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The European Institute of Golf Course Architects 
 
 
 
 
 
 
 
 
The European Institute of Golf Course Architects vertegenwoordigt Europa’s best gekwalificeerde en 
meest ervaren golfbaan architecten. 

 
De leden van het Instituut hebben via hun vaardigheden, ervaring en opleiding bewezen dat zij in staat 
zijn golfbanen te ontwerpen die voldoen aan de hoogste eisen.  
 
Het Instituut streeft naar continue verbetering van de status van het beroep van golfbaanarchitect,  
wil de mogelijkheden voor leden om hun beroep wereldwijd uit te oefenen vergroten en wil de 
toegevoegde waarde van opleidingen ontwikkelen. 
 
Daarnaast streeft het Instituut naar: 
 

• Verbetering van het onderzoek naar golfbaanarchitectuur, planning en ontwikkeling. 

• De ontwikkeling van technische en artistieke vaardigheden van golfbaanontwerp nastreven en 
bijdragen aan het verhogen van de standaard in golfbaanontwerp. 

• Ethisch en verantwoord professioneel gedrag definiëren en eisen van de leden en hen door 
middel van opleiding, onderzoek en praktijkervaring kwalificeren. 

• Alle aspecten van golfbaanarchitectuur onderwijzen, studenten opleiden met eigen cursussen, 
continu professionele training aanbieden aan de leden. 

• Het nemen van initiatieven, monitoren van overheden en het creëren van draagvlak met 
betrekking tot maatregelen die invloed hebben en/of invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling van golfbanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EIGCA 

Chiddingfold GolfClub 
Petworth Rd 
Chiddingfold 

Surrey Great Britain 
GU8 4SL 

Tel/Fax +44(0)1428 681528 
Email: info@eigca.org 

www.eigca.org 
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1.  Het instituut 
 
1.1 ‘’The European Institute of Golf Course Architects” (EIGCA) is een belangenorganisatie in de 

vorm van een Ltd, geregistreerd onder “The Companies Act”.  
 
EIGCA leden (hiernavolgend genoemd als leden) worden bestuurd door de statuten van het 
instituut, de akte van oprichting en de beroepscode.  

 
1.2 Het rentmeesterschap over natuur en milieu door verstandig en duurzaam golfbaanontwerp 

wordt als één van de kernen van ons beroep beschouwd. 
 
Dit uitgangspunt is terug te vinden in de verplichting die de leden aanvaarden volgens de 
beroepscode om natuur en milieu te beschermen, te behouden en om de kwaliteit ervan te 
verbeteren. 
 
De leden nemen het verbeteren van de maatstaven via het opleidingsprogramma zeer 
serieus. Het aspect duurzaam ontwerpen maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit. 
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2.  Betekenis en beleid 
 
2.1 Dit beleid zet de belangrijkste onderdelen van de EIGCA aanpak uiteen met betrekking tot de 

bescherming, het behoud en de verbetering van natuur en milieu en het richt zich met name 
op: 
 

• Het beschrijven van de unieke relatie tussen golfbaan architectuur, natuur en milieu; 

• Het benadrukken van de specifieke rol die de golfbaan architect kan spelen om zeker te 
stellen dat de toegevoegde waarde van de ontwikkeling van een golfbaan optimaal is 
voor de natuur, het milieu en de samenleving in het algemeen. 

• Het benadrukken van het belang van duurzaamheid ten aanzien van natuur en milieu in 
het ontwerp en de ontwikkeling van golfbanen 

• Onze toewijding ten aanzien van samenwerking via  “Golf Environment Europe” (GEE), 
met andere relevante ondernemingen. 

 
2.2 Dit document bevat: 

• Een onderschrijving van een kernfilosofie ten aanzien van natuur en milieu 

• Een aantal uitgewerkte natuur en milieu principes die leden als leidraad nemen in hun 
professionele werk; 

• Een kort overzicht van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van natuur en milieu 
die golfbaan architecten zijn tegengekomen en die invloed gehad hebben op de 
ontwikkeling van het beleid. 

• Een visie ten aanzien van het toekomstige plan van aanpak met betrekking tot het 
afleveren van ‘Best Practice’ principes in het duurzame ontwerpen van golfbanen. 

