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“De Koninklijke Haagsche Golf & Country Club is koploper als het gaat om
duurzaam uitvoeren van beheer en clubmanagement. Dat heeft zij vooral te
danken aan een professionele en gedreven CtG commissie en headgreenkeeper,
maar ook met het uitstekende contact met externe professionals, zoals
drinkwaterbedrijf Dunea en lokale natuurorganisaties. Complimenten ook voor
de goede ordening van documenten: zelden is er sprake van zo’n overzichtelijke,
compacte én complete GEO archivering.
Er zijn duidelijke doelen voor de toekomst gesteld, waaraan ik een aantal
verbeterpunten voor de komende 5 jaar heb toegevoegd. Het gaat vooral om het
kritisch benaderen van de inkoop van goederen en diensten (zo duurzaam
mogelijk) en het verbreden van bewustwording via communicatie.”
Paul van Kan
GEO accredited Independent Verifier

Introduction
GEO Foundation is pleased to confirm that Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 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.
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 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, Koninklijke Haagsche Golf & Country Club should be awarded GEO Certified® status.
For the certification period stated above, Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 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.

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

Kelli Jerome
Executive Director, GEO Foundation

Richard Allison
Manager, GEO Certified Facilities

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
Nature
Resources
Community

ACTION AREAS
•
•

Habitats & Biodiversity
Turfgrass management
• Pollution prevention
• Water
• Energy
• Materials
• 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
N1.1 Understand the
site and
surroundings

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

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

Verifier Notes
Biodiversiteit is zeer goed bekend voor vrijwel alle soortgroepen.
Uniek is de langlopende vogelmonitoring vanaf 1958 (i.s.m. SOVON).
Flora geïnventariseerd in 2017-2019 met lijsten van kenmerkende
soorten en doelsoorten (i.s.m. KNNV).

surveys

Via waarneming.nl worden waarnemingen doorlopend geregistreerd.
Terreinkennis op hoog niveau mede door hoofd greenkeeper en
samenwerking met ecoloog van drinkwaterwinbedrijf Dunea.
CIP
Maak de monitoring niet intensiever dan nodig, volg vooral trends van
doelsoorten die je zorgvuldig kiest, met het oog op evalueren en bijsturen
van beheer. Maak een monitoringsprogramma waarin frequentie, tijden,
middelen en doelsoorten per soortgroep.
CIP
Bundel de resultaten van alle inventarisaties (jaren, soortgroepen) in een
compact overzicht.

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

Biodiversiteit is zeer goed bekend voor vrijwel alle soortgroepen.
Uniek is de langlopende vogelmonitoring vanaf 1958 (i.s.m. SOVON).
Flora geïnventariseerd in 2017-2019 met lijsten van kenmerkende
soorten en doelsoorten (i.s.m. KNNV).
Via waarneming.nl worden waarnemingen doorlopend geregistreerd.
Terreinkennis op hoog niveau mede door hoofd greenkeeper en
samenwerking met ecoloog van drinkwaterwinbedrijf Dunea.
CIP
Maak de monitoring niet intensiever dan nodig, volg vooral trends van
doelsoorten die je zorgvuldig kiest, met het oog op evalueren en bijsturen
van beheer. Maak een monitoringsprogramma waarin frequentie, tijden,
middelen en doelsoorten per soortgroep.
CIP
Bundel de resultaten van alle inventarisaties (jaren, soortgroepen) in een
compact overzicht.

N1.1.3 Understanding
and respect for cultural
heritage

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

Het terrein heeft landgoed status en voldoet aan voorwaarden
Natuurschoonwet (veranderingen volgen in 2020).
Er zijn bouwkundige elementen met historische meerwaarde.
De Koninklijke Haagsche werd in 1893 opgericht (‘De Oude Dame’); de
huidige baan dateert van 1943.
De paden bestaan uit Latexfalt met natuurlook, er wordt gezocht naar
duurzaam en erosiebestendig alternatief.
Greens en tees zijn na herinrichting nu optimaal in het landschap
ingepast en de openheid met zichtlijnen is in ere hersteld. Bijzonder is de
jonge aanplant van meerstammige eiken die aansluiten op de
gebiedseigen breed uitstoelende eikenstoven.
CIP

