
Duurzaam golfbaanbeheer in Nederland 
 

1. Waarom extra aandacht nodig in Nederland Duurzaam Baanbeheer? 

a. Duurzaam beheer zou een direct gevolg moeten zijn van CtG en nu GEO 

b. Veel onbekendheid met invulling van duurzaam beheer 

c. Nauwelijks spontane interesse bij besturen, greenkeepers en leden  

d. Niets in opleidingen verwerkt en voor meeste greenkeepers ver van het bed 

e. Na invoering nieuwe fungiciden is bij velen (inclusief bestuurders) de interesse voor 

duurzaam beheer weer verdwenen 

f. Gedachte dat het meer (moeite) kost, minder kwaliteit biedt, weerhoudt mensen 

ervan aan een dergelijk programma mee te gaan doen 

g. Er zijn weinig goede voorbeelden in de praktijk in Nederland. De onbekendheid 

helpt bepaald niet de verdere uitrol. 

 

2. Waarom gaan de zaken in Denemarken naders dan in Nederland? 

a. greenkeepers werken dicht bij elkaar: gunstig voor frequent contact en afstemming 

b. vergelijkbare situatie stimuleert en men daagt elkaar uit 

c. betere kennis van duurzaam baanbeheer 

d. formele ondersteuning van de activiteiten 

  

3. Wat doet DGB en wat is er bereikt? 

a. Er is een standaard monitoren systeem met bij behorende beschrijving in de vorm 

van protocollen opgezet. Dit wordt nu in de praktijk getoetst. 

b. Er is een set van meetapparatuur afgesproken. Beoordeeld wordt o dit voldoende en 

de gewenste data oplevert 

c. tijdens de samenkomsten wordt de kennis van deelnemers vergroot met lezingen 

d. er is een bibliotheek aangelegd met relevante artikelen 

e. er wordt samengewerkt met STRI om verdieping van het begrip te verkrijgen 

f. door Stephen Baker worden de data verwerkt voor een meerjarig onderzoek naar de 

uitvoerbaarheid en de resultaten van duurzaam beheer op greens 

 

4. Belang van monitoren  voor de kwaliteit van duurzaam baanbeheer 

a. volgens van tevoren afgesproken normen en werkwijzen verzamelen van gegevens 

die daardoor reproduceerbaar zijn en geschikt voor hergebruik 

b. vergroten van kennis en inzicht in toepassing van duurzame grassen op greens in 

Nederland 

c. duurzaam beheer beweegt zich langs de grenzen van tolerantie van optimale 

grasgroei. alleen door monitoren is goed beheer en sturing mogelijk. voor veel 

greenkeepers is een dergelijke manier om hun activiteiten te registreren nieuw 

 

5. Wat is de rol van de NGF? 

a. Bevorderen via besturen van gewenste cultuuromslag bij greenkeeping zoals nodig 

bij invoering milieuwvriendelijk natuurbeheer (GEO) 

b. ondersteunen (legaliseren) DGB pilot vergroot de kans van slagen op de langere 

termijn en verbreedt het draagvlak in Nederland 

c. Bewerkstelligen dat opleiding en cursussen worden verbeterd en aangepast 

d. ondersteunen NGA is het invullen van haar rol in deze 

e. Algemeen bewaken kwaliteit van banen en de kennis van diegenen die 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud 


