
Datum            08 juni 2018 

CO2 Prestatieladder 

Participatie 

 

De Enk Groen & Golf B.V. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

  

  

Opgesteld door  De Enk Groen & Golf B.V. 

Auteur                       Jurgen Fuselier 

Projectnummer KAM 

Documentnaam  CO2 Participatie r.01 

Datum 08 juni 2018 

 

 

 

 

 
 

    

 Versie 
 Goedgekeurd door  

  Paraaf  Datum 

 1.0  Frans Reulink & Gerard van der Werf   08 juni 2018 

     

Postadres 
Postbus 1041 
6870 DA Renkum 
T 0317 727 000 
 
 
 

Bezoekadres 
Bennekomseweg 128 
 6871 KH Renkum 
www.deenkgroenengolf.nl 
 
 
 

De Enk Groen & Golf  is ISO 9001:2008 en VCA**  gecertificeerd 
 
 
 

 

Definitief 





Datum            08 juni 2018 

 

Introductie  

Het voorliggende “rapport” beschrijft CO2 reductie initiatieven van De Enk Groen & Golf B.V. (hierna te noemen De 

Enk). Dit document behandelt daarmee het aspect Participatie van De Enk, onderdeel van de CO2 Prestatieladder.  

Toepasbaarheid  

Deze procesbeschrijving is van toepassing op de activiteiten binnen De Enk. Deze rapportage is tevens opgesteld 

voor externe communicatie en is gepubliceerd op de website van De Enk: www.deenkgroenengolf.nl. 

Contact  

Voor meer informatie over het Energiemanagementplan en de inspanningen van De Enk voor de CO2-Prestatielad-

der kunt u contact opnemen met Jurgen Fuselier, j.fuselier@deenkgroenengolf.nl  
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Bedrijfsgegevens  

Statutaire naam : De Enk Groen & Golf B.V. 

Kamer van Koophandel : 59888202 
 
Postadres: :  
Adres  : Postbus 1041 

Postcode : 6870 DA 

Woonplaats : Renkum 
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Adres : Bennekomseweg 128 

Postcode : 6871 KH 

Woonplaats : Renkum 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen  

Het doel van het initiatievenplan is om op structurele wijze de werkwijze met betrekking tot het bepalen van (keten) 

initiatieven te beschrijven. Daarnaast is het doel dat de initiatieven concreet worden benoemd en uitgewerkt. 

 

1.2 De groen/golf sector 

De Enk houdt haar kennis op gebied van CO2-emissie en reductiemogelijkheden op peil door middel van: 
 

 Deelname aan diverse projectgroepen 

 Aansluiting bij brancheorganisaties 

 Lid van duurzame leveranciers 
 
De Enk is actief betrokken bij de volgende keteninitiatieven: 
 

 Zuinig rijden met ULU / Regent 

 Amsterdam Arena CO2 Neutraal 

 NMM Soesterberg 

 De Vernieuwers 
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2 Kennis 

2.1 Projectgroepen 

De Enk positioneert zich in de markt met de slogan “de Vernieuwers” en maakt dit waar door continu te werken aan 

innovatieve oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn voor grote maatschappelijke vraagstukken als CO2 reductie en 

het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook klant specifieke wensen. De Enk is actief be-

trokken bij verschillende projectgroepen, zoals: Turfgrass Research Advisory Board, Commissie Management On-

derhoud Golfbanen, commissie Opleidingen ( NVG), projectgroep Richtlijnen chemievrij beheer sportgrasvelden in 

het kader van Greendeal Sportvelden (WUR) en werkgroepen van Groenkeur.  

 

2.1.1 DTRF Dutch Turfgrass Research Foundation 

 

De Turfgrass Sciences beoogt door kennisontwikkeling en deling bij te dragen aan een beter begrip van het bodem-

water-plant systeem zoals zich dat manifesteert op grassportvelden en golfbanen. Verdere professionalisering van 

het ontwerpen, beheer en onderhoud van grassportvelden en golfbanen vergt innovatief en integrerend onderzoek 

en onderwijs op academisch niveau, waarbij aansluiting op vragen uit de praktijk, beleidsvoornemens en doorstro-

ming van kennis naar de eindgebruikers centraal dient te staan. 