De herinrichting van het entreegebied (parkeren, oefenfaciliteiten) geeft
een mooie kans om de landschappelijke inpassing optimaal te maken.
Zorg voor een groen parkeerterrein.
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

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

Er is laatste jaren veel omgevormd om kansrijke natuur te ontwikkelen
ten koste van eenvormig struweel, abelen en populieren. Aansluiting op
het omringende duinlandschap is door deze ingrepen nu optimaal.
Naar schatting 1 ha extra open zand door plaggen. Open zand en
verdere verschraling (hole 18, tussen 1 en 2).draagt bij aan diversiteit
Leidraad is uitvoerig natuurbeheerplan (update 2020-2025 en borging
door toekomstvisie golf en natuur) en de uitwerking in de vorm van
verschralingsplan. Praktisch advies van Dunea ecoloog (2x / jaar).
Per deelgebied duidelijke keuzen met als centraal doel ‘het herstel van
het duinlandschap’, waarbij verruiging en eenvormigheid besteden
worden: (1) proces gestuurd beheer, (2) serieuzere maatregelen, (3) niets
doen. Na deze slag blijft regulier onderhoud over: in stand houden van de
identiteit en de diversiteit.
Begrazen door gescheperde kudde van 250 schapen, 2 runderen
jaarrond, afplaggen van verruigde stukken (duinriet), sinusmaaien en
dunnen op zwarte den en selectieve kap zijn de belangrijkste
maatregelen.
Succesvol is begrazing op steile hellingen, waarmee én verschraald
wordt én door vertrapping open zandplekken ontstaan.
De grootste tegenstanders zijn: duinriet, zandzegge, kardinaalsmuts,
abeel, populier en haakjesmos. Exoten worden bestreden.
CIP
Vegetatieplots/transecten monitoren om effect begrazing te volgen en zo
nodig (intensiteit) bij te stellen.

N1.4 Conserve key
species

N1.4.1 Practical
conservation measures
for priority species

Doelsoorten zijn vastgesteld. De meeste soorten in positieve trend.
Gerichte maatregelen werken (openingen in loods voor boerenzwaluw,
zandplekken voor zandhagedis, takkenrillen alleen waar deze in
landschap passend zijn, terughoudend beleid nestkasten)
Gezonde populatie ree wordt door jachtbeheerder op 25 gehouden
(jachtbeheerder in CtG Commissie)
CIP
Werk maatwerkbeheer verder uit, gericht op doelsoorten (zie N1.1.1)

N2 Turfgrass
N2.1 Maintain
optimum turf and
soil health

N2.1.1 Appropriate
turfgrass varieties
adapted to climatic and

(Course management) Select appropriate
grass species for climate

Greens zijn in 2016 opnieuw opgebouwd op zand (waren op voedselrijke,
sterk verdichte klei aangelegd met dominante Poa annua)
Gestreefd wordt naar een samenstelling van festuca en agrostis met poa

N2.2 Prioritise
cultural
management

N2.3 Use chemicals
responsibly

other geomorphological
factors

maximaal 20%. Extra doorzaaien met festuca als maatregel.

N2.1.2 Practices to
maintain good soil
structure and condition

Kennis over bodemcondities is groot (headgreenkeeper + agromonist).
Kalkhoudende Duinvaaggronden in fijn zand is de basis.
Bezanden met zand 300 mu, afgestemd op natuurlijk substraat.
Er wordt terughoudend omgegaan met verwerking van snoeihout
(takkenrillen) vanwege verzurende werking.

N2.1.3 Careful and
responsible fertiliser
application throughout
the year to avoid overfertilisation

(Course management)
Soil tests and nutrient analysis

Jaarlijks grondmonster waarop bemestingsplan wordt gemaakt.
Zoveel mogelijk vloeibare bemesting (beter doseerbaar), maar soms in
vaste vorm vanwege minder kans op uitspoeling.
De P gift is uiterst laag (namelijk voldoende in bodem aanwezig).
N gift is gemiddeld (conform adviesdosering).

