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Woeste Kop op naar 
GEO - wat hangt hen 
boven het hoofd?
Is zo’n GEO-traject niet heel intensief en levert het wel op wat het belooft?

Mocht u ooit eens op de ruim 60 meter hoge watertoren van Axel staan, dan snapt u waarschijnlijk direct waarom Golfclub De Woeste Kop dit jaar 

gaat voor een GEO-certificaat. Vanaf de toren wordt u getrakteerd op een prachtig uitzicht op het Zeeuwse natuurgebied Smitsschorre, waarin een 

18-holesgolfbaan zich te midden van kreken en bossen uitstrekt. Dit gebied wil De Woeste Kop veiligstellen voor de toekomst door duurzaam beheer te 

waarborgen. Een GEO-certificaat is daarbij praktisch onmisbaar. 
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Maar wat haalt de golfclub zich eigenlijk op de 
hals? Is zo’n GEO-traject niet heel intensief en 
levert het wel op wat het belooft? Ja, dat traject 
is inderdaad intensief, maar uiteindelijk levert het 
u waarschijnlijk zelfs meer op dan beloofd. Hoe 
werkt dat? 

Het ingaan van het GEO-traject doet De Woeste 
Kop niet alleen. Het Committed to Green-traject 
is door de NGF in samenwerking met NLadviseurs 
en Bureau Buiting speciaal hiervoor ingericht. De 
Woeste Kop wordt begeleid door NLadviseurs, een 
adviesbureau dat al ruim 60 golfbanen succesvol 
heeft begeleid op weg naar het GEO-certificaat. 
Het probleem waar golfbanen het meest tegen-
aan lopen bij het halen van een certificaat, is de 
hoeveelheid gegevens die zij in de eerste fase van 
het traject moeten verzamelen. Denk bijvoorbeeld 
aan gebruiksgegevens van water en energie, maar 
ook een inventarisatie van de flora en fauna hoort 
daarbij. Voor veel banen betekent dit dat ze een 
enorme papierwinkel moeten induiken om de 

gevraagde informatie boven water te krijgen. Om 
het overzichtelijk te houden, hebben wij korte 
invullijstjes gemaakt voor alle informatie die GEO 
van uw organisatie wil hebben. Daarbij hebben 
we aangegeven waar u de gevraagde informatie 
kunt vinden. Er zijn bijvoorbeeld websites waarop 
gegevens staan over de dieren en planten die op 
uw terrein voorkomen, maar ook websites die u 
helpen om te beoordelen of u voldoet aan wet- en 
regelgeving. Een ander voordeel van de korte vra-
genlijsten is dat ze makkelijk te verdelen zijn onder 
de mensen die meewerken aan het traject. 

Toen we voor het eerst op De Woeste Kop kwa-
men, werd al snel duidelijk dat Arjan Westeneng 
erg enthousiast was over het GEO-certificaat. En 
dat is belangrijk, want GEO is iets wat je als orga-
nisatie moet doen en daarin heeft de hoofdgreen-
keeper een sleutelrol. Om het proces in goede 
banen te leiden, adviseren we altijd om op de golf-
club een driekoppige duurzaamheidscommissie in 
te stellen die het traject aanstuurt en coördineert. 
Een commissie waarin baancommissie, greenkee-
ping en horeca zijn vertegenwoordigd werkt het 
meest effectief. Op De Woeste Kop hebben Piet 
Adriaansen (baancommissaris), Cees Strous (lid) en 
Arjen Westeneng (hoofdgreenkeeper) hierin zitting 
genomen. Het verzamelen van allerlei gegevens 
van de afgelopen jaren is een hele klus, zo merken 
zij. In het vervolg willen ze hun gegevens beter 
gaan registreren en bijhouden, zodat bij een even-
tuele heraudit de informatie sneller boven tafel is.
Vooralsnog bijt de commissie zich vast in wat er 
aan materiaal gevonden kan worden. Per onder-
deel kijkt ze wie welke taken binnen de club kan 
uitvoeren. Er zijn genoeg vrijwilligers met een 
bepaalde passie of expertise die hun kennis en 
tijd willen inzetten voor de club. Maar ook hun 
netwerk, verenigingen en andere organisaties uit 
de omgeving zullen ze zeker inschakelen om te 
helpen bij het GEO-traject. Zo kan De Woeste Kop 
gebruikmaken van de lokale vogelwerkgroep voor 
een beeld van de vogelstand op de baan. 

