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De GEO commissie is de drijvende kracht achter de uitbreiding en herinrichting 
van de golfbaan die in 2018 haar huidige vorm en omvang kreeg en waarmee de 
natuur en landschapswaarden een grote verbeteringslag hebben doorgemaakt. 
Het opbouwen van een stevig netwerk op basis van vertrouwen door proactief 
handelen en goede communicatie is een tweede winstpunt. Meest bijzonder van 
Golf Duinzicht is de samenwerking, zowel intern als extern, met als resultaat een 
zichtbare verduurzaming voor de plek en omgeving.  Over vijf jaar zal er vast en 
zeker nog meer versterkt zijn, zowel in het ecologisch systeem als ook in de 
samenwerking. 

 

Paul van Kan 

GEO accredited Independent Verifier 

 



 
              

Introduction 

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

(Course management)  
Map all habitats and vegetation types on the 
site; 
Regularly update landscape / biodiversity 

Golfbaan bestaat uit 4 deelgebieden (elk met eigen 
landschappelijke identiteit) op de overgang van strandwal naar 
strandvlakte en daardoor een hoge biodiversiteit; 
Habitats en bijbehorende flora en fauna (ook doelsoorten) zijn 



 
              

surveys 
 

zeer goed bekend en geregistreerd door gezamenlijke inzet van 
lokale natuurverenigingen en enthousiaste leden;  
Zelfs van paddenstoelen en vleermuizen is de soortenrijkdom 
bekend; 
 
 
CIP 
Nu de definitieve contouren van de golfbaan zijn vastgesteld is het 
goed om minstens 1 x per 3 jaar flora en fauna volgens een 
navolgbare methodiek te monitoren. Stel doelsoorten vast die op 
aantal / verspreiding  worden gevolgd en stel beheer en inrichting 
(habitattypen) daarop af. Zorg voor een goede registratie per 
deelgebied.  
 
 
 
CIP 
Maak een meerjarenplanning met doelen en acties per 
deelgebied, uiteraard gebaseerd op de reeds bestaande en goed 
gedocumenteerde visie  
 

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

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

Na succesvol doorlopen van intensief vergunningentraject is het 
gelukt om Duyngheest (voormalig voetbalveld en tennisbanen) bij 
de golfbaan te betrekken en mede in te richten ter versterking van 
de natuur;  
Landgoed Duyngheest is onderdeel van het NNN en belangrijke 
schakel tussen Landgoed Clingendael en Meijendel; Deze 
schakel is na de aanleg t.b.v. de golfbaan versterkt;   
Ecologisch werkprotocol gekoppeld aan beschrijving natuurtypen 
(2019); 
Driving range is omsloten door net met vogelvriendelijke mazen 
en vluchtmogelijkheden; 
Boomveiligheidscontrole (2019) waarin per boom conditie, visuele 
inspectie en eventuele acties. 
 
 

 N1.1.3 Understanding 
and respect for cultural 
heritage 
 

(Course management) Protect any 
archaeological, historical or cultural 
designations on the site 
 

Landschap op overgang strandwal en strandvlakte met rijke 
historie wordt gekoesterd, behouden en versterkt; 
Golfbaan heeft sinds de start in 1984 een stapsgewijze groei 
doorgemaakt resulterend in huidige 4 deelgebieden:   
(1) Paardenwei (1984?) met parkkarakter op veen, met poel en 
houtsingel: sinds herinrichting in 2015 ecologisch en visueel 



 
              

enorm versterkt;   
(2) Postalia (2010) op terrein Haagsche  GCC met karakter 
polderbaan op veen; 
(3) Amosvlakte 2010 met duinlandschap op strandwal 
(4) Duyngheest (2018)  gesitueerd in binnenduinbos, met poelen 
en vijver op voormalig voetbalveld/tennisbaan; Hier is parkeren in 
smalle strook tussen woningen en renbaan Duindigt zorgvuldig 
ingebed tussen twee houtwallen en ook de inpassing van de 
golfcarts loods getuigt van veel respect voor het cultuurhistorische 
landschap. 
 

