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GROEN LICHT VOOR 
SPEELKWALITEIT
ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN
De Green Deal Sportvelden is recentelijk ondertekend en is gericht 

op het sterk terugdringen dan wel geheel uitfaseren van het 

gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen 

en sportvelden per 2020. De sportsector staat daarmee voor een 

enorme uitdaging, want dit vergt een omslag in denken en doen om 

de speelkwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van de golfbanen 

te blijven borgen.

SYMPOSIUM: VOOR WIE?
Greenkeepers (hoofd en assistent), bedrijfsleiders, managers, adviseurs, 

bedrijfsleven, opleidingsinstituten, baancommissies, besturen, directies en 

baanarchitecten spreken op interactieve wijze over oplossingsrichtingen. 

Ook de partners in de Green Deal Sportvelden zullen aanwezig zijn. 

Hoe kunt u de speelkwaliteit ondanks strengere wetgeving in de toekomst 

garanderen, terwijl het beheer wel betaalbaar blijft?

DAGVOORZITTER: Tom van ‘t Hek



LESSEN UIT DE 
LANDBOUW 
Aan de hand van een historisch perspectief wordt een inspirerend 

inzicht gegeven in de lessen uit de landbouw. Vanaf de 19e eeuw, de 

ontwikke lingen over de decennia, inclusief de opkomst van grootschalig 

pesticidegebruik en de afbouw ervan. U hoort hoe hier in de praktijk 

mee om gegaan wordt en over termen als domme vs. slimme agronomie, 

precisielandbouw, dosis-effect, trial-error, tegen-intuïtief werken, misma-

nagement, overbe mesten, groeimodellen en onderzoek. 

Hoe kunnen we hiervan leren en er ons voordeel mee doen?

PROF. DR. IR. LANTINGA, Wageningen UR

VAN PLAN NAAR ACTIE!
Wat kunt ú doen om úw Green Deal-opdracht te volbrengen?

     Panelsessie met voorzitters NGF, NVG, NGA en DTRF



INTEGRATED TURFGRASS 
MANAGEMENT

MONITORING GREEN 
DEAL SPORTVELDEN
In opdracht van het Ministerie van I&M voert het RIVM (Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu) de monitoring van de Green Deal 

Sportvelden uit. Het RIVM vervult een spilfunctie tussen wetenschap, 

beleid en maatschappij en bevordert de publieke gezondheid en een 

schoon en veilig leefmilieu. In de presentatie wordt kort en krachtig 

uiteengezet wat de sector de komende jaren van de monitoring kan 

verwachten en wat er bevraagd zal worden.

MARTINE HOOGSTEEN en JOSÉ VOS, RIVM

ITM wordt dé standaard. De integrale benadering voor het beheer van de 

golfbaan. Wat heeft uw sportvloer écht nodig om aan de verwachtings-

waarde van de golfer te voldoen? Alles uitgewerkt in best management 

practices om met en van elkaar te leren. Kern hierin is het evenwicht 

tussen wat er fysiek mogelijk is met een golfbaan, kennis, kunde, budget, 

communicatie en realistische doelstellingen. Zonder dit evenwicht wordt 

vervallen in symptoombestrijding door middel van pesticidegebruik en, 

zoals we weten, staat dit juist onder druk. Back to basics! Less is more! 

NIELS DOKKUMA, NGF



THE DISTURBANCE 
THEORY 
Deze theorie is gebaseerd op het bevorderen van de ontwikkeling 

van de fijnere grassoorten en op theorieën van vergelijkende 

plantenecologie, ontwikkeld door professor Philip Grime aan de 

Universiteit van Sheffield. Het doel van de presentatie is om   beter te 

begrijpen wat de groei van de gewenste fijnere grassoorten bevordert 

en dat omgevingsfactoren de samenstelling van de grasmat bepalen. 

Met dit inzicht kunnen we beter de omgevingsfactoren beïnvloeden en 

met een hogere kans van slagen werken aan kwaliteitsverbeteringen.

slagen.RICHARD WINDOWS, STRI



SUSTAINABLE AND
PRACTICAL 
GREENKEEPING IN 
SCANDINAVIA
“Met beperkte middelen en restricties op zowel pesticiden- en waterge-

bruik, moeten Scandinavische course managers op zoek naar inno-

vatie, kostenefficiëntie en duurzame oplossingen die toch aan de hoge 

speelkwaliteit-verwachtingen van golfers voldoen. In mijn situatie is daar 

maar een simpele en duurzame oplossing voor: Roodzwenkgras. In andere 

gevallen zal het een combinatie met Gewoon Struisgras zijn. We moeten 

allemaal buiten gebaande paden gaan denken, want het momentum slaat 

om. Ik vind het in ieder geval heel uitdagend, I love it!”

