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“De Domburgsche Golfclub beheert al meer dan 100 jaar deze prachtige 'true 
links course' direct aan de Noordzeeekust van Zeeland. Het is hier soms letterlijk 
een samenspel met de elementen en dat doet de club op een fantastische 
manier. De combinatie van de unieke situering in een open duinlandschap en de 
kleine, ondanks openheid verrassend intieme baan is bijzonder.  De 
natuurontwikkelingen worden zorgvuldig op de voet gevolgd.  Er is veel expertise 
op het gebied van duinbegrazing. Ook wat betreft het golftechnisch beheer en 
duurzaamheid scoort de Domburgsche goed.  Na 2016 zijn alle verbeterpunten 
uit de audit goed opgepakt. Zodra de verbouwing van het clubhuis van start 
gaat komt een efficiënter energieverbruik in zicht.”  

 

 Paul van Kan 

GEO accredited Independent Verifier 

 



 
              

Introduction 

 
GEO Foundation is pleased to confirm that Domburgsche Golfclub has successfully achieved GEO Certified® status for its outstanding work to foster 
nature, conserve resources and support the community.  
 
GEO Certified® is the most respected certification for golf, based on a credibly and transparently developed modern sustainability Standard of best 
practice. 
 
Domburgsche Golfclub has: 

1. Met the required certification criteria for sustainable golf operations 
2. Successfully completed the official third-party verification process  
3. Successfully passed the final evaluation by GEO Certification Ltd. (autonomous subsidiary of GEO Foundation) 

 
GEO agreed with the conclusions of the official verification report, that, having achieved all mandatory criteria; and with specific Continual Improvement 
Points set for the future, Domburgsche Golfclub should be awarded GEO Certified® status. 
 
For the certification period stated above, Domburgsche Golfclub can therefore claim a position as a leader in advancing sustainability in golf – making 
important contributions in protecting nature, conserving resources and strengthening communities.   
 
The GEO Certified® Report that follows comments on the actions undertaken against the criteria, as observed by the Independent Verifier during the 
assurance process.   
 
Certification is nearly always the result of a dedicated team effort resulting in many practical and valuable social and environmental results around the golf 
course, maintenance facility and clubhouse.  These dedication and leadership qualities are an important part of ensuring the resilience of the golf facility 
and the golf industry into the future and also as part of society’s wider effort to pull together for people and planet.   
 
We congratulate all involved. 
 

 
 

 
 

Kelli Jerome 
Executive Director, GEO Foundation 
 

Richard Allison 
Manager, GEO Certified Facilities 
 

Jonathan Smith 
Founder and Executive Director, GEO Foundation 
GEO Certification Ltd. Board Member  



 
              

Verification and Certification  

 

Verification 

The official third-party audit was carried out by an independent verifier, accredited by GEO to undertake verifications of golf facilities applying for 
certification. 

Verification involves reviewing practices and data, using the International Voluntary Standard for Sustainable Golf Operations as the guide to ensure 
comprehensive and consistent evaluation of performance.  A detailed verification report is submitted for evaluation by GEO Certification Ltd, a subsidiary of 
GEO Foundation. 
 
Certification  

GEO Certification Ltd, an autonomous subsidiary of GEO Foundation [both not-for-profit entities], undertook a full review of all content submitted through 
the OnCourse® online platform and the report submitted by the verifier, ensuring: 
 

• Comprehensiveness – that activities undertaken touched on all elements of the Standard 
• Consistency – that the verification approach was balanced, well weighted and with consistent depth of evaluation across each theme 
• Accuracy - matching the verification report with evidence submitted by the golf facility to ensure statements and claims were accurate 

 
GEO Foundation is an international not-for-profit founded to advocate, support and reward sustainability in and through golf.  Over more than ten years, the 
group has worked collaboratively with dozens of golf industry associations and government and non-government organisations around the world, to help 
golf become a sustainability leader, striving for a net positive social and environmental impact. In addition to managing and assuring GEO Certified®, GEO 
Foundation also provides a suite of credible, practical programmes for golf facility management, new golf developments and golf tournaments called 
OnCourse®, often delivered in partnership with national golf bodies.  Find out more at www.sustainable.golf 
 