N1.2 Opportunities 
to naturalise the 
course 
 

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

(Course / club management) 
Observe, track and / or monitor golfer play 
 

Ondanks de zeer beperkte ruimte (7 ha) worden alle kansen 
optimaal benut door zorgvuldig in te richten en te beheren, in 
afstemming op de potenties;  
Duinlandschap is hersteld door zand vanuit de holes langs randen 
te moduleren;  
Poelen op grondwater niveau worden op adviezen van 
herpetoloog verder optimaal gemaakt om biodiversiteit te 
verhogen; 
Maatwerkbeheer waaronder sinus maaien en gefaseerd maaien; 
De ecologische verbinding tussen Clingendael (NNN) en 
Meijendel  (N2000) is gewaarborgd en versterkt sinds de 
herinrichting als golfbaan; Goed voorbeeld is de houtsingel tussen 
golfbaan en hockeyvelden, maar ook de groene omlijsting van 
parkeerterrein met inheems struweel. 
 
 
 

N1.3 Actively 
manage habitats for 
wildlife 
 

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

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

Integraal beheerplan met ambities voor 2024 met als doel zoveel 
mogelijk het oorspronkelijk karakter met bijbehorende flora en 
fauna te herstellen; 
Tijdens de jaarlijkse ronde van de GEO-commissie wordt het 
beheer uitgezet, dat door leden van de ‘groene groep’ grotendeels 
zelf wordt uitgevoerd (snoei, dunning, opslag verwijderen, 
vegetatiestructuur verbeteren, bestrijding exoten zoals 
Amerikaanse vogelkers, aanplant). 
 
 
CIP 
Onderzoek of de ballenraper/maairobot geen negatieve invloed op 
egels heeft   
 



 
              

N1.4 Conserve key 
species 
 

N1.4.1 Practical 
conservation measures 
for priority species 
 

 Per habitat zijn indicatorsoorten geselecteerd; vooral grote rijkdom 
paddenstoelen en insecten waaronder wilde bijen door de rijkdom 
aan drachtplanten en waardplanten; 
Faunavoorzieningen: amfibieënpoelen met naastliggend 
landbiotoop, takkenrillen en nestkasten (in samenwerking met de 
lokale vogelwerkgroep). 
 
 
CIP  
Plaats groepen van vleermuiskasten in overleg met lokale 
werkgroep  
 

N2 Turfgrass 
 

   

N2.1 Maintain 
optimum turf and 
soil health 

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

(Course management) Select appropriate 
grass species for climate   
 

Gebiedseigen en droogteresistente grassoorten toegepast; 
Greens hebben nog hoog percentage straatgras (poa annua); 
Dalende trend als resultaat van continu doorzaaien. 
 

N2.1.2 Practices to 
maintain good soil 
structure and condition 
 

 Baanonderhoud is uitbesteed aan een professioneel bedrijf;  
Ondiepe veenlaag leidt plaatselijk tot plasvorming bij veel 
regenval 
(weinig drainagetechnieken gebruikt).     
 

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

(Course management)  
Soil tests and nutrient analysis 
 

Baanonderhoud is uitbesteed aan een professioneel bedrijf dat 
ook bemestingsplan jaarlijks maakt en wordt besproken met de 
baancommissaris en mogelijke leveranciers; Langzaam 
afgevende meststoffen hebben de voorkeur boven snelwerkende 
die ook snel uitspoelen;  
Fairways worden geheel niet bemest waarmee de mestgift zeer 
beperkt is;  
pH van beregeningswater is relatief hoog voor beregening 
fairways i.v.m.  concentratie van fosfaat; 
Uit waterkwaliteitsmetingen (Dunea) blijken geen knelpunten; 
 
 
CIP 
Blijf alert op waterkwaliteit en bodemcondities m.b.t. mestgift; Is er 
mogelijkheid om op termijn over te stappen naar (deels eigen) 
compostering?   



 
              

 
N2.2 Prioritise 
cultural 
management  
 

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

(Course management) Sharpen mowing 
blades; Remove surface moisture; Hand 
weeding 
 

Alle mogelijke manieren om grasconditie op peil te houden zijn 
benut, o.a. rollen en  beluchten, om gebruik chemische middelen 
te verminderen;  
Groep vrijwilligers verzorgt handmatig wieden van de greens 
(scherpe mesjes);  
Nestkasten voor diverse vogelsoorten trekken vogels aan die 
plagen in toom houden, bijvoorbeeld eikenprocessierups.  
   

