Committed to green is een van de stokpaardjes van de nationale en internationale
golffederaties. Dat geldt voor de NGF, maar
ook voor zusterorganisaties in Engeland,
Schotland en eigenlijk heel Europa.
Toch lijkt er nationaal en internationaal, op
een aantal opmerkelijke uitzonderingen na,
weinig schot te zitten in de groei van het
concept Committed To Green. Wij praten
met Bob Taylor van het STRI, die ons
inzicht geeft in de stand van zaken met
betrekking tot Committed To Green.
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Committed to Green,
an overview
Verrassing
“Committed To Green” is een Engelse uitvinding
en is hoofdzakelijk ontwikkeld door David
Stubbs, die tot voor kort afdelingschef was van
de Ecology Unit van de EGA (European Golf
Association). Stubbs heeft een aantal jaren geleden een lezing gegeven over het concept tijdens
de jaarlijkse baancommissiedag op Papendal. In
die tijd, circa vijf jaar geleden waren de verwachtingen rondom Committed To Green nog hoog
gespannen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze verwachtingen niet helemaal zijn
uitgekomen. Dit geldt overigens zeker niet exclusief voor Nederland. Het succes in het moederland Engeland is met nul gecertificeerde banen
nog minder.
Naar de redenen van de tegenvallende groei kunnen we alleen maar gissen. Volgens Taylor van
het STRI is een absolute voorwaarde voor een
succesvolle accreditatie programma, de aanwezigheid van een functionaris bij de golffederatie,
die zich inzet voor het programma. In een land
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als Italië zijn maar liefst 70 banen gecertificeerd,
maar hier zijn 2 mensen fulltime bezig bij de
federatie om een en ander in goede banen te leiden. Ook andere landen, die succesvol zijn met
betrekking tot Committed To Green, ondersteunen dit met een professional op het federatiebureau. In Nederland wordt de functie ingevuld
door Mevrouw Lia van Haven, die daarnaast ook
lid is van de commissie Greenkeeping.
Tegenvallend succes
Het tegenvallende succes van Committed To
Green heeft jammer genoeg zijn gevolgen gehad
voor de onderliggende structuur. The R&A die
een van de founding fathers is van het programma, heeft zich teruggetrokken uit het programma en werkt op dit moment aan een website
met daarop een aantal “Best Management”
richtlijnen voor een ecologisch vriendelijk beheer
van een golfbaan. Verder betekende het vertrek
van Stubbs bij het EGA een gevoelig verlies voor
de continuïteit van het programma.
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Golf in Europa
Taylor: “Golf in Europa heeft behoefte aan een
systeem als Committed To Green. Via Committed
To Green kunnen wij de maatschappij laten
zien dat we op een ecologisch verantwoorde
manier omgaan met onze verantwoordelijkheden.”
Die verantwoordelijkheid is in een aantal landen niet misselijk. In Engeland met bijna 3000
banen betekent dit een grondoppervlak van
140.000 ha.

Bob Taylor: “Ik denk dat iedereen inmiddels de
nadelen kent van Committed To Green en dat is
met name de hoge administratieve druk. Maar
golf in Europa moet naar mijn mening persé
beschikken over een accreditatie programma op
het gebied van ecologie. En Committed To Green
is inmiddels zo breed bekend en geaccepteerd
dat we het niet terzijde mogen zetten.”
Taylor: “In België is Committed To Green een
absolute voorwaarde om aan de aanleg van een
nieuwe golfbaan te beginnen. Dat is daar wettelijk vastgelegd.”

Taylor haalt een specifiek voorbeeld aan van
een baan in Duitsland waar een 18 holes baan
geen toestemming kon krijgen voor een uitbreiding naar 36 holes, omdat de overheid niet
overtuigd was van het goede rentmeesterschap
van de baan.
De STRI heeft op deze baan in 5 jaar een
gedegen ecologisch werkplan opgezet. Het
resultaat was een eerste prijs in een prijsvraag
voor ecologische projecten en een vergunning
om de uitbreiding alsnog te realiseren.

Dit artikel is geschreven in nauwe samenwerking met The Sports Turf Research Institute
(STRI) in Bingly, Engeland. Verantwoordelijkheid
voor de redactionele inhoud ligt bij de uitgever
van Greenkeeper.
Meer informatie over de consultancy service van
de STRI krijgt u via de website www.stri.co.uk.
U kunt ook bellen met de agronomisten van het
STRI 00(44)1274565131
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