De evolutie van Committed to Green
Vanaf midden jaren 90 is de NGF actief geweest met het programma Committed to Green, destijds een initiatief van de European Golf
Associatie, ontwikkeld met financiële steun van o.a. de Europese Commissie, The R&A en de European Tour.
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In de periode vanaf midden 1990 was er door de
enorme groei van het aantal golfbanen behoefte
ontstaan aan een gecoördineerde aanpak van
natuur en milieubeheer op golfbanen. Het programma dat hiervoor ontwikkeld werd, noem ik
Committed to Green oude stijl. Tot en met 2010
waren er circa twintig golfbanen in Nederland
actief met dit programma, waarvan het grootste
deel door de NGF was gecertificeerd.
Committed to Green/GEO (nieuwe stijl)
In 2010 is besloten om het programma
Committed to Green aan te passen aan de standaard van de Golf Environment Organization en
het te laten certificeren door deze organisatie,
die met haar eigen GEO-programma actief was in
Europa en inmiddels een aantal golfbanen in het
kader van duurzaam beheer had gecertificeerd.
Committed to Green en GEO sloten qua inhoud
goed op elkaar aan en hoewel de overgang van
het ene systeem naar het andere een hele uitdaging was, waren alle banen in het najaar van
2010 omgezet naar de nieuwe GEO-standaard.
Het programma heet nog steeds Committed to
Green (nieuwe stijl), maar de driejaarlijkse toetsing vindt nu plaats op basis van de internationale GEO-criteria (zie afbeelding). Een belangrijk
voordeel van de GEO-certificering is dat de verifiers, de door de GEO erkende deskundigen die de
certificering toetsen, onafhankelijk van de NGF
optreden.
Vaststaande normen ontbreken
In tegenstelling tot wat sommigen denken,
geeft het Committed to Green-programma geen
vaststaande normen aan waaraan een golfbaan
zou moeten voldoen. Elke golfbaan is immers
anders en de diversiteit van golfbanen is een
groot goed. Het laat dus veel vrijheid voor een

Tot en met 2009				
Committed to Green (oude stijl)		

Vanaf 2010
Committed to Green/GEO (nieuwe stijl)

Toetsing NGF				
Toetsing GEO-verifiers (GEOSA)
Schriftelijk					Transparant web-based
Primaire rol voor clubvrijwilligers		
Samenwerking management/
					vrijwilligers
Nationaal netwerk				Internationaal netwerk
Nationale promotie				Internationale promotie
Globale aanpak (richting)			
Beter uitgewerkte criteria 				
Twee thema’s:				Zes thema’s:
Natuurbeheer				Landschap en biotopen
Milieuzorg (w.o. water, energie)		
Milieukwaliteit
					Water
					Energie- en hulpbronnen
					Product- en ketenbeheer
					Mens en samenleving
Primaire rol baancommissie			
Primaire rol multidisciplinaire commissie
eigen invulling. Het programma is in de kern een
kwaliteitsbeheersysteem, gericht op de continuïteit en de kwaliteit van het beheerproces dat,
binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor
het beheer van een golfbaan, moeten leiden tot
duurzaamheid en aanzet tot de ontwikkeling van
een langetermijnvisie. Dit biedt, juist in deze economisch moeilijke tijden, een welkom tegenwicht
tegen de verleiding van ad hoc handelen en kortetermijndenken. Het programma laat het vaststellen van doelen en het ontwikkelen van een
visie geheel aan de organisatie over. Het toetst
enkel de wijze waarop deze tot stand komen en
in hoeverre daarin voortgang wordt geboekt.
Anno 2013 zijn 38 golfbanen actief met het programma. De eerste her-audits van de golfbanen
die in 2012 zijn omgezet, staan voor komend
najaar gepland.

Stuur dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-3830

Joris Slooten, NGF Ontwikkeling Golf.

www.greenkeeper.nl

49