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

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

In 2018 is volledig afgestapt van onkruidverdelger op (half) verhardingen;
proef gestart met (bijna) kokend water (weedmaster).
Greens wordt handmatig gewied op klaver.
Verder een breed scala aan maatregelen met weedeg als beste
alternatief.

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

CIP
Verdere focus op chemievrij beheer, alternatieven onderzoeken samen
met vergelijkbare banen (duinbanen, driehoek)
Golfbaan ligt geheel binnen het waterwingebied van Dunea en daarom
sinds de jaren 70 gebonden aan veiligheidsmaatregelen die door Dunea
worden bepaald.
Sinds 2005 alleen door CTGB goedgekeurde middelen, ook voor
waterwingebieden (Gipco Green tegen dollar spot mag dus niet).
IJzerfosfaat wordt preventief ingezet.
Round up is geschrapt.
In 2022 wordt het verbod op gewasbestrijdingsmiddelen onherroepelijk
van kracht; club is zich hiervan zeer bewust en goed voorbereid.
De commissieleden zijn via Duurzaam!Golf nauw betrokken bij de
ontwikkelingen rond de Green Deal en onderzoek in Nederland en de
USA naar resistentie van grassen. De kernvraag is: waarom worden
planten ziek? En werkt chemievrij wel in deze onnatuurlijke situatie
waarbij het bodemsysteem hoe dan ook ontregelt is?

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

Veel gewasbeschermingsmiddelen worden slechts 1x/ jaar gedoseerd
gebruikt en dit gebruik wordt nauwkeurig geadministreerd.

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.

Milieuzorgplan 2020-2025 als leidraad (uitvoerig en professioneel)
Effect van activiteiten op het milieu geïnventariseerd.
Afbreekbare smeermiddelen.
Bosmaaiers, bladblazers en greenmaaiers elektrisch.
Lopend onderzoek naar verdere mogelijkheden.

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

Milieuzorgplan 2020-2025 als leidraad.
Olie- en vetafscheider voordat afvalwater op riool.

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

N3 Pollution
Prevention
N3.1 Prevent
pollution across the
entire site

CIP
Stap over op milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen. Dit geldt ook
voor werkplaats en overige bebouwing
Milieuzorgplan 2020-2025 als leidraad.
Wasplaats is in 2016 geheel gerenoveerd en voorzien van een
vloeistofdichte vloer.
Spoelwater loopt af via een zinkput voor gras en voor vetten en oliën.
Vloeren werkplaats en stalling zijn nieuw en vloeistofdicht (één geheel).
Controles vallen onder ‘Besluit Leefomgeving’.

CIP
Jaarlijks controleren milieugevoelige punten (vloeren en vooral naden,
opslag, procedures en middelen bij incidenten). In 2022 volgt de
eerstvolgende externe controle vloer wasplaats.
N3.2 Safely manage
hazardous
substances

N3.2.1 Legal compliance
in the storage, handling,
application and safe

(Course management) Maintain a register
of hazardous materials available to
authorised staff;

Afgesloten en geventileerde kasten voor twee categorieën van
gevaarlijke stoffen, gecertificeerd en gekeurd.
Dieseltank staat binnen en is beschermd tegen aanrijdingen. In 2012

N3.3 Responsibly
manage waste /
storm water

disposal of all hazardous
substances

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

laatste keuring Gemeente Wassenaar. KIWA keuring document ligt in het
archief van het secretariaat.
Benzine in kleine hoeveelheden gehaald (lekvrije kunststof containers
van 10 en 20 liter), zodat altijd onder wettelijk maximum van 100 l)
Afgewerkte oliën en vetten opgeslagen in containers (blikken) in een
stalen lekbak die weer in een betonnen bak ligt (ophalen 1x / jaar)

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)

Alle vuilwater gebouwen en sanitair op baan aangesloten op riool.
Wasplaats en keuken via eigen vetput.
Vloer groenafval depot met afvoer gaat via pomp naar hoger gelegen
vetput.