 
2.3 Dit document is met opzet kort, zodat de inhoud een brede groep van organisaties die 

betrokken zijn bij projecten van leden aanspreekt. Met nadruk moet worden vermeld dat meer 
gedetailleerde technische informatie in de “New Development Guidance” beschikbaar zal zijn. 
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3. Natuur - en milieu filosofie 
 
3.1 De natuur en milieu filosofie van de EIGCA is gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat 

een goed ontworpen golfbaan in harmonie is met haar natuurlijke leefomgeving. 
 
3.2 De EIGCA zal een duurzame benadering van golfbaanarchitectuur stimuleren in de breedste 

betekenis, in overeenstemming met de wet –en regelgeving alsmede het overheidsbeleid van 
de landen waarin de leden werkzaam zijn.  
 
EIGCA’s definitie van duurzame golfbaan architectuur is: 

 
“golfbaanarchitectuur gericht op het bereiken van de beste samenhang tussen de kwaliteit van 
de golfbaan en de natuurlijke, economische, en sociale leefomgeving.” 

 
3.3 Deze definitie bevestigt de belangrijke rol van het ontwerp en het masterplan met betrekking 

tot het optimaliseren van de toegevoegde waarde door de ontwikkeling van golfbanen voor  
milieu-, sociale en economische aspecten. 
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4. Uitgangspunten voor duurzaam ontwerpen 
 
4.1 De hierop volgende uitgangspunten zijn afgeleid van de natuur en milieu filosofie en 

benadrukken het belang van professionaliteit in alle stadia van het ontwikkeling proces van 
een golfbaan. Bij specifieke projecten duiden we er wel op dat de invloed is beperkt tot de 
taakstelling van de golfbaan architect zoals overeengekomen met de opdrachtgever. 

 
Uitgangspunt 1: Locatie 

4.2 De inbreng van een lid mag worden gevraagd bij de eerste uitvoerbare fase, mogelijk zelfs 
voordat de specifieke locatie is gekozen, of nadat een ontwikkeling concept is bepaald. 
Ongeacht het precieze startpunt begint het ontwerpproces met een grondig inzicht in de 
natuurlijke omstandigheden van de locatie in de breedst mogelijke context. Het is zelfs 
mogelijk dat het natuur -en milieubelang de dichtstbijzijnde zichtbare en politieke grenzen 
overschrijdt. Actuele en nauwkeurige informatie, verstrekt door geschikte specialisten, wordt 
gezien als een ‘conditio sine qua non’ in dit verband. Leden erkennen dat het karakteristieke 
lokale kenmerk van iedere locatie vaak een waardevolle aanwinst is, en streven naar het 
zoeken van een ontwerp die dit lokale karakter respecteert en weerspiegelt. 

 
Uitgangspunt 2: Natuur en milieu 

4.3 Het beoordelen van de impact van de ontwikkeling van de golfbaan op natuur en milieu wordt 
beschouwd als een integraal deel van het ontwerp proces, ongeacht of er een milieu effect 
rapportage verplicht gesteld wordt door Ruimtelijke Ordeningsautoriteiten. Leden gebruiken 
deze informatie om hun duurzaam ontwerp te optimaliseren door de negatieve impact ervan 
op natuur en milieu te minimaliseren en elke mogelijkheid ter verbetering van natuur en milieu 
aan te grijpen. 

 
Uitgangspunt 3: Ontwerp 

4.4 Het proces van ontwerpen is iteratief. De leden zijn zich er van bewust dat de mogelijkheden 
om de harmonie te verbeteren tussen golfbaan enerzijds en natuur en milieu anderzijds, zal 
toenemen met de verrgroting van de mate van detail. Dit uitgangspunt is van toepassing op de 
kenmerkende capaciteiten van de golfbaan architecten waaronder ook het bepalen van de 
‘routing’ van de golfbaan, het bepalen van de strategie en de lay-out van elke hole, en het 
bepalen van de verschillende details en speciale elementen en aspecten waaronder 
grondwerk, drainage, irrigatie, zaaien en beplanten. 

 
Uitgangspunt 4: Constructie 

4.5 De vaardigheden van de golfbaan architect beperken zich niet tot de tekentafel. Leden vinden 
het belangrijk om hun capaciteit op het gebied van duurzaam ontwerpen te verbeteren door 
beslissingen te nemen op locatie gedurende de constructie. 

