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“Golfclub Driene gaat al minstens 10 jaar bijzonder gedreven en bewust 
aan de slag met natuur en milieu.  De golfbaan is optimaal geïntegreerd 
in het Twentse landschap, terwijl de club na een eeuw sterk verankerd is 
in de lokale gemeenschap.  Meest opvallend is de grote landschappelijke 
en ecologische variatie binnen een klein oppervlak. Deze 
landschappelijke variatie wordt als uitgangspunt gehanteerd bij visie, 
inrichting en beheer.  Het tweede dat opvalt is de pro-actieve houding ten 
aanzien van het verbruik van grondstoffen. Op alle fronten worden deze 
effectief (en beperkt) ingezet.”    

 

Paul van Kan 

GEO accredited Independent Verifier 

 



 
              

Introduction 

 
GEO Foundation is pleased to confirm that Golfclub Driene 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. 
 
Golfclub Driene 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, Golfclub Driene should be awarded GEO Certified® status. 
 
For the certification period stated above, Golfclub Driene 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 

9 landschappen met elk eigen identiteit en bijbehorende visie. De 
landschappen en bijbehorende habitats zijn in kaart gebracht en 
beschreven.  Uitvoerige inventarisaties van alle soortgroepen, deels door 
professionals, deels door leden verricht.  Meest recent 2020.  



 
              

  
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 
 

Wetgeving en beleid is goed onderzocht, mede vanuit bomenbeleid.  
Tijdens (beheer)maatregelen wordt rekening gehouden met beschermde 
soorten. Daarbij gebruikte middelen: quick scans, gedragscodes en een 
kaart met aandachtsgebieden.  
De zuidoosthoek wordt beheerd binnen de doelstellingen van NNN.  
 
CIP: Maak een monitoringsschema zodat in elk geval iedere 3 jaar een 
update is van alle soortgroepen.  Zorg dat (update) van kaart met 
aandachtsgebieden (kwetsbare vegetaties, beschermde verblijfplaatsen) 
bij greenkeeping ligt, als basis van het ecologisch werkprotocol.  

 N1.1.3 Understanding 
and respect for cultural 
heritage 
 

Protect any archaeological, historical or 
cultural designations on the site 
 

De golfbaan is gerangschikt als Natuurschoonwet landgoed.  De baan 
heeft een parkachtig karakter met een hoge diversiteit aan bomen (60 
soorten).  Bij herplant worden zowel inheemse als uitheemse bomen 
gekozen om de diversiteit te behouden.   
Karakteristieke landschapselementen worden met zorg onderhouden of 
gerestaureerd: de drinkpoel, de beukenlaan en restanten van houtwallen.  
Historische bunkers zijn als grasbunker geintegreerd.   
 

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 
 

Gezien de compactheid van de baan is er nog maar weinig speelruimte 
voor extra natuur. Kansrijk zijn de oevers van de beek (meer ruimte voor 
plas-dras, meer licht op de beek) en de poel met aansluitend bloemrijk 
hooilandje (bijzondere flora en dagvlinders).  Plekken met wilde gagel en 
struikhei krijgen maatwerkbeheer, ter versterking en verdere ontwikkeling.   

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 
 

Op ongeveer de helft van de compacte golfbaan (30 ha) is maximale 
aandacht voor natuurbeheer. Het nieuwe integrale beheerplan (2020) is 
praktisch en gebruiksvriendelijk en haakt aan op het bomenplan en de 
externe ecologische en landschappelijke adviezen.  Voor begrazing met 
schapen is de oppervlakte begraasbaar terrein wellicht wat te klein.  
Het landschaps- en beeldbepalende bomenplan (2018) - inclusief 3D 
scans van de bosranden - zorgt samen met de 3-jarige 
boomveiligheidscontrole en het kapprotocol (2020) voor een goed 
onderbouwd bomenbeleid. Dunning en herplant wordt weloverwogen 
gedaan.  Exoten in de bosvakken worden vervangen.  
 

