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1 Voorwoord 

De Wassenaarse Golfclub Rozenstein is een bloeiende vereniging met ruim 1100 leden en 

bespeelt een fraai  terrein in een belangrijk groengebied van de gemeente Wassenaar. De 18 holes 

van Rozenstein liggen direct aan de Groene Buffer van Wassenaar.  Dit schept een grote 

verantwoordelijkheid voor bestuur en leden, maar biedt ook kansen op samenwerking met de 

diverse stakeholders, overheden en non-gouvernementele instellingen, bij het zekerstellen van de 

kwaliteit van de natuurlijke omgeving. 

In de inleiding wordt het belang van onze deelname aan dit programma en de NGF Green Deal  

nog eens uitgelegd. Rozenstein kan terugzien op een intensief en leerzaam traject en heeft met 

enthousiasme meegewerkt aan de doelstellingen van de NGF. 

Tijdens de Algemene Vergadering van 23 mei 2015 gaven wij 

als bestuur het officiële startschot voor dit zogenoemde GEO 

project op Rozenstein.  Tevens stelden wij een  Commissie 

Committed to Green aan die voortvarend uit de startblokken 

kwam en onze verwachtingen geheel heeft waargemaakt. Wij 

zijn deze Commissie voor het vele werk dat zij en anderen 

hebben verricht heel dankbaar. Dit was geen  eenvoudige 

klus. 

 Het bestuur staat achter alle ambities en maatregelen die in 

dit GEO rapport worden genoemd; deze vormen de basis voor 

het GEO-traject gedurende de komende drie jaar in de 

aanloop naar hercertificering. Het resultaat, de aanvraag voor 

het certificaat, treft u hierbij aan. Wij bevelen het van harte 

ter lezing en bestudering aan de leden aan. Uw waardering 

voor de baan met al haar schoonheid krijgt hiermee een extra 

dimensie.  

 

 

C.W.A. Lely 

 

Voorzitter  
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2 Inleiding 

Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren 

bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de 

internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd. 

Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van de Europese Golf Associatie (EGA).  De EGA 

heeft met steun van The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een 

Ecology Unit opgericht vanuit de gedachte dat een goed milieu- en natuurbeleid ook bevorderlijk 

is voor de golfsport. 

 

 

Het Committed to Green-programma is een hulpmiddel voor een planmatig beheer van het groen 

en het milieu op de golfbaan. Het is vanzelfsprekend dat het bestuur van Rozenstein begin 2015 

besloot zich in te zetten voor dit NGF initiatief, met als eerste stap het behalen van het certificaat. 

Het  bestuur  besloot eind 2014 een Commissie Committed to Green in te stellen, die de opdracht 

zou krijgen het certificaat te bemachtigen. Robert Jan Terwiel,  in het bestuur verantwoordelijk  

voor ‘toekomst en de baan’, formeerde de Commissie Committed to Green. De ambitie van het 

bestuur was het GEO certificaat in 2016  te verwerven. Er werd dan ook een groot beroep op de 

leden van de commissie gedaan. 
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De leden: 

Ruud van Wensen, voorzitter  

Mechel Ensing-Wijn, groen en baan.  

Arie Bas Wagter, milieu, water en energie.   

Tjeerd de Zwaan, mens en samenleving. 

Adviseurs: 

Floris Vogelaar, flora en fauna. 

Rob van der Lely, bomen. 

Rob Klomp, water 

Namens de NGF  werd Guido Hamelink van het bureau NLadviseurs uit Velp als adviseur 

aangetrokken.  

De Commissie heeft met veel plezier kunnen terugvallen op de expertise van andere commissies, 

zoals de Terrein Commissie en de Commissie Gebouwen en Technische & Installaties. De kennis 

van de baan en de werkprotocollen van de greenkeepers bleek ook bijzonder waardevol te zijn. 