 
Credibility  

GEO Certified® is part of the ISEAL Alliance, a group of the world’s foremost credible certification systems including Fairtrade, Rainforest Alliance, Forest 
Stewardship Council, Marine Stewardship Council and many others.  GEO Foundation earned and retains full membership of the ISEAL Alliance global 
association following a rigorous evaluation against the ISEAL Codes of Credibility in Sustainability Standards and Certification.  The ISEAL Codes cover 
standard-setting, assurance, and monitoring and evaluation.   Find out more at www.isealalliance.org 



 
              

 

Verifier’s Report  
 
 
The Sustainability Agenda for golf covers the following themes and action areas: 
 

THEMES ACTION AREAS 

Nature 
• Habitats & Biodiversity 
• Turfgrass management 
• Pollution prevention 

Resources 
• Water 
• Energy 
• Materials 

Community 
• Partnerships & Outreach 
• Golfing & Employment 
• Advocacy & Communications 

 
Included below are the observations made by the Independent Verifier against each item in the Standard.    
 

 
NATURE 

N1 Habitats and Biodiversity 

Objectives Requirements Mandatory Practices Verifier Notes 

N1.1 Understand the 
site and 
surroundings 

N1.1.1 Sound 
understanding of the 
nature and landscape 
value of the site 

Map all habitats and vegetation types on the 
site; 
Regularly update landscape / biodiversity 
surveys 
 

In samenwerking met een sterk netwerk van lokale natuurgroepen 
worden de ecologische ontwikkelingen zorgvuldig bijgehouden.  Leden 
kunnen meedoen, al loopt dat geen storm.  
Flora al vanaf 1993 geïnventariseerd en vanaf 2009 wordt alles in 
overzichten gebundeld.  Een professionele ecoloog adviseert bij het 
beheer, mede op basis van (recente) monitoringsgegevens.  



 
              

 
CIP: bijzondere planten (beschermd, rode lijst, kenmerkend voor gebied) 
apart monitoren, op kaart bijhouden, trends volgen en achterhalen wat 
groeiplaats voorwaarden zijn i.v.m. maatwerk beheer  
 

N1.1.2 Knowledge of 
legal designations for 
protected areas, habitats 
and species 
 

Understand legal responsibilities for 
protected landscapes and species;  
Record and monitor protected, endangered, 
or rare species found on the site 
 

Golfbaan maakt deel uit van de NNZ (Natuur Netwerk Zeeland - 
beheertype 'open duin') en sluit aan op omringende natuur met aan de 
overzijde van de Schelpweg nieuwe natuur. Beheer gebeurt aan de hand 
van ecologisch werkprotocol (2020) en gedetailleerde habitatkaart.  
Bomen ontbreken, uitgezonderd wilgenstruweel in de duinvallei en een 
esdoorn bij het clubgebouw. Om de baan open te houden wordt opslag 
verwijderd, uitgezonderd eik en meidoorn.  

 N1.1.3 Understanding 
and respect for cultural 
heritage 
 

Protect any archaeological, historical or 
cultural designations on the site 
 

De golfbaan zelf is te beschouwen als cultureel erfgoed (zie het door de 
club uitgegeven boek: 'En over het duin de zee …' Van recentere datum 
is de bunker en de vele bomkraters die goed herkenbaar zijn gebleven 
als littekens in het landschap.  
Het duinlandschap wordt bijzonder respectvol beheerd, dissonantie 
elementen (afvalbakken, borden) ontbreken en de paden van 
betongranulaat met toplaag van schelpen en leem vallen nauwelijks op.  
 

N1.2 Opportunities 
to naturalise the 
course 
 

N1.2.1 Measures taken to 
identify and minimise the 
required area of 
managed turfgrass 
 

Observe, track and / or monitor golfer play 
 

In goed overleg met Stichting Duinbehoud zijn in 2019 nieuwe duintjes 
langs de Schelpweg aangelegd om veiligheid voor fietsers te waarborgen 
en rust en rugdekking voor de golfspelers. Een bijzonder geslaagd 
alternatief voor een hoog hek. Op goed uitgekozen plaatsen zijn 
doorkijken behouden. Ook aan zeezijde nieuwe duintjes. 0,8 ha extra 
natuur.  
Het terrein vormt een ecologische eenheid met het aangrenzende 
duinlandschap.   
De fairways zijn niet breed en de overgangen met omliggende natuur niet 
hard.  
 