STEFAN NILSSON, Vallda G&CC, Zweden



INNOVATIENETWERK 
DUURZAAM BEHEER 
NATUURLIJK SPORTGRAS
Innovatie en onderzoek zijn nodig en zullen een impuls geven om de afhan-

kelijkheid van pesticiden in golfbaanbeheer te verminderen. De sportsector 

zet in op de innovatiekracht van het bedrijfsleven en wetenschappelijk 

onder zoek en gaat graag gezamenlijk de uitdaging aan. Innovatieve 

werkmetho den, producten en toepassingen worden geïnventariseerd, verder 

ontwik keld en objectief getoetst op korte- en langetermijneffecten in het be-

lang van de sportkwaliteit. Verschillende NGA-hoofdgreenkeepers vertellen 

in korte en krachtige pitches over hun ervaringen tot nu toe!

NGA Hoofdgreenkeepers

DE SCANDINAVISCHE 
MANIER VAN BEMESTEN
Onder aanvoering van Dr. Tom Ericsson en Dr. Torsten Inglestad is er het 

afgelopen decennium in Scandinavië veel onderzoek gedaan naar bemesting 

voor de bosbouw, tuinbouw en kwekerijen. Door de schrale groei media zijn 

er overeenkomsten tussen de tuinbouw en golfgreens en is er door STERF 

voor gekozen de uitkomsten toepasbaar te maken voor golfgreens door 

middel van toegepast onderzoek op praktijkproefvelden. De nuances zijn 

verschillend, maar er kan zeker lering uit getrokken worden voor toepassing 

in Nederland.

NIELS DOKKUMA, NGF

SUSTAINABLE AND
PRACTICAL 
GREENKEEPING IN 
SCANDINAVIA



PERCEPTIE VERANDEREN, 
GRENZEN VERLEGGEN! 
SLIM DENKEN,
ANDERS DOEN!

Chemievrij beheer?  

Dat is toch onmogelijk…  

Toch? Zegt wie? 

Onmogelijk is namelijk niet iets dat niet kan, 

maar onmogelijk is alleen iets dat 

nog niet gedaan is!

In de geest van Apple’s Think Different  

TOM VAN ‘T HEK, dagafsluiting

https://www.youtube.com/watch?v=nmwXdGm89Tk


LOCATIE:
CONFERENTIECENTRUM 
WOUDSCHOTEN 
TE ZEIST

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum is centraal gelegen op een bosrijk 

eigen landgoed van 45 hectare pal achter het KNVB sportcentrum in Zeist. 

Woudschoten heeft het Golden Green Key-certificaat ontvangen. Naast de 

gebruikelijke besparingsmaatregelen wordt er in het bijzonder aandacht 

besteed aan duurzaam bosbeheer, groen vervoer en goede doelen.

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, 

Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist.

Routebeschrijving  

http://www.woudschoten.nl/contact-en-route/route


PRAKTISCH
PROGRAMMA
Ontvangst: 9:45 – 10:30 uur

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden: 10:30 - 12:00 uur

Netwerklunch: 12:00 - 13:30 uur

Kennis is macht, delen is kracht: 13:30 – 14:40 uur

Netwerkpauze: 14:40 -15:15 uur

Drive naar een duurzaam vooruitzicht: 15:15 – 16:30 uur

Netwerkborrel: 16:30 - 17:30 uur

Start Greenkeeper of the Year verkiezing door NWST: 17:30 uur

KOSTEN
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen:

NGF-, NVG- en NGA-leden: € 125,- p.p. (excl. btw). 

Overige geïnteresseerden: € 175,- p.p. (excl. btw).

Aanmelding gebeurt op basis van voorinschrijving.

CONTACT
030 242 63 70 of m.madsen@ngf.nl

 aan het evenement.INSCHRIJVEN  

ORGANISATIE:

WWW.NATIONAALGOLFENGROENSYMPOSIUM.NL
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