 

Het GEO project kende twee hoofdthema’s: 

1. Het ontwikkelen van een beheerplan voor het duurzaam beheren van de baan en de natuur 

op Rozenstein 

2. Het ontwikkelen van een Milieuzorgplan. 

 

De Greenkeepers hebben een cursus  duurzaam beheer van beschermde planten- en bloemen 

soorten, zoals orchideeën en de Parnassia bloem, gevolgd bij NLadviseurs en het daarbij 

behorende certificaat ontvangen. 

 

 

 

De CCtG heeft bij het GEO project gekozen voor 

een gestructureerde aanpak. Uitdaging was om de 

“GEO-kluwe” te ontrafelen.  

 

 

 

 

 

 

De commissie hanteerde het  KISS (Keep it short and simple) principe: 

1. Niet opnieuw het GEO wiel  uitvinden, maar zoveel mogelijk gebruikmaken van de ervaringen 

van bevriende golfclubs uit de omgeving. (De Koninklijke Haagsche Golf en Countryclub, De 

Noordwijkse Golfclub, Golfclub Duinzicht, etc.) 

2. Zoveel mogelijk gebruikmaken van de expertise van de eigen leden,  mede ook om het 

draagvlak binnen Rozenstein te verbreden. 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2015 gaf het bestuur het officiële startschot 

voor het  GEO project op Rozenstein. Lout Mangelaar Meertens die de trekker was voor het GEO 

project van de Koninklijke Haagsche Golf- en Country Club deelde tijdens deze AV zijn ervaringen 

met  de aanwezige leden.  

 

 

 

 

 

Hij onthulde samen met commissie 

voorzitter Ruud van Wensen een GEO 

banner waarop de belangrijkste 

doelstellingen van het GEO gebeuren 

staan vermeld; deze kreeg  een plaats  in 

de entreehal van het  clubhuis .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om snel resultaat te boeken koos de commissie voor  een geïntegreerd  document waarin de GEO 

thema’s zijn verwerkt. Daarnaast werd een apart GEO plan ontwikkeld voor het duurzame beheer 

van de baan en de natuur op Rozenstein. Hierbij werd gebruik gemaakt van de expertise van de 

Terrein Commissie en de commissie Gebouwen & Technische Installaties. 

In april diende Rozenstein de aanvraag bij het GEO secretariaat in. Rozenstein kan terugzien op 

een geslaagd traject. 
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3 Management samenvatting 

Rozenstein heeft de wens in de loop van 2016 het GEO-certificaat te bemachtigen en stelt zich tot 

taak hierop in de toekomst structureel voort te bouwen. Binnen Rozenstein vormt het Beleidsplan 

2015 – 2020 de kapstok voor Committed to Green. Een jaar na de introductie heeft de GEO-

gedachte middels presentaties en nieuwsbrieven binnen de vereniging – Commissies en leden – 

draagvlak gekregen. 

3.1 Beheerplan voor baan en natuur 
 

 
Rozenstein werkt aan professioneel,  duurzaam beheer en versterking van de biodiversiteit van de 

parkachtige  Zuidbaan en van het open karakter van de Noordbaan (zie 8).  

Het beleid richt zich op extensief beheer van 6 onderscheiden natuurgebieden. Het maaibeleid 

wordt afgestemd op de aanwezige zeldzame flora (orchideeën, parnassia) en een herplantingsplan 

dient om het eenzijdige, snelgroeiende populieren bestand op termijn te vervangen door diverse 

inheemse boomsoorten. 
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Het beheerplan beoogt voorts om de baan attractiever te 

maken voor de vele vogelsoorten die Rozenstein in de loop 

van het jaar aandoen, een en ander door uitbreiding van 

nestgelegenheden (zie vogelkastjes initiatief 2015 3.3), 

plaatsen van ooievaarsnesten en het planten van voedsel 

dragende struiken. 

Naast de reeds bestaande houtopslag is op twee plaatsen 

op de baan een z.g. “insectenhotel” geplaatst. Aangepast 

beheer van de oeverranden is gericht op een beter 

aquatisch milieu. 

