken.

Mijn inzet blijft gericht op het uitfaseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2020. De sector is zich 

er van bewust dat het gebruiksverbod vanaf dan ook geldt voor sportterreinen. Indien een beroep op de 

uitzonderingssituatie dan toch nog nodig zou zijn, zal dit onderbouwd moeten worden met gegevens die uitvoering van 

de Green Deal zal opleveren. 

---------

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer



Den Haag, 16 juli 2018

---------

De voortgang bij de Green Deal Sportterreinen geeft een wisselend beeld voor de verschillende sectoren. De 

golfsector pakt de acties uit de Green Deal goed op. Er zijn kwantitatieve gegevens over het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar op basis van 78% respons op enquêtes van alle golfbanen. Bij de beheerders 

van golfterreinen staan de Green Deal en het duurzaam beheer veelal goed op het netvlies. Bij veel beheerders heeft al 

een omslag plaatsgevonden: van korte termijn symptoombestrijding naar proactief beheren en hierin kansen zien. Er is 

een symposium georganiseerd en er zijn workshops gehouden die in het teken stonden van Integrated Pest 

Management. Ik ben blij dat de golfsector een leidende rol pakt om met ingang van 2020 in beginsel geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken.

Mijn inzet blijft gericht op het uitfaseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2020. De sector is zich 

er van bewust dat het gebruiksverbod vanaf dan ook geldt voor sportterreinen. Indien een beroep op de 

uitzonderingssituatie dan toch nog nodig zou zijn, zal dit onderbouwd moeten worden met gegevens die uitvoering van 

de Green Deal zal opleveren. 

---------

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer









Programma

Opening 

• Handboek Kwaliteit golfbanen

• Structurele speelkwaliteit vanuit de praktijk

Pauze tot 11.15u

• Het baanbeheerplan

• Dit is hoe ik aan structurele speelkwaliteit werk!

• Sustainable & practical greenkeeping in Denmark

Afsluiting & lunch



Uitnodigingen

Nationaal Golf & Groen symposium
27 november 2018, Driebergen

TURF-kennisdag (t.b.v. hoofdgreenkeepers)
28 november 2018, Driebergen

Individuele baanbezoeken & ondersteuning



Wat is uw plan om >90% roodzwenk- en 
struisgrassen op uw greens te behalen?



Minder eten, meer bewegen