 
Uitgangspunt 5: Management 

4.6 Golfbanen zijn ‘living landscapes’ en staan niet stil in de tijd. Alhoewel het wordt erkend dat de 
contractuele verantwoordelijkheid van de architect niet verder gaat dan de constructie en 
‘grow-in’ van de golfbaan, erkennen de leden tevens hun verantwoordelijkheid in relatie tot het 
toekomstig management van de golfbaan. In dat verband houden zij rekening met de 
houdbaarheid van hun ontwerp op lange termijn. 
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5. Natuur -en milieu principes 
 
 Introductie  

5.1 Dit onderdeel geeft een kort overzicht van de belangrijkste natuur en milieu principes die de 
leden tegenkomen en die invloed hebben op het ontwikkelen van het beleid en schets in 
algemene zin hoe de EIGCA denkt over het nastreven van deze principes in de praktijk. 
 
Biodiversiteit 

5.2 EIGCA erkent dat diversiteit van diersoorten en natuurlijke leefomgevingen een belangrijke 
aanwinst is die moet worden behouden en indien mogelijk moet worden verbeterd door het 
ontwerp en de ontwikkeling van de golfbaan. 

• De natuurlijke leefomgeving en de flora en fauna die op de locatie van de te ontwikkelen 
golfbaan gevonden worden, moeten worden geinventariseerd en worden geëvalueerd 
door professioneel wetenschappelijk onderzoek. 

• Het ontwerp en de constructie van de golfbaan moeten gericht zijn op het minimaliseren 
van de schadelijke effecten voor de natuurlijke leefomgeving en flora en fauna. Waar 
mogelijk moet gestreefd worden naar het verbeteren van de biodiversiteit door het 
vergroten van bestaande habitats en het creëren van nieuwe habitats alsmede het 
vergroten van de variatie van soorten. 

• ‘Best Practice’ principes gericht op het beheer van deze habitats moeten worden 
geintegreerd als volwaardig onderdeel van het onderhouds regime van de faciliteiten. 

 
Landschappelijk -en cultureel erfgoed  

5.3 De EIGCA erkent dat onze landschappen de interactie tussen mens en natuur over de 
eeuwen heen weerspiegelen en dat deze landschappen hebben bijgedragen aan het 
kenmerkende karakter van landen, regio’s en locaties. 

• Het kenmerkende landschappelijke karakter van ontwikkelingslocaties en de visuele 
waarden ervan moeten uitgebreid worden beschreven en moeten op professionele wijze 
worden beoordeeld. 

• Kenmerken van archeologisch, historisch, en cultureel erfgoed zouden ook moeten 
worden onderzocht en beoordeeld worden als deel van milieu fundament. 

• Het ontwerp -en constructieproces van de golfbaan moet gericht zijn op het bereiken van 
optimale harmonie tussen de golfbaan, het bestaande landschap en de visueel 
landschappelijke en culturele context. Waar mogelijk en gepast moeten landschappelijke 
elementen, uitzichten, gebouwen of andere waardevolle elementen behouden blijven en 
moet gestreefd worden naar het vergroten van het belang ervan. 

• Projecten op minder waardevolle locaties zoals vuilstortplaatsen e.d. bieden meer 
flexibiliteit ten aanzien van het ontwerp. Desalniettemin zal ook bij dat soort projecten 
gestreefd moeten worden naar het behouden van de kenmerkende aspecten van de 
landschappelijke - en culturele context. 
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Energie consumptie en afval reductie 
5.4 EIGCA erkent dat beslissingen in de ontwerpfase van invloed kunnen zijn op de afname van 

nutsbronnen (brandstof, water, gas en elektra) en de productie van afval gedurende de 
levensduur van de golfbaan. 

• De architect moet met ontwerp streven naar het bereiken van het meest efficiënte 
operationele management van de baan inclusief het minimaliseren van afname van 
nutsbronnen door greenkeepers. De architect beperkt de aan te leggen golfbaan tot het 
noodzakelijke gebied in kader van reductie van energieverbruik en minimale input van 
mest en pesticides. 

• In het ontwerp wordt door de architect rekening gehouden met voldoende ruimte ten 
behoeve van afval scheiding, groen afval opslag, compostering, recycling, etc. 

• Leden van de EIGCA promoten bij de opdrachtgever / het management van de golfbaan 
nieuwe technologieën en optimale systemen voor efficient afval management en gebruik 
van energie en water. 