Verder wordt gewerkt aan het  terugdringen van het 

gebruik van chemische middelen (meststoffen en 

gewasbescherming), conform de doelstellingen van de 

Green Deal overeenkomst van de NGF met de 

Rijksoverheid. 

 

 

De komende jaren zal de aandacht voorts uitgaan naar de kwaliteit van het oppervlaktewater in 

de baan, de waterpartijen en watergangen,  een en ander in samenhang met de totale 

waterhuishouding van de Kokshoornpolder waarbinnen de Rozenstein  gelegen is. Door de ligging 

van de baan spelen de omgevingsfactoren - kwaliteit van het inlaatwater en de aangrenzende 

agrarische percelen - hierbij een belangrijke rol. Intensief overleg met het Hoogheemraadschap 

Rijnland moet leiden tot een volledig overzicht van de waterloop, waaruit conclusies kunnen 

worden getrokken en aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Aanbevelingen voor “no 

regret” actions m.b.t. baggeren, verwijderen bladafval en uitdiepen watergangen conform eisen 

Hoogheemraadschap zijn opgenomen in het baan beheer.  

 

 

Voor de incidentele beregening van de greens 

en teeboxen wordt gebruik gemaakt van een 

put van 35 m. De fairways worden niet 

beregend .Voor de toilet voorziening op de 

baan wordt gebruik gemaakt van een ondiepe 

put van 6 m. 

Het beheerplan voor baan en natuur is 

integraal opgenomen in Hoofdstuk 8. 

 

 

 

3.2 Milieu zorgplan 

3.2.1 Energie 

Rozenstein werkt aan  duurzame, toekomstgerichte energiebesparing. De vereniging heeft een 

contract met het MAIN Energie programma, waarbij een groot aantal golfclubs is  aangesloten en 

waar “groene” energie wordt ingekocht.  Waar mogelijk wordt Ledverlichting geïnstalleerd. Voor 
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de drivingrange wordt gebruik gemaakt van hoge druk gasontladingslampen. Workshop en 

clubhuis worden verwarmd d.m.v.  hoog rendement ketels.  

Conform de planning worden in 2016 zonnepanelen  geïnstalleerd. In een eerste fase betreft het  

een capaciteit van 30.000KWh, ongeveer 1/4e van het totale energieverbruik van Rozenstein. De 

Club onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een inpandige warmtewisselaar 

in het ventilatiesysteem van het restaurant. 

3.2.2 Water 

Rozenstein betrekt drinkwater via waterleidingbedrijf Dunea. Het streeft naar zuinig watergebruik 

in de op het net aangesloten gebouwen (toiletten, douches, keuken)  middels sensorkranen en 

speciaal geselecteerde waterarme apparatuur. Een strak monitoring beleid zal uitwijzen waar het 

watergebruik verder kan/moet worden beperkt. 

3.2.3 Milieu afvalwater, riolering, afvalstoffen  

Rozenstein beschikt over separate olie- en zandvangers voor keuken en onderhoudsmachines, die 

2 x per jaar worden gecontroleerd en gereinigd. Het residu wordt afgevoerd door gecertificeerde 

aannemers. Het afvalwater is geschikt om te worden geloosd op het gemeenteriool en/of 

oppervlakte water. Rozenstein heeft een speciale voorziening voor de veilige opslag van 

gevaarlijke stoffen, zoals dieselolie. 

3.2.4 Ketenbeheer 

Het Beleidsplan 2015 – 2020 bepaalt dat Rozenstein (rekening houdend met prijs en kwaliteit) 

gebruik maakt van lokale leveranciers van goederen en diensten, d.w.z. uit de gemeente 

Wassenaar of regio. Het ketenbeheer is in 2016 verder versterkt door de toevoeging van een extra 

functie aan boekhoudsysteem voor digitalisering van de locatie van leveranciers. 