N1.4 Conserve key 
species 
 

N1.4.1 Practical 
conservation measures 
for priority species 
 

 Zoogdieren, waaronder vleermuizen, zijn opvallend vertegenwoordigd in 
aantal en diversiteit.  
De boommarter staat niet voor niets in het logo.  Diverse maatregelen zijn 
ondersteunend.  
Ook vlinders en wilde bijen hebben de laatste jaren meer aandacht 
gekregen.  Van de aanwezige flora zijn 18 planten aangewezen als 
aandachtssoort.  Beheer wordt hierop gericht.  
Er zijn meer dan 50 nestkasten, vleermuiskasten, bijenhotels, 
bijen/vlinderborders, paddenpoel, takkenhopen…   
 



 
              

CIP: Verder richten op aandachtsoorten voor zowel monitoring als 
soortgerichte inrichting- en beheermaatregelen. 
  

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   
 

Greens, fairways en oefengebieden bestaan grotendeels uit Agrostis.  De 
rough bestaat uit verschillende grassoorten en zorgt vooral in de zomer 
voor een fraaie omlijsting van de holes.  Straatgras (Poa annua) is overal 
rijkelijk aanwezig maar wordt geleidelijk teruggedrongen.  Bij doorzaaien 
van open plekken na droogte is de greenkeeper zeer te spreken over 
smalbladig Lolium, dat ook droogteresistent is.  Kleurverschillen worden 
getolereerd. Leidraad is 'protocol ter voorkoming straatgras greens'.   
 
 

N2.1.2 Practices to 
maintain good soil 
structure and condition 
 

 Driene heeft twee kenmerken die nogal bepalend zijn voor de 
grascondities: de beslotenheid (schaduw en weinig wind met als gevolg 
schimmel) en de oorspronkelijke opbouw van de greens (harde toplaag 
en capillaire breuk met als gevolg slechte drainage).  Aan beide punten 
wordt gewerkt: aan het eerste door bosrandbeheer met als resultaat licht 
en lucht, aan het tweede door ‘drill and fill’ waardoor de verticale drainage 
is verbeterd.  
 

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

Undertake soil tests and nutrient analysis 
 

Mede om straatgras te minderen wordt beperkt bemest.  In het najaar 
wordt stikstof verminderd en wordt ijzersulfaat met kali ingezet om gras te 
harden tegen schimmel.  

N2.2 Prioritise 
mechanical 
maintenance 
 

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

Sharpen mowing blades;  
Remove surface moisture;  
Hand weeding 
 

Breed scala aan maatregelen: licht en lucht rond de meest gevoelige 
greens; met vrijwilligers uitsteken van weegbree en paardenbloem; 
wiedeggen tegen klaver; bevorderen van vleermuizen, mezen en 
spreeuwen tegen langpootmug.   
 

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 
 

Geringe hoeveelheden van fungicide (Exteris) tegen dollarspot op 
greens. Gebruik herbiciden medio 2020 geheel gestopt. Rond water geldt 
bufferzone van 6 m.  Bij hol 5 en 8 kan daarom geen fungicide gebruikt 
worden.  

N2.3.2 Application of 
chemicals with full safety 
precautions 

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

Volgens richtlijnen (zolang toegestaan), minimaal en met spuitlicentie.  



 
              

 to use pesticides;  
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. 

Het Zorgplan Milieu & Veiligheid voorziet in een visie en bijbehorende 
acties per onderdeel.   

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 
 

Geen bijzonderheden, milieurichtlijnen worden gevolgd.   

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 
 

Dubbelwandige dieseltank (2016) staat in de loods en is voorzien van 
aanrijdbeveiliging.  
De wasplaats c.q. tankplaats is voorzien van vloeistofdichte vloer 
(jaarlijkse controle).  
De loods is klein, vol en onoverzichtelijk. Na oplevering van de nieuwe 
loods (naast de bestaande loods die gehandhaafd wordt) kan de indeling 
overzichtelijk en ruimer, wat veilig en schoon werken aanzienlijk zal 
bevorderen.   
 
CIP: Waarborg regelmatige (interne/externe) controle van de wasplaats 
conform Activiteitenbesluit.   
 

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;  

Tijdens de gemeentelijke controle op naleving van de Milieuwetgeving 
(2018) zijn de voorzieningen goedgekeurd, afgezien van het ontbreken 
van ventilatie bij de opslag van gevaarlijke stoffen.  
 
CIP: Zorg voor ventilatie naar buiten van kast met gevaarlijke stoffen. 
 