N2.3 Use chemicals 
responsibly 

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

(Course management) 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 
 

Chemische middelen zijn beperkt tot Dicophar op fairway 
(onkruid) en  
Signum (dollarspot) op de greens;  
Groeiregulator gebruikt op greens 

N2.3.2 Application of 
chemicals with full safety 
precautions 
 

(Course management)  
Use only legally registered and approved 
products; Ensure staff are fully qualified and 
licenced to use pesticides;  
Regularly calibrate and test applicators;  
Use appropriate protective equipment;  
Dilute and dispose of leftover product on 
untreated areas of turf   
 

Gebruik van chemicaliën wordt geregistreerd;  
Spuitlicenties en werkprotocol aanwezig bij greenkeeping    

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 

(Course management) 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. 

Milieuzorg zit verankerd in het baanonderhoudplan en is in 
handen van onderhoudsbedrijf met duurzaamheidscertificaat;  
3 m brede bufferzones rond water en rough 

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

(Club management) Ensure all hazardous 
materials are safely and securely stored; 
Ensure compliance with all required 
standards and systems for hazardous waste 
and waste water discharge 
 

Nieuw clubhuis (2018) met beperkt geoutilleerde keuken zonder 
gebruik van gevaarlijke of milieubelastende producten;  
Schoonmaak door eigen mensen met gebruikmaking van 
milieuvriendelijke middelen. 



 
              

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

(Course management) 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 
 

Na jarenlang ondergebracht in oude container is er sinds 2015 
ruime en degelijke onderhoudsloods die aan alle milieu- en arbo-
eisen voldoet;  
Vloer bestaat uit vloeistofdicht naadloos beton en is in 2014 
aangelegd; 
Wasplaats met olie-/vetafscheider op septic tank die regelmatig 
door erkend bedrijf wordt geleegd; 
Vloeistofdichte vloeren voldoen aan eisen en worden geregeld 
gekeurd  
 
 
 
CIP 
Vloer loods en wasplaats jaarlijks visueel keuren, vooral aandacht 
voor de naden, en elke 6 jaar laten keuren door erkend bedrijf (in 
2020 eerstvolgende externe keuring) 

N3.2 Safely manage 
hazardous 
substances 

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

(Course management) 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 
 

Dieseltank staat buiten in af te sluiten stalen kist en is daarmee 
tevens beschermd tegen aanrijden (afstand tot loods 0,5 m, maar 
is niet brandbaar, namelijk stalen wand); 
Overige brandstoffen in beperkte hoeveelheden en veilig 
opgeslagen achterin de loods op grote afstand van dieseltank;  
Beperkte voorraad chemicaliën veilig in kast, evenals 
boekhouding van voorraden en gebruik 
 
 

N3.3 Responsibly 
manage waste / 
storm water 

N3.3.1 Appropriate waste 
water usage and 
discharge licences 

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

Waterafvoer (spoelbakken en afwasmachine) clubhuis 
aangesloten op riool na passage vetafscheider (eind 2018), wordt 
2x per jaar schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf; 
Hemelwater clubhuis en bijgebouwen infiltreert naar bodem;  
Hemelwater onderhoudsloods via helofytenfilter terug naar 
bodem; 
Parkeerterrein halfhard; overigens geen verhardingen op baan  
(nog) geen sanitair op de baan 

 
 
 



 
              

 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 
 

(Course management) Target 
irrigation to essential playing 
surfaces only 
 

Vanuit sloot naast Clingendael jaarlijks ongeveer 5000 m3 
opgepompt; 
Fairways en driving range in principe niet beregend, alleen 
tijdens langdurige droogte met slangen en sproeiers;   
 
 

R1.2 Maximise water 
efficiency 

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

(Course management) 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  
 

Handmatige beregening voorkeur vanwege de verschillen in 
opbouw greens; Wetting agents op droogtegevoelige plekken 
greens; 

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

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

Leidingwaterverbruik uiterst laag (gelijk aan 2 tot 3 
huishoudens), mede door keuzen bij de bouw en bewust 
gebruik); douches weinig gebruikt;  
Schoonmaken machines met leidingwater onder hoge druk 

R1.3 Source water 
responsibly 
 

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

(Course / club management)  
Ensure appropriate water 
abstraction permit and reporting, as 
required 
 

Geen alternatieven die beter zijn dan huidige systeem;  
Ruimte voor interne waterbuffering is er niet. 