3.3 Mens en Samenleving 
De Commissie Committed to Green vormt samen met vertegenwoordigers van het Bestuur, de 

Terrein Commissie, de Commissie Gebouwen en Technische Installaties, en de Hoofd Greenkeeper 

de z.g. “Duurzaamheidswerkgroep”, ad hoc aangevuld met relevante experts. Na het verkrijgen 

van het GEO-certificaat zal  de Commissie Committed to green worden omgevormd tot een 

permanente “Duurzaamheidscommissie” overeenkomstig de GEO richtlijnen. 

Rozenstein heeft de wens als beheerder/eigenaar van een groot terrein binnen het groengebied 

van Wassenaar in samenwerking met de Gemeente en relevante instanties  een wezenlijke 

bijdrage te leveren aan het Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015. 

 

Gezien de gedeelde infrastructuur (parkeerplaats, watergangen) speelt de Rozenstein een actieve 

rol in de contacten met de directe buren (boer, sportverenigingen, vertegenwoordigers 

volkstuinen). Allen hebben belang bij een samenhangend optreden richting de verantwoordelijke 

autoriteiten (Gemeente, Hoogheemraadschap). 
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Rozenstein streeft naar interactie met 

sociale en milieu instellingen m.b.t. 

GEO-activiteiten, zoals in 2016 bij het 

succesvolle “vogelkastjes project”. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozenstein werkt samen met de naburige boer bij het behoud van het bijzondere karakter van de 

locatie, die valt onder de Culturele Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland, het 

gemeentelijke Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 en het Belvedere Gebied Den Haag - 

Wassenaar. De boerderij “Rozenstein” behoort tot de culturele identiteit van Wassenaar. 

3.4 Bedrijfsvoering en Personeelsbeleid   
Rozenstein voldoet aan de ARBO. Het personeel krijgt onderricht in BHV, de modules brand- en 

levensreddende middelen. Ook de Marshalls doen hier aan mee. De benodigde ondersteunende 

middelen zijn aanwezig. Rozenstein beschikt over een permanente gebruiksvergunning voor de 

opstallen. Het personeel is betrokken bij de brandveiligheid. 
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4 Algemene club informatie en historie 

 Rozenstein  club dankt zijn naam aan de rozenkwekerij die hier tot 

1897 actief was en produceerde voor de parfumindustrie. Uit de 

gedroogde rozenknoppen werd rozenolie geproduceerd. Later start 

de familie Van Santen  een boerenbedrijf onder de naam Rozenstein. 

Als in 1984 op hun terrein  een golfclub wordt aangelegd, ligt de 

naam voor de hand : Wassenaarse Golfclub Rozenstein.  In 30 jaar is 

veel tot stand gebracht.  Rozenstein  begint met een 9-holes baan – 

thans de Zuidbaan - en een eenvoudig clubhuis. In 1992 wordt  ten 

noorden van de bestaande baan een bollenterrein aangekocht van 

18ha. De hier gecreëerde Noordbaan  wordt  in 1993 in gebruik 

genomen. Sindsdien beschikt de club over een volwaardige 18-holes baan: de Zuidbaan heeft een  

parkachtig- en de Noordbaan een open-karakter. In 2000 gaat de Zuidbaan op de schop, hetgeen 

de weersbestendigheid ten goede komt.  

De biodiversiteit is 

een belangrijk 

kenmerk van de baan 

en het beleid is erop 

gericht om de 

natuurwaarde  verder 

te ontwikkelen. 

Karakteristiek voor de  

baan zijn de vele 

waterpartijen met 

prachtige 

bloemenoevers in de 

lente en zomer. Ook 

de nabijheid van en 

uitzicht op de 

natuurgebieden Lentevreugd/Berkheide en bollenvelden maakt Rozenstein bijzonder.  

 

 

 

In 2007 wordt  de 6 holes par3 baan 

aangelegd. 
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Het ingrijpend vernieuwde  clubhuis met 

golfkarren loods wordt geopend in 2012.  