 

Naast de vereiste hoogwaardige kwaliteit van de grasmat leiden nationale en internationale ontwikkelingen tot toene-

mende regelgeving op het gebied van o.a. bodem, water, plant en ecologie, waarbij duurzaam gebruik en beheer van 

onze natuurlijke leefomgeving centraal staan. Zo worden er diverse onderzoeken uitgevoerd door onder andere de 

Wageningse Universiteit. Als aangesloten organisatie kan De Enk kennis putten uit de uitgevoerde onderzoeken, 

kennis en informatie. Tevens is het mogelijk praktijkproblemen in te brengen. 

 

 

2.2 Aansluiting bij brancheorganisaties 

De Enk is aangesloten bij diverse branchevereniging. Deze brancheverenigingen behartigen de belangen van de 

branche, informeert de leden over alle relevante onderwerpen binnen de sector, waaronder ook initiatieven en ont-

wikkelingen ten aanzien van duurzaamheid en CO2 reductie. De Enk laat zich ongevraagd informeren, informeert bij 

de vereniging naar specifieke zaken en vraagstukken en neemt deel aan voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en 

workshops. Hieronder de brancheverenigingen waarvan enkele verder uitgewerkt zijn: 

 VHG 

 NVG 

 NVGA 

 NGA 

 

2.2.1 VHG 

 

Branchevereniging VHG heeft aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op de agenda 

staan. MVO is een belangrijk aspect voor ondernemers (De Enk) in het groen. Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, of duurzaam ondernemen, draait om het vinden van de balans tussen ‘people, planet & profit; de belangen 

van het bedrijf, de belangen van de maatschappij en de belangen van het milieu. Het verbeteren van de bedrijfsvoe-

ring in deze drie dimensies, is de winst van duurzaam ondernemen. 
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Milieuvraagstukken plaatsen groene ondernemers soms wel voor vragen en knelpunten. De overheid legt onderne-

mers ingewikkelde milieuregels op. Maar ondernemers kijken ook naar uitvoerbaarheid en kosten. De VHG begeleidt 

leden bij de bedrijfsvoering op milieugebied. Van de inrichtingseisen voor eenwasplaats tot de regelgeving voor 

meststoffen. De Enk neemt deel aan cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. De Enk blijft op deze manier tijdig op 

de hoogte over nieuwe wet- en regelgeving en a over de invoering in de praktijk van het groenbedrijf.  

 

2.2.2 NGA De Nederlandse Greenkeepers Associatie 

 

De NGA is een groene associatie met ruim vierhonderd leden die wordt onderhouden door vele vrijwilligers die dage-

lijks hun beroep doen als (hoofd)greenkeeper, baanmanager of anderszins uitoefenen op een golfbaan en of sportveld. 

De Enk wordt door de NGA gestimuleerd om kennis te delen via participatie in de alliantie (NVG, NGF, DTRF en NGA) 

met betrekking tot de Green Deal, de nauwe samenwerking met onder andere opleidingsinstituten en het organiseren 

van workshops en vakdagen. Zo heeft hoofdgreenkeeper William Boogaarts van De Enk dit jaar een studiereis kunnen 

maken door Schotland. Om met de opgedane kennis de winnaars van de ‘Toro Student of the year’ en de Pro Turf 

Care-studenten bij te kunnen staan. De reis, mede mogelijk gemaakt door Toro en de NGA, voert langs golfbanen van 

naam en met bijzondere kenmerken. Tijdens deze studietrip wordt er onder andere gekeken naar duurzaamheid.  

 

Een goed voorbeeld hiervan is het bezoek aan Kingarrock in het plaatsje Cupar. Zo kiest deze golfbaan voor traditio-

nele methodes uit het begin van de 20e eeuw. Dat betekent onder meer dat er geen chemische middelen gebruikt 

worden. Er worden schapen en bloemen ingezet voor onkruidbestrijding en een paard voor het maaiwerk. Zo blijkt dat 

‘’duurzame’ methodes uit het verleden nog altijd goed werken. De Enk probeert dergelijke opgedane kennis in te zetten 

op de lopende projecten. 