CIP: duinven visvrij maken, bv gelijk met grote baggerbeurt (expert 
vragen voor advies) 
CIP: voorkom dichtgroeien kwelplasjes en ondiepe oevers met riet en 
wilgopslag om biotoop voor bv rugstreeppad  
 

N1.3 Actively 
manage habitats for 
wildlife 
 

N1.3.1 Projects to 
manage habitats in the 
best way for wildlife and 
golf 
 

Regularly review and follow a habitat 
management plan; 
Prioritise native species when planting and 
landscaping 
 

Beheer is gericht op behoud van 'grijs duin' (Beheerplan 2018). Sinds 
2010 wordt 70% begraasd door schapen (250 schapen in de nazomer, 
gefaseerde drukbegrazing). Aanleiding was de toename van duindoorn 
waarmee diversiteit onder druk. Houtige begroeiing en riet wordt 
aanvullend gemaaid om dichtgroeien te voorkomen. Nieuw ingerichte 
delen worden niet ingezaaid; spontane ontwikkeling zorgt voor 
verrassingen. Ongewenste exoten worden slechts op een enkele plek 
getolereerd.  
 



 
              

N1.4 Conserve key 
species 
 

N1.4.1 Practical 
conservation measures 
for priority species 
 

 Er zijn talrijke zeldzame en karakteristieke soorten van grijs duin, zoals 
tapuit, zeedistel en veel soorten wilde bijen.  Hierop wordt beheer 
afgestemd, door zandplekjes open te trekken, bunkers te revetten of 
speciale voorzieningen te bedenken, zoals grindbakken op schuilhutten 
waar de scholekster veilig kan broeden.  

N2 Turfgrass 
 

   

N2.1 Maintain 
optimum turf and 
soil health 

N2.1.1 Appropriate 
turfgrass varieties 
adapted to climatic and 
other geomorphological 
factors 
 

Select appropriate grass species for climate   
 

De samenstelling van grassen verschilt per spelonderdeel, maar festuca 
rubra is overal het meest prominent. Festuca is zeer droogte- en 
zouttolerant, maar wel gevoelig voor hitte.  
Straatgras (poa annua) wordt niet als probleem gezien (maximaal 20% 
op fairways).   
Vette plekken in de rough worden verschraalt door combinatie van lage 
bemesting en  
en beregening vanaf rand van de rough naar binnen. Probleemplekken 
worden gefaseerd afgegraven.   

N2.1.2 Practices to 
maintain good soil 
structure and condition 
 

 Er wordt een heel scala aan maatregelen ingezet om de bodemcondities 
en daarmee turfgrass gezond te houden. Mogelijk wordt verzilting in de 
toekomst een probleem; het waterschap gaat water langer vast houden, 
zodat het grondwater hoog blijft en verzilting wordt tegengegaan.   
 

N2.1.3 Careful and 
responsible fertiliser 
application throughout 
the year to avoid over-
fertilisation 
 

Undertake soil tests and nutrient analysis 
 

Jaarlijks professioneel advies voor bemesting (Lumbricus). De 
toegepaste hoeveelheden zijn zeer laag; een bewuste keuze. Minder 
mest is minder groei is minder maaien is minder energie is minder 
straatgras….   
Mest is biologisch (bloedmeel, beendermeel, zeewier).  

N2.2 Prioritise 
cultural 
management  
 

N2.2.1 Non-chemical 
pest, disease and weed 
management 
 

Sharpen mowing blades;  
Remove surface moisture;  
Hand weeding 
 

'old-school greenkeeping' van Tom Morris wordt gevolgd: weinig mest en 
weinig water. Ook tijdig beluchten helpt. De grasmat wordt gezond en 
gesloten houden. Als laatste redmiddel wordt soms lokaal met ijzer 
gespoten.  
 

N2.3 Use chemicals 
responsibly 

N2.3.1 Application of 
chemicals only when 
necessary to prevent or 
cure defined / identified 
turf health issues 
 

Establish patterns and levels of risk for pests 
and diseases;  
Scout the course daily for early signs of 
pests and disease;  
Accurate pest and disease identification;  
Map and track pest and disease hotspots;  
Establish pest and disease thresholds 
 

Alleen nog herbiciden op tees en fairway pleksgewijs (20%) toegepast 
(Dicophar / Primstar). De hoeveelheden worden bijgehouden.  
 