 
5.5 EIGCA erkent dat water een waardevolle bron is die verstandig moeten worden gebruikt 

tijdens het ontwikkelen van de golfbaan en de exploitatie ervan. Het erkent dat er mogelijk 
concurrerende belangen zijn voor water van hoge kwaliteit ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening in specifieke landen en regio’s.  
 
Consistent met de vereiste voor hoge kwaliteit speel oppervlakken: 

• Het project ontwerp zou moeten streven naar het minimaliseren of voorkomen van het 
gebruik van buitensporige irrigatie. 

• Waar irrigatie nodig is, zou het project ontwerp moeten streven naar het minimaliseren 
van zowel het gebied dat irrigatie vereist als de hoeveelheid irrigatie water die nodig is. 

• Waar irrigatie nodig is, zou het project ontwerp moeten streven naar het gebruik van 
gerecycled ofwel ‘grijs’ water in plaats van drinkbaar water.  

• De erkende principes van duurzaam draineren zouden moeten worden nagestreefd in het 
project ontwerp, inclusief het optimaliseren van de mogelijkheid om het water op te 
vangen, te canaliseren, te behandelen, vast te houden en te hergebruiken in het kader 
van zowel natuurlijke waterbuffers alsmede het behoud van de waterkwaliteit (zie ook 
Voorkomen Vervuiling). 

 
Klimaat verandering  

5.6 EIGCA erkent dat de consensus van wetenschappelijk bewijs in de richting wijst dat 
menselijke activiteiten de primaire oorzaak zijn van het vrijlaten van broeikasgassen in de 
atmosfeer hetgeen leidt tot klimaatverandering. 

• Het ontwerp moet recht doen aan de effecten van klimaatverandering inclusief de stijging 
van de zeespiegel, corrosie van de kust, verhoogde frequentie van stormen, de 
toenemende ernst van droogte etc. en ruimte bieden voor deze variabele natuurlijke 
processen  

• Het ontwerp moet rekening houden met de behoefte om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen inclusief het minimaliseren van benzineverbruik, het promoten van 
gebruik van alternatieve brandstoffen en de besparing van energie in het algemeen. 

 
Vervuiling preventie  

5.7 EIGCA heeft er vertrouwen in dat afdoende onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbewijs 
bestaat dat golfbanen en de ontwikkeling van golfbanen niet verantwoordelijk zijn voor een 
significant gedeelte van chemisch vervuild water, aarde en lucht.  
 
Niettegenstaande dit vertrouwen: 

• Het project ontwerp, inclusief het specifieke grondwerk en het drainageontwerp, moeten 
gebaseerd zijn op duurzame principes op zoek naar vermindering van het negatieve 
effect van lekkage naar oppervlaktewater door ‘run-off’. Dit kan onder meer worden 
bereikt door het scheiden van speeloppervlakten en waterpartijen of andere gevoelige 
delen door het creëren van bufferzones. 

• De selectie van grassoorten moet in harmonie zijn met natuur -en milieu, met als doel de 
vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest te beperken. 
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6. Acties in de toekomst 
 
6.1 De filosofie van de EIGCA om de duurzaamheid van natuur en milieu te blijven bevorderen 

voorziet in de productie van een Plan van Aanpak waarin de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 

• Nieuwe Ontwikkeling Begeleiding: werken met het Europees Forum voor golf en milieu ter 
voorbereiding van een gedetailleerd kader voor natuur en milieu begeleiding in de 
ontwikkeling van golfbanen. 

• Best Practice Praktijkonderzoeken: het vervaardigen van een samengestelde 
database/portfolio van voorbeelden van locaties en projecten die goede natuur en milieu 
uitvoering in het ontwerp en management laten zien. 

• Onderwijs: doorgaan met verzekeren dat onze opleidingen en diploma’s continue 
professionele ontwikkeling programma’s weergeven die gebaseerd zijn op de beste 
natuur en milieu begeleiding. 

• Communicatie: doorgaan met het ontwikkelen en bevorderen van duurzame natuur en 
milieu principes via onze Natuur en Milieu PR en Promotie commissies 

 
 
Bronvermelding/dank 
 
Dit document is samengesteld in overleg met het Europees Forum voor Golf en Milieu. 
EIGCA heeft officieel haar medewerking gegeven en is verheugd om samen te kunnen 
werken met dit Forum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