RESOURCES
R1 Water

Objectives
R1.1 Minimise water
demand

R1.2 Maximise water
efficiency

Requirements
R1.1.1 Measures to reduce
the need to consume water

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

Mandatory Practices
(Course management) Target
irrigation to essential playing
surfaces only

(Course management) Conduct
regular irrigation performance
checks; Provide staff training on
efficient irrigation practices; Ensure
effective application of water to

Verifier Notes
Waterverbruik hoog tijdens extreem droge jaren en renovatie greens
(vergunning tot 50.000 m3).
Tijdens extreme droogte wordt gras fairway in leven gehouden door
handmatig beregenen.
CIP
Verdere vermindering waterverbruik, rekening houdend met verbod in
extreem droge jaren (winst te halen op fairways door daar handmatig
meest kwetsbare delen te beregenen)
Beregenen in avond/nacht.
Handmatig beregening van alleen meest kwetsbare delen beregenen.

target areas; Ensure irrigation
schedules are informed by weather
patterns and soil moisture analysis
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 watersaving practices amongst staff and
visitors;
Categorise and track water
consumption

Hoeveelheid van 2.100 m3 per jaar constant gebleven.
Borders en afspuiten machines niet met leidingwater maar met
grondwater. Machines ook met lucht.
Recente aankoop waterzuinige wasmachine, droger, afwasmachine en
glazenspoelmachine

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

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

Gezien het hier thuis horende droge duinlandschap geen
mogelijkheden.

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

Water opgepompt met twee recent vernieuwde pompen.
Hybride en energiezuinige machines in onderzoek.

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

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

R1.3 Source water
responsibly

R2 Energy
R2.1 Reduce energy
demand

CIP
Bij omschakelen naar andere verlichting uitgaan van rood licht i.v.m.
minimale (voor vrijwel alle soorten) negatieve effect op gedrag
vleermuizen.

Er is geen energie-audit, maar men voert proactief beleid.
Momenteel vrijwel alles op led (90%), voorzien van sensoren, timers.
Drie gasgestookte HR-ketels in een cascade, die door middel van een
geavanceerd meetsysteem reageren op de temperatuur van de
buitenlucht. Vierde aparte HR-ketel verwarmt de golfshop.
Ventilatiesysteem met een Warmte Terug Winning.
Koel- en een vriesinstallaties in kelder.
Stappen gezet met het verder isoleren van het clubhuis.
Recente aankoop energiezuinige wasmachine, droger, afwasmachine
en glazenspoelmachine.
Sinds 2007 inkoop groene stroom.
CIP
Onderzoek haalbaarheid zonne-energie op golfschool, machineloodsen

(opladen machines) en tassenloods (aandrijven pompen) met behulp
van de BOSA-subsidie. Korte afstanden bron en gebruik is gunstig.

R3 Materials
R3.1 Reduce materials
demand

R3.2 Purchase
responsibly

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

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

Commissieleden zijn via Duurzaam!Golf nauw betrokken bij de
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid.
CIP
Maak een overzicht van de benodigde materialen die ingekocht worden,
wat de (duurzame/circulaire) alternatieven zijn en welke potentiële
leveranciers er in de regio beschikbaar zijn
Nieuwe uitbater vanaf 2019 met lokaal netwerk, zeer open voor
duurzame bedrijfsvoering. Er is dagelijks contact.
Overzicht of toetsing ondernemers/leveranciers die duurzaam
ondernemen (minimale milieu-impact, biologisch, circulair, ethisch,
mensenrechten) ontbreekt.
CIP
Maak een overzicht van leveranciers en de eventuele certificaten op het
gebied van duurzaam ondernemen. Toetsen en waar nodig naar
andere leverancier/bedrijf.
CIP
Motiveer horeca-ondernemer om over te stappen naar zo veel mogelijk
biologisch.

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

Er is een goed overzicht van de verschillende afvalstromen in de loods.
Vrijwel alles gescheiden verzameld: papier en karton, plastic, glas,
restafval, afgewerkte oliën en vetten, ijzerwerk, groenafval,
grasmaaisel, gemengd zand en grond.
Proef plastic gescheiden in te zamelen door op een centrale plaats een
container voor plastic te plaatsen.
CIP
Maak een afval-audit: afvalstromen registeren en ontwikkeling volgen,
maatregelen om maximaal te scheiden en minimaal afval. Speel in op
maatschappelijk bewustzijn, trends. Afval verzamelen niet meer op
baan maar centraal en gescheiden.