CIP: gecertificeerd retourneren van niet meer gebruikte chemicaliën naar 
leverancier  

N2.3.2 Application of 
chemicals with full safety 
precautions 
 

Use only legally registered and approved 
products;  
Ensure staff are fully qualified and licenced 
to use pesticides;  

Volgens richtlijnen.  
 
 
 



 
              

Regularly calibrate and test applicators;  
Use appropriate protective equipment;  
Dilute and dispose of leftover product on 
untreated areas of turf   
 

 
 
 
 
 

N3 Pollution 
Prevention 
 

   
 

N3.1 Prevent 
pollution across the 
entire site 

N3.1.1 Practical 
measures to ensure 
pollution risks are 
minimised from golf 
course operations 

Document procedures for emergency spill 
responses;  
Maintain mowing buffer zones around water 
and all ecologically sensitive areas;  
Maintain spraying and spreading buffer 
zones around water and all ecologically 
sensitive areas;  
Create a map / aerial visual reproduction, 
drawing etc of the course showing buffer 
zones and no-spray, no-spread areas. 

Doelstellingen en milieuzorg van de NGF worden als basis gebruikt om 
milieubeleid te toetsen.    
Bufferzones rond water en rond kwetsbaar open duin zijn 20 m breed.  
In deze 20 m wordt niet gemaaid, niet bemest en geen pesticiden 
gebruikt. Er wordt biologische smeerolie gebruikt.  
 

N3.1.2 Practical 
measures to ensure 
pollution risks are 
minimised from 
clubhouse operations 
 

Ensure all hazardous materials are safely 
and securely stored; 
Ensure compliance with all required 
standards and systems for hazardous waste 
and wastewater discharge 
 

Doelstellingen en milieuzorg van de NGF worden als basis gebruikt om 
milieubeleid te toetsen.   Schoonmaak is uitbesteed, mileuvriendelijk.   

N3.1.3 Practical 
measures to ensure 
pollution risks are 
minimised from 
maintenance facility 
operations 
 

Ensure wash areas are on impermeable, 
leak-free surfaces; 
Mixing and loading of pesticides and 
fertilisers over an impermeable surface;  
Triple rinse pesticide containers and 
applicators 
 

Machines en grondstoffen staan op vloeistofdichte naadloze vlindervloer 
in de vrij kleine loods.  De vloer is voorzien van olie- en vetafscheider. De 
was- en tankplaats is klein maar voldoet.  
 

N3.2 Safely manage 
hazardous 
substances 

N3.2.1 Legal compliance 
in the storage, handling, 
application and safe 
disposal of all hazardous 
substances 
 

Maintain a register of hazardous materials 
available to authorised staff;  
Safe storage in secure and ventilated 
concrete or metal building;  
Sufficient storage capacity;  
Impermeable flooring;  
Spill containment kits present;  
Emergency wash area;  
Fire extinguisher in the immediate area;  
Secondary containment for fuel, either 
externally constructed, or integrally 
manufactured;  
Regular inspection of storage tanks 
 

Er wordt getankt boven vloeistofdichte vloer vanuit een 400 liter 
dubbelwandige verplaatsbare dieseltank (KIWA keuring, 2012). Onlangs) 
na revisie goedgekeurd (2020).  
Afgewerkte olie is er nauwelijks (wordt via milieustraat gerecycled).  
Er is overzicht gevaarlijke stoffen, met regelmatige update.  
Tijdens gemeentelijke milieukeuring (2017) geen overtredingen van de 
voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer geconstateerd, 
ventilatie en waarschuwingstickers aangebracht.    
 



 
              

N3.3 Responsibly 
manage waste / 
storm water 

N3.3.1 Appropriate waste 
water usage and 
discharge licences 

Wastewater discharge licence;  
Appropriate treatment of machinery wash 
water (impermeable surface, oil / grease / 
clipping separation) 
 

Grijs water is afgekoppeld (mogelijk in de toekomst benut). Alle 
afvalwater gaat via olie- en vetafscheiders naar het riool (2x per jaar 
gereinigd). Sanitair op de baan naast pomphuisje, is niet aangesloten op 
riool maar op sceptic tank.   