 

 

 

 

 

In 2014 krijgen de  greenkeepers een nieuwe 

loods  en 

 

 

 

 

 

 in 2015 wordt  de drivingrange in 2015 

gemoderniseerd . 

 

 

 

 

 

De 19e hole is terecht populair bij leden en 

gasten en een belangrijk element van het 

clubleven. 
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5 Wettelijk kader 

5.1 Wetgevend kader voor de baan en natuur 
Het wetgevend kader voor de baan en natuur op Rozenstein is weergegeven in het Beheerplan 

voor de baan en de natuur. (zie hoofdstuk 8).  

5.2 Wassenaar: natuur en golf 
Het Bestemmingsplan Landelijk Gebied (Wassenaar) 2015 geeft een uitgebreide beschrijving van 

de doelstellingen en ambities met betrekking tot de inrichting van het betrokken gebied, waartoe 

ook het terrein van Rozenstein behoort.  

Uitgangspunt van het Bestemmingsplan is het “conserverend karakter” van de regelgeving ter 

waarborging van de bestaande natuur, landschappen en cultuurhistorie. 

Recreatie speelt in het beleidsstuk een belangrijke rol, waarbij sport en natuur in samenhang 

worden genoemd.  

Ten aanzien van de golfsport 

wordt in het Bestemmingsplan 

met nadruk ingezet op 

behoud, versterking en/of 

herstel van de natuur- en 

landschappelijke waarden van 

de baan als onderdeel van de 

ecologische hoofdstructuur. In 

de Toelichting wordt ten 

aanzien van de 

sportcomplexen aan de 

Katwijkse weg, waar onder 

Rozenstein, opgemerkt dat de 

veldsporten en golfsport 

bijdragen aan de 

instandhouding van de (nagestreefde) openheid van het landschap. In de gemeentelijk Groen en 

water Visie 2015 - 2019 worden golfterreinen tot het groen gerekend, in tegenstelling tot 

sportvelden. 
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5.3 Cultureel erfgoed 
De regio Duin en Bollenstreek, waartoe de Kokshoornpolder en dus Rozenstein behoort, valt 

onder de Culturele Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland. Het Bestemmingsplan Landelijk 

Gebied 2015 staat nadrukkelijk stil bij cultureel erfgoed als integraal onderdeel van de daarin 

geformuleerde doelstellingen. 

 

 
 

Rozenstein maakt binnen dit kader deel uit van het z.g. “Belvedère gebied  Den Haag – 

Wassenaar” dat streeft naar een verantwoordelijk evenwicht tussen de voor dit gebied geldende 

“ruimtelijke opgaven” (lees: uitdagingen) en het behoud van cultuur historisch erfgoed, groen en 

rood. Het Belvedère gebied omvat de zogenaamde Duin, Horst en Weiden strook, die in 2014 is 

aangewezen als provinciaal landschap.  De gemeentes Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam en 

Voorburg stellen zich tot doel de vitaliteit en authenticiteit van het gebied binnen het stedelijk 

netwerk Den Haag – Leiden te verzekeren met recreatie (zie boven) als belangrijke factor. 
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6 Milieu zorgplan 

6.1 Introductie  
Het milieuzorgplan is naast het beheerplan voor de baan en de natuur het belangrijkste onderdeel 

van dit GEO document. Het vormt mede  uitgangspunt voor het proces naar duurzaamheid en 

garandeert dat het beheer van de golfbaan voldoet aan de  eisen van de milieuwet- en regelgeving 

op nationaal en Europees niveau.  

 

De informatie in dit milieuzorgplan van Rozenstein moet  gezien worden in samenhang met de 

informatie die Rozenstein reeds heeft toe gestuurd aan de NGF via de vragenlijst op haar 

milieuzorg website en de informatie die is gestuurd aan het GEO secretariaat in Schotland aan de 

hand van de ingevulde vragenlijst op hun GEO website. Deze vormen integrale onderdelen van dit 

milieuzorgplan. Beide sites overlappen voor een belangrijk deel. In feite is de informatie in het 

GEO basisplan een inhoudelijke toelichting op de informatie op beide websites. In beide 

documenten is aangetoond, dat Rozenstein voldoet aan de basis eisen van de Nederlandse milieu 

wet- en regelgeving en regels vastgelegd in de bij de milieuwet behorende activiteiten besluiten. 