R2 Energy 
 

   

R2.1 Reduce energy 
demand 
 

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

(Course management) Minimise 
areas of managed turf to reduce 
mowing, irrigation, and turf inputs 
  

Verbruik van diesel en benzine is uiterst laag in vergelijking met 
andere 9 holes golfbanen; Inzet hybride maaiers; 
Maaifrequenties zijn laag   
driving range niet verlicht, toegang en parkeren minimaal verlicht 
(‘s nachts uit)  



 
              

 
 

R2.2 Maximise energy 
efficiency 

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

(Club management)  
Audit energy use regularly; 
Regularly review bills; Categorise 
and track energy consumption 
 

Nieuw clubhuis (2018) door totale verbouwing van bestaande 
gebouw onder architectuur en met energiebesparende 
voorzieningen, isolatie en optimale indeling en gebruik van de 
ruimten;   
Verbruikcijfers aardgas en elektra clubhuis en werkplaats laag;  
Werkplaats voorzien van daklichten, eigen verwarmingssysteem 
en eigen meters.  
 
 
 

R2.3 Source energy 
responsibly 

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

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

Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en groen gas;  
Mogelijkheden eigen winning beperkt door schaduw op daken. 
 
 
CIP  
Onderzoek de mogelijkheden van eigen winning van zonne-
energie; greenkeepersloods is het meest kansrijk en sluit direct 
aan op het laden van elektrische machines 

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 
 

(Club management) Undertake a 
review of materials consumed 
 

Keukenfaciliteiten zijn beperkt en bij groepen wordt lokale 
cateraar ingehuurd; 
Overig materiaal is beperkt tot onderhoudsbedrijf dat centraal 
inkoopt;    
In 2019 is afscheid genomen van het papieren clubblad. 

R3.2 Purchase 
responsibly 

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

(Club management)  
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 
 

Baanonderhoud is uitbesteed aan een professioneel en op 
duurzaamheid gecertificeerd bedrijf;  
Machines voor regulier gebruik staan in de loods, speciale 
machines en groot onderhoud gebeurt op centrale werkplaats op 
ongeveer 30 km afstand; 
Inkoop catering ongeveer 2x per week centraal en zeer lokaal 
(Den Haag); Eigen honing 
 
CIP 
Stel inkoop verklaring op zodat duurzaam en ethisch inkopen 
gewaarborgd is 
 
CIP  



 
              

Na contractwijziging overstappen op biologisch/fairtrade voedsel 
en drank 
 
 

R3.3 Reuse and recycle 
 

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

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

Afvalonderzoek verricht (2013) om te zien of verdere scheiding 
van afvalstoffen mogelijk is en of ook gescheiden afval kan 
worden opgehaald;  
In de huidige situatie wordt de scheiding toegepast bij de 
afvalverwerker zelf  (glas  en papier wel apart)  
snoeihout wordt gestort of gebruikt in houtrillen; 
Groenafval uit poelen en vijver, blad en bruikbare grond in 
(vloeistofdichte) container die regelmatig wordt geleegd door 
bevoegd bedrijf (externe compostering); 
Niet bruikbaar afval, waaronder grassen en overschot snoeihout, 
wordt jaarlijks door een bevoegd bedrijf afgevoerd en 
gecomposteerd 
 
 
 
 
 
 

R3.4 Demonstrate legal 
compliance 
 

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

(Club management)  
Use authorised waste and recycling 
contractor for general, hazardous, 
industrial and green waste; 
 

Alle afvalverwerking gecertificeerd en gecontroleerd;  
Maaisel in container waardoor geen invloed van percolaat op 
bodem; 
Afgewerkte olie, resten gevaarlijke stoffen afgevoerd erkend 
bedrijf  
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
              

 
 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 
 

 Vanwege de kleine omvang van zowel het terrein als het 
clubhuis is overig (recreatief) gebruik niet mogelijk;  
Golfbaan beleefbaar vanaf openbare fiets/wandelpaden 

