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De tijd dringt om het beheer van golfbanen efficiënter en effectiever aan te pakken. 
Niet alleen moet het gebruik van pesticiden op korte termijn worden afgebouwd, 
maar ook de budgetten staan onder druk. En dat terwijl de verwachtingen van de 
vaak kritische golfers hoog blijven. De oplossing: slimmer beheer. 

Daar ging de bijeenkomst van zaterdag 16 september over. Het stond geheel in het teken van GEO, het 

kwaliteitszorgsysteem en de successen die daarmee op golfbanen behaald worden. Het aantal deelnemers aan de 

bijeenkomsten rond duurzaam beheer laat de afgelopen jaren een gestaag stijgende lijn zien. Ook deze bijeenkomst 

was met circa 90 deelnemers zeer goed bezocht. 

NGF-bestuurslid (Duurzaam beheer)  Richard Kooloos opende de bijeenkomst met het benadrukken van het belang 

van alle organisaties en bedrijven om een strategie te formuleren in een duurzame wereld. Met de wijze waarop 

banen actief zijn met het GEO-kwaliteitszorgsysteem lijkt golf op de juiste weg.

Slimmer beheer
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Jonathan Smith, CEO van GEO, had een optimistische update over de doorbraak van GEO als internationaal label 

en benadrukte daarbij de voorbeeldrol die de Nederlandse banen gespeeld hebben. Tevens ging hij nader in op de 

verbeteringen die de komende tijd in het systeem zullen worden doorgevoerd. Er is door GEO goed geluisterd naar 

alle input van gebruikers en de nodige verbeteringen zitten in de pijplijn. De verbeterde versie zal te zijner tijd voor de 

Nederlandse situatie getoetst worden op een aantal pilotbanen. Hierover zal de NGF banen nader berichten. 

Het afgelopen jaar is ook werk gemaakt van een overzichtelijk stappenplan waarmee beheerders kunnen toetsen of het 

beheer aan wet- en regelgeving voldoet. Ronald Buiting van Buiting Advies lichtte dit toe met een heldere presentatie. 

Aan de hand van een actueel onderwerp, de nieuwe Natuurwetgeving, liet hij de aanwezigen zien, op welke wijze de 

beheerder eenvoudig kan toetsen of aan de wetgeving is voldaan. 

Joris Slooten, manager Ontwikkeling, Beheer en Exploitatie (NGF), benadrukte het belang om de Green Deal-uitdaging te 

koppelen aan de GEO-beheermethode. De planmatigheid, transparantie en integrale benadering maakt GEO een deel van 

de oplossing. GEO ontwikkelt zich als de licence to operate voor golfbanen. De systeembenadering voor kortgrasvegetatie 

(Integrated Turfgrass Management) krijgt daarbinnen een steeds belangrijkere plek.

Guido Hamelink van NLadviseurs lichtte de stand van zaken toe rond het NGF GIS-platform. Dit geografisch 

informatiesysteem biedt beheerders een krachtige tool: datavisualisatie. Omdat leveranciers hier reeds betaalbare 

oplossingen voor ontwikkeld hebben, beperkt de NGF zich tot de standaardisering van de diverse systemen en tot de 

verrijking van lokale data met voor golfbaanbeheer relevante nationale data. 

GEO is bij uitstek de drager van verantwoord, 
breed georiënteerd, toekomstgericht 
ondernemerschap op golfbanen.

de sprekers

Bekijk de presentatie

Bekijk de presentatie

Bekijk de presentatie

Het Informatieplein - Committed to green/GEO

https://www.ngf.nl/~/media/e61cf91e73064bb1ae95e359141d497f.ashx
https://www.ngf.nl/~/media/61d5cc6fd7994275831042f5f3b269da.ashx
https://www.ngf.nl/~/media/5e2001de1278457da6945900984bebe2.ashx
https://ngfinformatieplein.nl/Audience/Security/Login.aspx?ReturnUrl=/Audience/
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Tjeerd de Zwaan, voorzitter NGF Commissie Duurzaam!Golf, ging in zijn betoog in op het belang van structurele 

communicatie met lokale stakeholders op basis van feitelijke informatie. GEO helpt beheerders dit lokale verhaal te 

ontwikkelen en te vertellen. De Golf Alliantie overlegt op nationaal niveau met partijen als Natuur en Milieufederaties, 