 
              

Emergency wash area;  
Fire extinguisher in the immediate area;  
Secondary containment for fuel, either 
externally constructed, or integrally 
manufactured;  
Regular inspection of storage tanks 
 

N3.3 Responsibly 
manage waste / 
storm water 

N3.3.1 Appropriate 
wastewater usage and 
discharge licences 

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

Alle water is aangesloten op het riool en voorzien van vet- en 
olieafscheiders die frequent geschoond worden.  Er is geen sanitair op de 
baan. Regenwater op daken is afgekoppeld en gaat naar het grondwater.  
Vetvrij spoelwater voor machines wordt geloosd in de sloot.  
 
 
 

 
 
 

 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 
 

Uitsluitend greens, tees en oefengebied wordt beregend. Ook tijdens de 
grote droogten van 2018 en 2019 werden de faiways niet beregend, 
waardoor laag waterverbruik. Agrostis en Lolium zijn droogteresistente 
grassoorten.  Machines worden met perslucht schoongemaakt.   
 

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  
 

Beregening uit eigen vijver, aangevuld met grondwater (10 m3 
vergunningsvrij).  De waterkwaliteit is geschikt voor beregening.  
Watermeter op de pomp maakt registratie van verbruik mogelijk (2019).  
Beregening is computergestuurd, met fijnregeling en vanaf de randen 
naar binnen gericht.  Tijdens langdurige droogte handmatige 
bijberegening.   
 

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

Audit water use regularly;  
Review bills frequently and look for 
irregularities; 

Sanitair is voorzien van diverse waterbesparende maatregelen, 
keukenapparatuur is waterzuinig. Voor 2021 staat een nieuwe 
wateraudit gepland. 



 
              

 Encourage water-saving practices 
amongst staff and visitors;  
Categorise and track water 
consumption 
 

 
CIP: De komende jaren zal bewust drinkwatergebruik toenemend 
aandacht krijgen.  Formuleer beleid, neem maatregelen en vergroot 
bewustwording.  

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 
 

Combinatie van eigen oppervlaktewater en grondwater bevalt goed.  Er 
is hooguit nog te bezuinigen op leidingwater, bijvoorbeeld door 
benutting van (gebufferd) dakwater als spoelwater.  

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 
  

Inkoop groene energie.  Machines op diesel, uitgezonderd karren en 
handmaaiers. Energieverbruik is relatief laag, maar krijgt blijvende 
aandacht.  Er is geen terrasverwarming en alle binnen- en 
buitenruimten zin voorzien van 100% LED. Buitenverlichting voorzien 
van timers.  
CIP: Leg de nadruk in eerste instantie op nog zuiniger omgaan met 
energie, voordat je investeert in groene energie: zuinige machines en 
apparaten, afstellen en ruimtegestuurde verwarming, minder 
beheerrondes, fietsen stimuleren. 

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 
 

Energie-audit heeft veel acties in gang gezet: isolatie ramen, 
tochtpreventie, open haard vervangen door effectieve inzethaard 
(brandt op eigen hout), HR-ketel, omzetting interne netwerk van 10.000 
V naar 1.000 V. Dit heeft voor grote besparingen gezorgd.   

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 
 

Onderzoek naar alternatieve energiebronnen heeft al jaren de 
aandacht. Zeer grondige masterthesis naar energie-neutrale toekomst 
voor GC Driene  (TU Twente, 2019).  Omdat biomassa geen voorkeur 
(meer) heeft, zijn PV-panelen in combinatie met warmtewisselaar en 
hybride machines de toekomst. De daken van de lockers, de driving 
range en de nieuwe greenkeepersloods (2020) bieden geschikt 
oppervlak.    

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 
 

90% wordt lokaal ingekocht.  Gezamenlijk (en dus groter) inkopen met 
naburige banen is geprobeerd maar gaf praktische problemen.  Er 
worden nauwelijks nog chemicaliën ingekocht. Ook de inkoop van 
meststoffen is laag a.g.v. de gekozen grassoorten en het niet bemesten 
van de fairway.  Gevolg is meer klaver. 
 

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 

Catering betrekt zoveel mogelijk bij lokale leveranciers.  
Mest is deels biologisch.  
 



 
              

 goods and goods made from 
recycled, recyclable and certified 
materials 
 

CIP: stel een inkoop-protocol op en toets daaraan (nieuwe) leveranciers 
aan duurzaamheid.  