 
 
 

 RESOURCES 
 

   

R1 Water 
 

   

Objectives Requirements Mandatory Practices Verifier Notes 
R1.1 Minimise water 
demand 
 

R1.1.1 Measures to reduce 
the need to consume water 
 

Target irrigation to essential playing 
surfaces only 
 

Er wordt eigen water gebruikt, aangevuld met grondwater zodra het peil 
te laag wordt. Pomp met frequentieregelaar voor efficiënt gebruik. 
Beregening bij bodemvocht onder de 18% zo mogelijk handmatig en als 
dat niet voldoende is automatisch.  De headgreenkeeper maakt 
daarnaast gebruik van zijn jarenlange ervaring.   
 

R1.2 Maximise water 
efficiency 

R1.2.1 Practical measures to 
use water more efficiently on 
the golf course 
 

Conduct regular irrigation 
performance checks;  
Provide staff training on efficient 
irrigation practices;  
Ensure effective application of 
water to target areas;  
Ensure irrigation schedules are 
informed by weather patterns and 
soil moisture analysis  
 

Sprinklers zijn single head managed (2016).  Beregening gaat vanaf de 
randen naar binnen, zodat geen water op de rough komt.  Zo dicht bij 
de kust is altijd veel wind en juist dan is gevaar van te sterke verdroging 
groot.  Er zal daarom ook bij veel wind beregend moeten worden.  Bij 
droge zomers uit zich dat in een sterk verhoogd waterverbruik.   
 

R1.2.2 Practical measures to 
use water more efficiently in 
buildings 
 

Audit water use regularly;  
Review bills frequently and look for 
irregularities; 
Encourage water-saving practices 
amongst staff and visitors;  
Categorise and track water 
consumption 
 

Drinkwaterverbruik is zeer laag. Waterbesparende douchekoppen 
(overige maatregelen volgen bij verbouwing) Machines worden met 
perslucht en vervolgens met 'grijs' water schoongespoten.  

R1.3 Source water 
responsibly 
 

R1.3.1 Measures towards 
alternative, lower quality 
sources of water 

Ensure appropriate water 
abstraction permit and reporting, as 
required 

Eigen water wordt met grondwater bijgemengd, dat door landbouw 
beïnvloed is (voedselrijk). Gemengde water wordt in duinven gebufferd 
met sterke rietgroei tot gevolg.  



 
              

 
R2 Energy 
 

   

R2.1 Reduce energy 
demand 
 

R2.1.1 Measures to reduce 
the amount of energy 
consumed in course 
maintenance 
 

Minimise areas of managed turf to 
reduce mowing, irrigation, and turf 
inputs 
  

Constante daling van dieselverbruik is gevolg van lage bemesting en 
daardoor geringe grasgroei.  Machines zijn elektrisch (greenmaaier en 
transporters), hybride (tees) en diesel (fairways).  Pomp voor 
beregening is elektrisch en heeft eigen meter.   
De driving range is met led verlicht, sobere buitenverlichting, geen 
terrasverwarming.   Greenkeeperloods goed geïsoleerd.  
 
CIP: In toekomst kunnen alle machines elektrisch.  

R2.2 Maximise energy 
efficiency 

R2.2.1 Measures to use 
energy and fuels more 
efficiently in buildings 
 

Audit energy use regularly; 
Regularly review bills;  
Categorise and track energy 
consumption 
 

Verbruik van elektriciteit en aardgas is laag. Greenkeeping in goed 
geïsoleerde en geventileerde bunker. Timers en sensoren op meeste 
plaatsen. Koeling gunstig geplaatst, ook overige apparatuur 
energiezuinig.  
Temperatuurbeheersing/ventilatie clubhuis functioneert momenteel niet 
naar wens. Ook isolatie niet optimaal. 
 
CIP: Bij verbouwing maximaal inzetten op laag energieverbruik en laag 
waterverbruik 
 

R2.3 Source energy 
responsibly 

R2.3.1 Measures to source 
alternative, renewable forms 
of energy 
 

Determine potential sources of 
renewable energy in the area and 
on-site, through renewable energy 
providers 
 

Groene energie ingekocht. Er zijn geen geschikte locaties voor winning 
eigen energie (clubhuis heeft sedumdak, loods is ondergronds, gebied 
is landschappelijk kwetsbaar). Resterende optie is driving range, aan de 
overzijde van de weg (buiten duinlandschap). 