De uitwerking van de voorgestelde activiteiten zal in de periode voorafgaand aan de 

hercertificering ter hand worden genomen. 

 

In het Beleidsplan 2016-2020 van Rozenstein, goedgekeurd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van november 2015, zijn de doelstellingen van het milieuzorgplan neergelegd:  

 

1. Het bieden van een basis voor het toekomstig beheer van alle voor het milieuzorgplan 

belangrijke thema’s, . 

2. Het formuleren van de ambities en maatregelen om op al deze gebieden  te komen tot 

minimaal de handhaving van de bestaande situaties, maar bij voorkeur tot een geleidelijke 

verbetering van de huidige situatie. 

3. Het bieden van een solide basis voor het proces op weg naar duurzaamheid van het 

beheer van de golfbaan en waarborgen dat dit beheer voldoet aan de minimum eisen van 

de wet- en regelgeving in Nederland en op Europees niveau. 

 

De structuur  van de milieuzorg website van de NGF is uitgangspunt voor het opstellen van het 

milieuzorgplan van Rozenstein. Dit betekent dat per thema: Energie, Water, Milieu, Afvalwater, 

riolering en afvalstoffen, Ketenbeheer, Brandveiligheid de milieudoelstellingen worden 

beschreven middels inventarisatie, duiding van de ambities en maatregelen/actiepunten.  
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6.2 Energie 
De energievoorziening van Rozenstein is reeds vergaand verduurzaamd. De inkoop van 

elektriciteit en gas gebeurd via Main Energie, een samenwerkingsinitiatief van meerdere golfclubs. 

Het gaat hier uitsluitend om “groene” energie. De verbruik cijfers van elektriciteit en gas zijn 

weergegeven in onderstaande tabellen. 

 

 

 

 
Note: Het afwijkende verbruik in 2014 was het gevolg van een  

incorrecte tijdsinstelling in het verwarmingsprogramma 
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De ambitie van Rozenstein is steeds geweest te zoeken naar besparingsmogelijkheden en 

diversificatie van energiebronnen. In het nieuwe clubhuis wordt optimaal gebruik gemaakt van 

LED verlichting.  

 

De maatregelen waaraan gedacht wordt om dit proces verder in de toekomst te versterken zijn: 

1. Om nog beter inzicht te krijgen in het energieverbruik op de verschillende locaties zal 

worden- bekeken of het zinvol is om een tussenmeter te plaatsen voor de 

greenkeepersloods met de waterpomp. De drivingrange en toiletgebouw zijn zelfstandig 

aangesloten op het publieke net. Zie weergave in de grafiek. 

2. In 2016 worden zonnepanelen geplaatst op de daken van de greenkeepersloods en de 

lockerloods. Dit betekent in een eerste fase een totale capaciteit van 30.000 kWh per jaar. 

Dit komt neer op ongeveer 1/4e van het totale verbruik en een forse besparing ook op de 

jaarlijkse kosten voor energie.  

3. Onderzoek naar  de mogelijkheden  om  het gasverbruik te verlagen. Gedacht wordt aan 

verlaging van de temperatuur in de winter met 1 graad in het clubhuis en aanpassing van 

het huidige regime van het openen van de terrasdeuren. Verder zal worden bekeken of 

een warmtewisselaar tussen de inlaat en de afgezogen lucht van het restaurant inpandig 

mogelijk en rendabel is. 

6.3 Water 
In het Baanbeheer plan wordt uitgebreid aandacht besteed aan alle aspecten van het water in de 

baan, kwantitatief en kwalitatief. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend aandacht besteed aan het 

leidingwater van het waterleidingbedrijf Dunea in de gebouwen en met name in het clubhuis. 