 

 

2.3 Duurzame leverancier 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de 

bouwsector. Duurzame Leverancier.nl staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt 

leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 

 

Duurzame Leverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame 

bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld om milieubelasting te 

verminderen. Via deze website kunnen bedrijven zelf een CO2 Footprint berekenen en de eigen Footprint 

vergelijken met andere deelnemers aan het initiatief. De Enk wil deze website in de toekomst gebruiken om  

de CO2 Footprint te berekenen en steunt dit initiatief.  
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3 keteninitiatieven: 

 

3.1 Zuinig Rijden met ULU / Regent 

De Enk is eind 2017 begonnen met een pilot veilig rijden. In diverse auto’s is software ingebouwd die mobiliteitsdien-

sten met elkaar combineert en verbindt. Het is de bedoeling dat het nieuwe rijden medewerkers en wagenparkbe-

heerders stimuleert over te gaan tot een energie-efficiënter aankoop, reis- en rijgedrag. 

 

ULU verzamelt kennis en ervaringen van diverse bedrijven over rijgedrag. Dit maakt het mogelijk een programma 

aan te bieden voor de Enk dat zich richt op reductie van schadelast, brandstofkosten en CO2-uitstoot en helpt be-

stuurders om veilig en duurzaam deel te nemen aan het verkeer. Het is een trainings- en informatieplatform voor de 

medewerkers. Deelnemers aan de pilot krijgen trainingen, tips, informatie en mobiliteitstools met als doel veiliger, 

duurzamer en met minder kosten deel te nemen aan het verkeer.  

 

Door in te spelen op het veranderen van de rijstijl, kan veel brandstofbesparing worden behaald. Ieder kwartaal ont-

vangen de medewerkers een update met onder andere de resultaten, een nieuwe videotraining, actuele tips en 

nieuwe informatie over verkeersveiligheid en duurzame verkeerdeelname. 

 

Het is gebleken dat het mogelijk is om al in het eerste jaar een schadelastreductie te behalen van 30 procent. Bij con-

tinuering in een driejarig traject blijkt het mogelijk de schades tot 50% te reduceren. De besparing op brandstof be-

draagt gemiddeld 8,5 procent. 

 

3.2 Onderhoud speelveld Arena 

Na een marktverkenning in 2016 koos de Amsterdam Arena voor de Enk als organisatie om het speelveld te onder-

houden. De Arena was op zoek naar een partij die kon aansluiten bij de ambitie van de Amsterdam Arena: een hoog-

waardige aanpak van het onderhoud, inzet van innovaties en een partner die meegaat met de visie van de Arena (CO2 

neutraal).  

 

De Amsterdam Arena wil het eerste CO2 neutrale stadion van Nederland zijn. Er wordt stadswarmte – en koude ingezet 

om dit doel te bereiken. Met stadswarmte – en koude samen wordt de CO2-uitstoot per jaar met 815 duizend geredu-

ceerd. Een andere belangrijke stap is de verduurzaming van het veldonderhoud. De Enk zet daarbij de laatste nieuwe 

technieken en machines in. Zo wordt er met minimale inzet van grond- water- en brandstoffen getracht een optimale 

conditie te behalen. Er zijn tevens nieuwe elektrische maaiers in gebruik genomen. De maaiers zijn stiller, gebruiken 

geen brandstof en zijn beter voor het milieu. Al deze innovaties zijn voor zowel voor de Amsterdam Arena als voor de 

Enk een flinke stap in de goede richting van hun gezamenlijke doel, CO2 reductie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amsterdamarena.nl/
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3.3 NMM Soesterberg  

Het Nationaal Militair Museum in Soest heeft een uitgebreid buitenterrein dat midden op de Utrechtse Heuvelrug ligt. 

Het is een ecologisch kwetsbaar gebied. De Enk Groen & Golf onderhoudt het terrein. Om nog meer aan te sluiten 

op de behoefte van de omgeving is in overleg met de opdrachtgever een aantal stappen gezet om het onderhoud 

milieu vriendelijker te maken en om brandstof te reduceren. Voor de Enk Groen & Golf ligt dit in het verlengde van 

het streven om onder andere de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te beperken. 

 

Schone brandstof 

De machines die De Enk Groen & Golf op het terrein inzet, waaronder een tractor, rijden voortaan op 100% fossiel-

vrije Agealube Eco Diesel Green. Deze schone 2e generatie brandstof produceert niet alleen veel minder uitstoot die 

schadelijk is voor het milieu, maar ook minder roet.  