C1.2 Provide for 
volunteering and 
charity  
 

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

 De golfclub wordt geheel door vrijwilligers gerund, uitgezonderd 
greenkeeping; een actieve groene ‘groene groep’ van 70 (!) 
gedreven leden doet alle beheer van bosvakken en natuurrough 
tijdens 12 vrijwilligersdagen (zie N1.3.1); 
Ook niet-chemisch onderhoud van de greens (onkruid wieden, 
blad verwijderen) wordt door leden gedaan;  
Administratie wordt volledig door leden gedaan; 
Club steunde 2 goede doelen in 2018 
 
 
 
 

C1.3 Establish active 
community 
partnerships 
 

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

(Club management)  
Create a 'sustainability working 
group' 
 

Golf Duinzicht is een stichting met bestuur en commissies 
waaronder de GEO-commissie die in 2010 is gestart met 
Committed to Green; 
vervolgens gericht en praktisch aan GEO  doelstellingen 
gewerkt;  
Club werkt samen met talrijke externe organisaties en vergroot 
op deze wijze de sociale cohesie (lokale natuur- en 
milieugroepen, naastliggende (sport)verenigingen, scholen, 
media, lokale bedrijven en overheden); 
Tijdens het voortraject van de herinrichting en uitbreiding richting 
Landgoed Duyngheest is dit netwerk versterkt;  
Veel geïnvesteerd in het winnen van vertrouwen door buren, 
groene organisaties en overheden in allereerste begin van 
planvorming te betrekken; deze investering verdient zich terug.  
 
 

C2 Golfers &    



 
              

Employees 
 
C2.1 Improve health 
and wellbeing 
 

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

 Professioneel calamiteitenplan met instructies, BHV-ers, AED-
bedieners, onweerprotocol en routes hulpdiensten;  
Tijdens voorlichtingbijeenkomsten worden leden geïnstrueerd;    
Incidenten worden intern besproken en direct door voorzitter 
betreffende commissie geëvalueerd en waar nodig wordt plan 
bijgesteld;   
Vrijwilligers via de stichting verzekerd  

C2.2 Be open and 
inclusive 
 

C2.2.1 Inclusivity and 
diversity in membership and 
visitor policies 
 

(Club management)  
Demonstrate inclusive policies for 
members and visitors 
 

iedereen welkom; dames krijgen extra promotie;  
Clubhuis toegankelijk voor minder mobiele leden; 
 
 
 
 
 
 

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

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

(Club management)  
Follow all relevant national 
legislation and best practice for 
employment, health & safety etc 
 

Behalve greenkeeping en enkele medewerkers zijn er geen 
arbeidsplaatsen;  
In gesprek over werkervaringsmogelijkheden voor jongeren met 
afstand tot arbeidsmarkt;   
Bij greenkeeping ruimte voor stageplaatsen; 

C3 Communications 
 

   

C3.1 Engage golfers 
and members 
 

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

(Club management)  
Provide information on the facility's 
sustainability commitments, actions, 
or achievements 
 

Voor en tijdens vrijwilligersdagen wordt aan de ‘groene groep’ 
voorlichting gegeven over (natuurlijk) groenbeheer; het 
enthousiasme dat deze groep naar andere leden uitstraalt is de 
beste manier om bewustwording te verbreden (zichzelf 
versterkend effect);  
Ook door nestkastproject ‘tweede huis op de golfbaan’ raken 
andere leden meer betrokken bij natuur op de golfbaan;  
Nieuwsbrief (22x per jaar) met GEO onderwerpen en links naar 
website; voorlichtingsavonden (2x per jaar) en 
voorlichtingswandelingen (2x per jaar); Prikborden bij de entree 
met informatie o.a. fotocollages van leden     
 

C3.2 Celebrate and 
promote sustainability 
 

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

(Club management)  
Provide evidence of external 
communications and community 
engagement 
 

Website (op homepage GEO prominent in beeld), persberichten 
en de jaarlijkse vogelteldag zorgen voor bredere betrokkenheid; 
Positieve PR door open houding tijdens project van Duinzicht 
naar Duyngheest;  



 
              

 
CIP  
Verbeter de website door deze te verfraaien met (eigen) foto’s 
en informatie over de verschillende landschappen en 
bijbehorende natuur  
 
CIP  
Wellicht is een ingetogen informatiepaneel over natuur en 
landschap van Duinzicht op zin plaats; Kies een strategische 
plek    

 
 
 



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

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 