R3.3 Reuse and recycle 
 

R3.3.1 Waste stream 
separation for maximum 
recycling and re-use 
opportunity 
 

Demonstrate waste separation, 
reuse and recycling;  
Track how much waste goes to 
landfill, or is reused / recycled  
 

Jaarlijks overzicht van de hoeveelheden van 7 verschillende soorten 
afval. 40% is recyclebaar.  Afvalbakken zijn van de baan gehaald en 
afval wordt nu gescheiden bij het clubhuis verzameld. Blad en takken 
worden jaarlijks opgehaald ter compostering. Maaisel is heel weinig 
(alleen greens en tees) en wordt in GFT container opgeslagen.   

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 
 

Afval wordt door een gecertificeerd bedrijf (MSN) gescheiden 
afgehaald.    

 
 
 

 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 
 

 Midden door de golfbaan loopt een veilig openbaar wandelpad met 
klaphekken om fietsers te ontmoedigen. Het clubhuis is bedoeld voor 
golfspelers en hun connecties.  
 
CIP: Bij de twee openbare toegangen aangeven dat de golfbaan GEO-
gercerticiceerd is.  

C1.2 Provide for 
volunteering and 
charity  
 

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

 Opvallend is de grote inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van de 
baan (uitsteken onkruiden, bosonderhoud), als marshall of lid van een 
van de 23 commissies.   
Opbrengst greenfee toernooi naar goede doelen (sportende jongeren 
met geestelijke/lichamelijke beperking) 
 

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' 
 

Afgelopen jaren veel contact met gemeente en provincie i.v.m. 
bomenbeleid.  Deze investering heeft uiteindelijk positief gewerkt. De 
verstandhouding met overheden, buren en gemeenschap is goed.  



 
              

 
C2 Golfers & 
Employees 
 

   

C2.1 Improve health 
and wellbeing 
 

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

 Risico Inventarisatie en Evaluatie (2020) en Basus Hulpverlebing Plan 
(2016) degelijk.  
Zeer praktisch zijn de compacte protocollen voor kleine en grote 
ongevallen en voor de marshalls. Alle spelers krijgt deze mee.  
Hulpdiensten kunnen via 4 plaatsen het terrein op.  
 
CIP: zorg voor één centraal meldpunt/registratiesysteem waar 
voorvallen én situaties m.b.t. veiligheid worden verzameld. Evalueer 
regelmatig en neem waar nodig gericht en onverwijld actie.  
CIP: Maak de oversteek van hole 4/13 tussen parkeerplaats en 
clubgebouw veiliger.  

C2.2 Be open and 
inclusive 
 

C2.2.1 Inclusivity and 
diversity in membership and 
visitor policies 
 

Demonstrate inclusive policies for 
members and visitors 
 

Hospitality regeling met andere golfbanen (verbond met 9 andere 9-
holes clubs; 8 regionale clubs) 

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 
 

Arbo-wetgeving is richtinggevend.  Interne opleidingen zoals trainingen 
veilig en gezond werken.  Stageplaatsen. Afstudeerprojecten.   

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 
 

De GEO-werkgroep bestaat uit 5 leden van de baancommissie met 
ieder een eigen specialisme. Zorgen over de veelheid van informatie en 
de archivering en continuering daarvan, na inmiddels 10 jaar GEO 
gecertificeerd te zijn.  Er wordt een logboek met actiepunten 
bijgehouden.   
Er zijn minstens 5 lijnen waarover communicatie verloopt en deze 
worden geregeld door de GEO-werkgroep gevoed met actuele 
informatie.   
 
CIP: verbeter de wijze van archivering van GEO-activiteiten (doelen: 
gebruikersgemak en waarborging).  
CIP: Betrek (vooral nieuwe) leden meer bij beleving van natuur en 
landschap van de baan en bij duurzame ontwikkeling. Een ronde door 
de baan met specialisten, informatie (display/poster) in de hal en 
activeren van het doen en doorgeven van waarnemingen zijn 
eenvoudig te realiseren.  De indeling in 9 landschappen met de daarbij 
karakteristieke flora en fauna zou je als permanente rode draad kunnen 
kiezen.  



 
              

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 
 

De website heeft een aparte GEO pagina waarop het duurzame beleid 
van de verenging wordt toegelicht en ook diverse rapportages 
toegankelijk gemaakt zijn. Dit getuigt van openheid.  
 

 
 
 
 
 
 



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

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 