Opbouw van het Committed to Green-traject
Het traject bestaat uit vier fasen. Iedere fase wordt 
voorafgegaan door een workshop van de begelei-
der. In de eerste fase verzamelen de verschillende 
commissieleden en de hoofdgreenkeeper alle rele-
vante gegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van 
water en energie, maar ook de bemestingscijfers 
van de afgelopen drie jaar en inventarisatiegege-
vens van de flora en fauna. De gegevens kunnen 
worden verzameld aan de hand van de aangele-
verde praktische invullijsten. 
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MOnDiAAl KOplOpEr
Nederland is mondiaal koploper als het gaat 
om golfbanen met een duurzaam GEO-
certificaat. Steeds meer golfbanen weten 
duurzaam beheer te verbinden met het 
professionaliseren van hun organisatie en 
beheer. GEO geeft inzicht in uw beheer, maar 
geeft ook duidelijkheid over waar er nog kan-
sen liggen voor verbetering.

Arjen Westeneng

De Woeste Kop
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Bij de volgende stap in het traject gaan we de 
verzamelde gegevens analyseren. Is het energie-
verbruik redelijk in vergelijking tot andere club-
huizen? Is er al een diepgaand onderzoek geweest 
naar energiebesparingsmogelijkheden? Is het 
bemestingsverbruik te verantwoorden? Op basis 
daarvan bepaalt u wat u zou willen verbeteren en 
welke doelstelling u daaraan verbindt. Ook deze 
stap doorloopt u eenvoudig door het volgen van 
een stappenplan. Aan het eind van deze fase heeft 
u een overzicht van de onderdelen waaraan u wilt 
werken. 

Vervolgens gaat u bekijken wat u aan maatrege-
len moet treffen om uw doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. Daarvoor ontvangt u een overzicht 
van maatregelen waaruit u kunt kiezen. U hoeft 
dus niet zelf alles te bedenken, maar kunt putten 
uit de ervaring van andere golfbanen. In deze fase 
stelt u uw actieplan op voor de komende drie jaar. 
In de laatste stap worden uw organisatie en 
actieplan beoordeeld in een zogenaamde audit. 
Wanneer deze voldoet aan de eisen van GEO, ont-
vangt u een certificaat. Dit certificaat is drie jaar 
geldig. Let wel: u hoeft niet direct al uw doelstellin-
gen te hebben gehaald. Het opnemen van de doel-
stellingen in het actieplan waaraan u de komende 
periode wilt werken, is voldoende.

Certificaat behaald, dus nu eindelijk klaar?
Het traject is doorlopen en u heeft het certificaat 

behaald. Eindelijk klaar, denkt u wellicht.
Maar na de audit gaan u, de rest van de commissie 
en andere betrokkenen verder met het uitvoeren 
van het actieplan. De meeste punten hiervan zijn 
wellicht geïmplementeerd in het reguliere werk 
en beheer; andere acties vereisen misschien een 
eenmalige ingreep. 

Bij de uitvoer van het actieplan is het van belang 
dat u uw vorderingen vastlegt, zodat u bij een 
heraudit kunt aantonen dat duurzaam beheer 
verankerd is in uw organisatie. Een registratietool 
is hierbij een zeer nuttig middel om de voortgang 
te monitoren. Doelstellingen, ambities, acties, 
planning en prioritering zijn belangrijke graad-
meters voor de voortgang van het traject; door 
het vastleggen hiervan blijft u op de hoogte van 
de GEO-voortgang. Eén à twee keer per jaar een 
vergadering met de duurzaamheidscommissie is 
hierbij een aanrader. 

Kosten
Van de NGF krijgt u een tegemoetkoming in de 
begeleidingskosten. Vaak is deze toereikend om 
het traject kosteloos te doorlopen.
De auditkosten van 1170,- excl. btw komen voor 
eigen rekening. 
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GEO
Het GEO-certificaat is ontwikkeld door 
de Golf Environment Organization (GEO) 
Foundation, een internationale organisatie 
die zich inzet voor de ontwikkeling van duur-
zaam terreinbeheer op golfbanen. Meer infor-
matie: www.golfenvironment.org.
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