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;

Betonnen bakken voor opslag van groenafval (bak op betonvloer),
grond en overige materialen.
De vloer van de bak met maaisel is niet vloeistof dicht. Er is een
afvoergoot voor percolaat die afloopt op de zinkputten van de wasplaats
vanwaar naar riool wordt gepompt. Om de twee weken wordt de bak
geleegd, zodat er geen verdere wettelijke eisen gelden.

COMMUNITY
C1 Outreach
Objectives

Requirements

Mandatory Practices

Verifier Notes

C1.1 Diversify access
and provide multifunctionality

C1.1.1 Social and recreational
activities at the facility

Mogelijkheden om te wandelen of te fietsen zijn er niet (onveilig en
geen aansluiting op aangrenzende, niet-toegankelijke duingebied).
Het restaurant is in principe alleen voor leden.

C1.2 Provide for
volunteering and
charity

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

Groot aantal betrokken vrijwilligers o.a. op GEO thema’s .
Steunt breed aan goede doelen voor gezondheid o.a. ALS

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'

Goede samenwerking met aangrenzende drinkwaterbedrijf Dunea.
Met buren wordt integraal plan opgesteld waarbij entree, driving range
en parkeren wordt heringericht.
Structureel overleg rond duurzaamheid bij duinbanenoverleg, drieluik
van regionale banan, Duurzaam!Golf en Universiteit van Wageningen.

C2 Golfers &
Employees
C2.1 Improve health
and wellbeing

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

Club beschikt over doorwrocht, vakkundig zeer degelijk uitgewerkt
calamiteitenplan. Duinbrand is reëel en daarop goed voorbereid.
Brandweeraansluitingen op pompen.

Het plan gaat o.a. in op bereikbaarheid hulpdiensten, snelheid van
actie, ongevallen, brand, acuut medische hulp en BHV test. In
noodsituaties gaat de gps van buggy’s uit, zodat men zich snel kan
verplaatsen.
BHV’s en drie AED apparaten aanwezig.
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

Ledenbestand heeft een gezonde opbouw waarin alle leeftijden zijn
vertegenwoordigd, bijvoorbeeld jeugdleden op 10%.
Ledenaantal is constant met maximum van 1250.

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

Veilige werkomgeving door calamiteitenplan, waarin duidelijke
instructies. BHV’s en drie AED apparaten aanwezig.
Er worden ruim voldoende bijscholing gegeven .
Stageplaatsen of werkervaringsplaatsen zijn er niet.

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

Compleet en uitstekend uitgewerkt communicatieplan zorgt voor
borging. ‘De golfer is te gast in de natuur’
Vogelteldag o.l.v. professional, voorafgegaan door jaarlijkse lezing
(gemiddeld 50 deelnemers)
Bosgroep (leden) helpt bij onderhoud en daarmee betrokken.
Jaarlijkse gescheperde kudde met speciale dag rond begrazing, waarbij
de herder ook (klein)kinderen betrekt bij beheer en bijzondere natuur
van de golfbaan.
Communicatie over GEO via Haagsche Post, Aproach en directe mail.
Cursus landschapsfotografie is zeer goede manier om bewustwording
te versterken.

C3 Communications
C3.1 Engage golfers
and members

CIP
Maak de kenmerkende natuur verder zichtbaar. Enkele suggesties:
natuurscorekaart, natuurgidsje, posters ‘Haagsche ambassadeurs ‘
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

CtG Commissie (met hoge mate van professionaliteit) draagt ruim
voldoende uit naar leden en externe betrokkenen.
Compleet en uitstekend uitgewerkt communicatieplan zorgt voor
borging.
CIP
Communicatieplan implementeren, zodat GEO verder wordt
uitgedragen, bijvoorbeeld via beeldkrant of website.

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