Reeds geruime tijd werkt Rozenstein aan een zuiniger waterbeheer. Zo zijn er sensorkranen 

aangebracht in de wasbakken, in de toiletten, de douches en de spoelbakken in de keuken.  

Recent is er een nieuwe, zuinige afwasmachine in de keuken geïnstalleerd . Voor het watergebruik 

ten behoeve van de sanitaire voorzieningen  in de schaapskooi bij hole 14  is een lokale 6.00 meter 

diepe waterbron aanwezig welke niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.  

 

 
 

Voor het drinkwater is er een watermeter aanwezig ter plaatse van de hoofdaansluiting. 

Registratie van het waterverbruik door de verschillende gebruikersgroepen is niet beschikbaar en 

installatie van extra watermeters lijkt weinig zinvol daar het overgrote deel gebruikt wordt in en 

rond het clubhuis. In de hierboven staande tabel en grafiek een overzicht van het gebruik over de 

jaren 2011-2015. Verder is er een meter aanwezig voor het bronwater gebruikt voor de 

beregening van de baan, De beschikbare gegevens zijn in de tabel hieronder weergegeven. 
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De ambities volgen de technische ontwikkelingen. De komende jaren gaat het vooral om het 

monitoren van het waterverbruik  en in geval van bijzondere afwijkingen om het nemen van 

maatregelen. 

 

 

 

 

6.4 Milieu, afvalwater, riolering en afvalstoffen 

6.4.1 Afvalwater en riolering 

Het sanitair afvalwater van het clubhuis en omringende gebouwen wordt afgevoerd via de 

riolering aangesloten op het gemeente riool. Het afvalwater van de horeca is via een olie en 

zandvanger eveneens aangesloten op dit riool. Deze voorziening wordt 2 x per jaar geïnspecteerd 

en gereinigd.  

De afvoer van de sanitaire voorzieningen in het toilet gebouw (Schaapskooi) bij de Tee van hole 14 

wordt verzameld in een pomp put welke via een persleiding is aangesloten op het gemeente riool 

aan de overzijde van de Katwijkseweg.  

Het afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van de machines wordt via de vloeistof dichte 

verharding opgevangen in een tweede olie en zandvanger met lozing op het oppervlakte water. 

Ook deze voorziening wordt regelmatig gecontroleerd en het opgevangen zand en afgescheiden 

olie afgevoerd.  

Het regenwater afkomstig van het clubhuis, werkloods, overige bebouwing en omliggende 

verharding wordt afgevoerd via een aansluiting op het gemeente riool.  

Voor omschrijving van de Schaapskooi zie bijlage 9.8. 

6.4.2 Milieu en afvalstoffen 

Rozenstein heeft reeds veel informatie over het milieu en de afvalstoffen gegeven in de 

vragenlijsten van de milieuzorg website van de NGF en de GEO website. Hier wordt daarop nog 

een korte toelichting gegeven. Reeds enige jaren wordt het afval gescheiden afgevoerd. Het gaat 

daarbij om glas, karton, plastic en restafval. Het frituurvet wordt ook gescheiden afgevoerd en 

verwerkt tot biobrandstof.  

6.4.3 Opslag gevaarlijke stoffen (dieselolie) 

Een speciale voorziening is er voor de brandstof opslag van de machines. Hier wordt gebruik 

gemaakt van een dubbelwandig opslag systeem waarbij de olie tank is geplaatst in een speciaal 

voor dit doel gemaakte stalen container waarin eventuele lekkage en andere spillage wordt 

opgevangen. Deze container is afgedekt om verzameling van regenwater in de bak te voorkomen. 

Een en ander geheel geïnstalleerd op een wijze welke voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. 