R3 Materials 
 

   

R3.1 Reduce materials 
demand 
 

R3.1.1 Products and 
materials selection based on 
necessity, including 
opportunities for recycled, 
reused and locally sourced 
alternatives 
 

Undertake a review of materials 
consumed 
 

Horeca streeft naar duurzaamheidslabel (SEChoreca ) en koopt steeds 
meer lokaal en biologisch.  Geen Fair Trade of recyclet producten.  
Machines in eigen beheer, groot onderhoud elders.  Beperkt 
machinepark. 

R3.2 Purchase 
responsibly 

R3.2.1 Practical use of an 
ethical / environmental 
purchasing policy 
 

Adopt a sustainable, or ethical / 
environmental purchasing policy to 
maximise the use of locally sourced 
goods and goods made from 
recycled, recyclable and certified 
materials 
 

Er is geen inkoopprotocol, de vereniging heeft zelf nauwelijks inkoop. 
Alle inkoop door catering of pro.  
 
CIP: duurzaamheidscriteria opstellen als voorwaarde bij inhuur catering, 
golfpro, schoonmaak en andere bedrijven (inkoopprotocol) 
 

R3.3 Reuse and recycle 
 

R3.3.1 Waste stream 
separation for maximum 

Demonstrate waste separation, 
reuse and recycling;  

Afvalbeheer is bijzonder goed georganiseerd. Maaisel (weinig en 
steeds minder) wordt verzamelt voor externe compostering. Takken 



 
              

recycling and re-use 
opportunity 
 

Track how much waste goes to 
landfill, or is reused / recycled  
 

worden verbrand. Er is een nieuwe goed functionerende milieustraat, 
waarbij alles gescheiden wordt ingezameld (2019). Afvalgegevens zijn 
bekend en gerubriceerd. Ongeveer 2/3 wordt gerecycled.  
 
CIP: houtig groenafval afvoeren ter compostering, evt vooraf hakselen 
(niet verbranden)  
 

R3.4 Demonstrate legal 
compliance 
 

R3.4.1 Compliance with all 
local and regional waste 
management regulations 
 

Use authorised waste and recycling 
contractor for general, hazardous, 
industrial and green waste 
 

Afvalbeheer (registratie, opslag en afvoer) geheel volgens de wet. 
Maaisel wordt in container verzameld; deze staat op betonplaat.  
Gewasbeschermingsmiddelen nauwelijks nog gebruikt. 

 
 
 

 COMMUNITY 
 

   

C1 Outreach 
 

   

Objectives Requirements Mandatory Practices Verifier Notes 
C1.1 Diversify access 
and provide multi-
functionality 
 

C1.1.1 Social and recreational 
activities at the facility 
 

 Openbare paden in deze smalle open duinstrook zijn onverantwoord en 
daarom niet aanwezig.  Vanaf twee zijden is het duinlandschap echter 
goed beleefbaar.  Het clubhuis is niet toegankelijk voor overige 
recreanten en heeft ook onvoldoende faciliteiten voor gebruik door 
derden, hoewel dat voor kleine bijeenkomsten gebeurd.  
 

C1.2 Provide for 
volunteering and 
charity  
 

C1.2.1 Opportunities available 
for volunteering and support 
of charities and good causes 
 

 Vrijwilligers worden zeer gewaardeerd en er is jaarrond goed contact en 
samenwerking.  Jaarlijkse vrijwilligersdag als dank. Presentatie 
natuurboekje in september 2020.  

C1.3 Establish active 
community 
partnerships 
 

C1.3.1 Positive and 
constructive engagement with 
neighbours, the local 
community and other groups 
 

Create a 'sustainability working 
group' 
 

In de GEO commissie  ijn alle disciplines vertegenwoordigd. De 
commissie is transparant en de lijnen met de baancommissie zijn kort.  
Ook contact met leden is goed en bijzonder is het vraag-antwoord 
systeem dat goed werkt.  
Vermeldenswaardig is de lijst met  'grote en kleine klussen' voor GEO 
met na iedere commissie vergadering een update.  
 