 

Handmachines 

Ook zijn alle handmachines vervangen door nieuwe van het merk Husqvarna, waar mogelijk door milieuvriendelijke 

en stille elektrische types.  

 

Zwaar materieel 

In een enkel geval vraagt het werk nog om zwaardere machines. Die zijn nu via Meiburg Tuin- en Parkmachines on-

dergebracht in fleet service. De Enk Groen & Golf krijgt zo inzicht in de intensiteit van het gebruik en de noodzaak 

om de machines op die locatie aanwezig te hebben. Het onderhoud kan daardoor beperkt worden tot alleen het 

noodzakelijke. 
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3.4 Automatisering (De Vernieuwers) 

De Enk positioneert zich in de markt met de slogan “de Vernieuwers” en maakt dit waar door continu te werken aan 

innovatieve oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn voor grote maatschappelijke vraagstukken als CO2 reductie en 

het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook klant specifieke wensen. We lopen voorop in de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld autonome maaimachines (robots), de toepassing van sensoren om bodem en grascon-

dities te meten (gewas- en bodemsensing) en het bouwen van een GIS systeem met specifieke tools voor golfbaan-

onderhoud en sensordata opslag en verwerking tot beheerinformatie - taakkaarten. Hieronder volgen enkele voor-

beelden. 

 

Precisie bemesting 

In 2016 heeft De Enk een CO2 reductie initiatief ontwikkeld, namelijk precisie bemesting van natuurgras sportvelden 

m.b.v. soilscan en GPS sturing. Het is belangrijk voor het milieu om nauwkeurig met meststoffen om te gaan. Met het 

oog op de strengere wordende wetgeving is het belangrijk zo efficiënt mogelijk te strooien. Een belangrijke factor 

hierbij is het toepassen van precisiebemesting. De meerwaarde van precisiebemesting is dat de snelheid en werk-

breedte gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast kunnen meststoffen plaats specifiek toegepast worden. Hierdoor 

kan er een efficiëntere benutting gerealiseerd worden. Dit brengt veel voordelen met zich mee. Zo stijgt de kwaliteit 

van de velden en heeft dit een positieve invloed op de ziekte- en onkruiddruk.  

 

Volledig elektrisch maaien 

 

De Enk zet gerobotiseerde maaimachines in op diverse golfbanen. Omdat deze robots sneller, nauwkeuriger, rechter 

en vormvaster maaien dan mens gestuurde machines. Tevens kunnen ze op elk tijdstip ingezet worden en verzame-

len data over de conditie van de grasmat zodat precisiebeheer mogelijk wordt. Met minder CO2 uitstoot en gewasbe-

schermingsmiddelen passen de machines goed bij de doelstellingen van de Enk.  

 

Handgreen maaiers 

Deze innovatieve maaiers zijn voor zowel de directie van Het Rijk Golfbanen als voor de Enk Groen & Golf een flinke 

stap in de goede richting van hun gezamenlijke doel. Beide partijen hebben duurzaamheid bovenaan de prioriteiten-

lijst staan. 

 

de nieuwe greenmaaiers zijn beter voor mens en milieu. Ze zijn stiller en gebruiken geen brandstof. De elektrische 

motor verspreidt geen stinkende uitlaatgassen. De Enk Groen & Golf is de eerste partij in Nederland die gebruik-

maakt van deze machines die afgeleid zijn van het type elektrische handmaaier dat veel in voetbalstadions gebruikt 

wordt. Deze variant is speciaal ontworpen voor greens en is daarom smaller en met meer maaibladen dan de voet-

baluitvoering. 

 

De Enk kijkt naar mogelijkheden om volledig elektrisch te maaien op de golfbanen. Als pilot proberen we momenteel 

de beschikbare (elektrische) innovaties in te zetten op de golfbanen. Zo draait er een pilot op de De Lage Mors. Dat 

betekent geen diesel en aspen meer op het project (m.u.v. periodiek en specialistisch onderhoud). Alle greens, voor-

greens, tee’s, fairways worden elektrisch gemaaid. Ook andere materialen zoals blablazers of zagen worden enkel 

elektrisch ingezet.  

 

 

 

 

 