Vewin, Vogelbescherming en Ministerie van I&M. Op lokaal niveau kan een golfclub overleg initiëren met belangengroepen, 

waterschap, gemeenten, etc. Niet vanuit een vragende positie maar vanuit de overtuiging dat golf, mits duurzaam 

benaderd, maatschappelijk waardevol is. De kunst is om gezamenlijk met de externe partijen de gedeelde belangen 

te inventariseren. 

Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland introduceerde het initiatief van zijn organisatie om binnen het 

kader van GEO publiekelijk erkenning te geven aan vogelvriendelijk beheerde golfbanen. Hij legde uit dat dit als logische 

stap gezien kan worden na de publicatie van het boek Vogels en Golfbanen. In het najaar volgt een workshop waarin 

geïnteresseerde banen hierover nader geïnformeerd zullen worden. 

Het belang van de GEO-benadering in de praktijk werd door twee organisaties uiteengezet. Dirk Jan Vink (directeur) 

en Ronald van Os (hoofdgreenkeeper) beten het spits af en gingen met hun presentatie in op de concrete waarde van 

het GEO-kwaliteitszorgsysteem op de twee banen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, namelijk Golfbaan Bleijenbeek en 

Golfbaan Welderen.

Met de GEO-benadering hebben wij ons eigen 
verhaal rond de maatschappelijke waarde van onze 
golfbaan voor de lokale gemeenschap ontwikkeld. 

Het Informatieplein - Committed to green/GEO

Bekijk de presentatie

Bekijk de presentatie

https://ngfinformatieplein.nl/Audience/Security/Login.aspx?ReturnUrl=/Audience/
https://www.ngf.nl/~/media/568f7a2d5c3b4eeeb5870ae617d224ad.ashx
https://www.ngf.nl/~/media/fdbcf5658b3242858a8928a98ba13e52.ashx
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Hans Blaauw, directeur van de vier courses van Het Rijk Golfbanen, legde duidelijk uit op welke wijze er binnen de 

organisatie stelselmatig gewerkt is aan GEO-gecertificeerd beheer. In 2015 werd de beslissing genomen om uiterlijk rond 

het KLM Open 2017 alle banen gecertificeerd te hebben. Met de implementatie van het systeem op de eerste baan, Het 

Rijk van Nijmegen, werd een leertraject doorlopen.

De baan werd in 2016 gecertificeerd. De ervaringen opgedaan in dat proces werden gebruikt om vervolgens vlot de andere 

drie banen op hetzelfde niveau te krijgen. Een leerzaam proces waarmee de organisatie verdergaand intern is opgelijnd en 

waarmee nadere focus is aangebracht met betrekking tot de strategische doelstellingen waaronder de Green Deal. Hans 

benadrukte dat GEO-certificering als een start gezien wordt en niet als eindpunt.

Tot slot

Het GEO-begeleidersteam is uitgebreid. Naast Buiting Advies en NLadviseurs zijn Margreet Bakker van Buro Bakker en 

Johannes Regelink van Regelink Ecologie & Landschap door de NGF gevraagd golfbanen te begeleiden naar GEO-

certificering. Margreet en Johannes stelden zich voor. Max Zevenbergen van Natuur en Milieufederatie Utrecht is door GEO 

aangesteld als verifier.

Dit vormde de brug naar de uitreiking van de GEO-certificaten en het noemen van de banen die in 2017 gehercertificeerd 

zijn. Onder leiding van Tjeerd reikten Jonathan en Richard de certificaten uit. De betrokken vertegenwoordigers van de 

betreffende banen werden door Tjeerd bevraagd naar hun ervaringen.

Lees het hele artikel

Meer informatie of een persoonlijk gesprek over dit onderwerp?

Joris slooten
Ontwikkeling, beheer & exploitatie

joris.slooten@ngf.nl
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