CIP: houd een GEO logboek doorlopend bij,in combinatie met de 



 
              

bestaande klussenlijst  
C2 Golfers & 
Employees 
 

   

C2.1 Improve health 
and wellbeing 
 

C2.1.1 Benefits to human 
physical and mental health 
from golf and facility activities 
 

 Veiligheidsplan en protocol bij calamiteiten. Ongevallen geregistreerd.  
Uit veiligheidsplan is de verlegging van de fairways en de tees achter 
de nieuwe duinwal langs de Schelpweg (fietspad) naar voren gekomen.  
Dit ten gunste van golfspelers én fietsers.  
AED is in de hal aanwezig en de meeste medewerkers hebben BHV.   
Hulpdiensten kunnen via twee zijden de baan bereiken. Schuilhutten, 
geen bliksemafleiders ivm brandgevaar. Algeheel rookverbod.  
Covid 19 zorgde voor de introductie van verplichte inschrijving, 
waardoor de ochtendpiek is verdwenen. Dat ten gunste van de 
veiligheid, bevalt goed en zal worden gehandhaafd.   
 

C2.2 Be open and 
inclusive 
 

C2.2.1 Inclusivity and 
diversity in membership and 
visitor policies 
 

Demonstrate inclusive policies for 
members and visitors 
 

Besluitvorming vindt gezamenlijk plaats, waarbij ook omwonenden 
betrokken worden.  
Het betrekken van junioren is lastig in deze (vergrijsde) regio.  
 

C2.3 Employ fairly and 
safely, and provide 
career opportunities 
 

C2.3.1 Ethical and legal 
employment, working 
conditions and professional 
development 
 

Follow all relevant national 
legislation and best practice for 
employment, health & safety etc 
 

Arbeidsomstandigheden volgens de Arbo-wet.  

C3 Communications 
 

   

C3.1 Engage golfers 
and members 
 

C3.1.1 Communications 
activities that raise awareness 
and understanding amongst 
members and visitors 
 

Provide information on the facility's 
sustainability commitments, actions, 
or achievements 
 

Een communicatieschema is de basis voor de organisatie van interne 
en externe communicatie. Welkomstbord met informatie over natuur en 
landschap op parkeerterrein. Op de baan zijn bijzondere planten 
gemarkeerd (groen paaltje + info). Ook in de hal opvallend veel 
informatie over natuur- en milieuthema's, zoals foto's, een vlinderwaaier 
met uitnodiging om waarnemingen door te geven,   
Jaarlijks populaire 'groene competitie' waarbij golfspel en natuurkennis 
samengaan, afgesloten met een presentatie over het jaarthema door 
een expert. Ook de jaarlijkse Bird Watching Day is een succes.  
 

C3.2 Celebrate and 
promote sustainability 
 

C3.2.1 Activities that raise 
awareness and engage 
people in the wider 
community 
 

Provide evidence of external 
communications and community 
engagement 
 

Website is zeer informatief met goed gebruik van beeldmateriaal. 
Complimenten!  
De club straalt openheid uit, naar de buurt en naar lokale verenigingen.  
Oorspronkelijk zeer kritische Duinbehoud is sinds de uitnodiging mee te 
denken over de nieuwe duinwal nu een positieve partner. Er zijn 
activiteiten voor (externe) vrijwilligers. Het boek 'En over het duin de 
zee…' geeft een prachtige weergave van golf in de context van 
opkomend toerisme in en om Domburg (uitgave ter gelegenheid 100 
jarig bestaan). 



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Golf and Sustainability 

Among all sports, golf has a particularly close relationship 
with the environment and communities, golf facilities can 

bring many benefits to people and nature - from the 
protection of greenspace and conservation of biodiversity; 

healthy recreation for all ages; local supply chains; and jobs, 
tourism and other forms of economic value. 

Adopting a more sustainable approach is also good for golf. 
It’s about presenting a high-quality golf course and providing 
a memorable experience in natural surroundings. It’s about 
being as efficient as possible. And it’s about supporting the 

community in a range of ways that bring increased 
recognition, respect and contact. 

At a broader level, it's important that golf credibly 
demonstrates its commitment, and its social and 

environmental value – strengthening the sport’s image and 
reputation for the long term. 

Golf facilities that participate in OnCourse®, an international 
sustainability initiative assured by the non-profit GEO 

Foundation, are taking a comprehensive approach and 
striving to be leaders in the community. 

Find out more at www.sustainable.golf 