GEO Certificering Milieuzorgplan 

Pagina 19 
 

6.5 Ketenbeheer 
 Het Beleidsplan 2016-2020 gaat uit  van een duurzaam inkoop beleid. Dit betekent, dat steeds 

gekeken zal worden of lokale leveranciers beschikbaar zijn. Dit ketenbeheer zal maatgevend zijn 

voor alle inkopen, waaronder de zonnepanelen.  

De cateraar  op Rozenstein heeft de kwaliteit van alle ingekochte etenswaren en drank als eerste 

prioriteit. Dit ligt aan de basis van de goede reputatie die de keuken sinds jaar en dag geniet . Hole 

19 wordt algemeen beschouwd als een van de  sterke punten van Rozenstein. Alle inkopen komen 

van leveranciers uit de eigen gemeente Wassenaar respectievelijk de regio. 

De ambitie is om het ketenbeheer verder te versterken. Als een van de eerste maatregelen zal aan 

het boekhoudkundig systeem een extra functie worden toegevoegd voor het digitaliseren van de 

locatie van alle leveranciers.  

6.6 Brandveiligheid 
Rozenstein beschikt over een recente verklaring van de plaatselijke brandweer, dat voldaan is aan 

alle brandveiligheidseisen.  
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7 Mens en samenleving 

Het hoofdstuk Mens en Samenleving beschrijft het duurzaam verankeren van de sociale context 

waarin Rozenstein zich beweegt, e.e.a. mede gebaseerd op de relevante wet- en regelgeving. 

Communicatie met de diverse actoren/stakeholders binnen en buiten Rozenstein, sociaal beleid 

en aandacht voor cultureel erfgoed zijn kernbegrippen.  

 

7.1 Committed to Green  
Het Committed to Green programma en de NGF Green deal met de Rijksoverheid vormen twee 

kanten van de duurzaamheidsmedaille: duurzaam beheer voor duurzame speelkwaliteit in 

harmonie met de natuurlijke omgeving. De nadruk vanuit de golfwereld op duurzaamheid past bij 

de “social equity” gedachte – aandacht voor publieke opinie - en de wens de golfsport als 

positieve factor te presenteren 

Het GEO-programma sluit naadloos aan bij de door wet- en regelgeving breed (uit-) gedragen 

wens tot “ruimtelijke kwaliteit”. Binnen Rozenstein vormt het Beleidsplan 2015 - 2020 de kapstok 

voor Committed to Green. Een jaar na de officiële introductie op Rozenstein heeft de GEO-

gedachte middels presentaties en nieuwsbrieven binnen de Rozenstein – Commissies en leden - 

een draagvlak gekregen. Rozenstein heeft de wens in de loop van 2016 het GEO-certificaat te 

bemachtigen en stelt zich tot taak hierop in de toekomst structureel voort te bouwen. Rozenstein 

streeft naar een zichtbare toegevoegde waarde voor: 

- duurzaam beheer, natuurwaarde en kwaliteit van de baan; 

- de beleving en het speelplezier van de leden; 

- de uitstraling op de omgeving (natuurgebieden); 

- en, niet in de laatste plaats, voor de samenwerking van Rozenstein met overheid en 

stakeholders.  

 

Het bestuur en de onderscheidene Commissies hebben hiertoe een duidelijke taakverdeling 

afgesproken. De Commissie Committed to Green vormt samen met vertegenwoordigers van het 

Bestuur, de Terrein Commissie, de Commissie voor Gebouwen en Technische Installaties, en de 

Hoofd Greenkeeper de z.g. “Duurzaamheidswerkgroep”, ad hoc aangevuld met relevante experts. 

Vogelteldag 
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Waar de Commissie Committed to Green in eerste instantie in het leven is geroepen met oog op 

het GEO plan en bijbehorend certificaat, zal deze na certificering tot een 

“Duurzaamheidscommissie” als permanent orgaan ter ondersteuning van het Bestuur worden 

omgevormd.  

7.2 Samenwerking met gemeente en relevante instanties/stakeholders 
Het Bestuur en de Commissie hebben de gemeente geïnformeerd over de doelstellingen van het 

Committed to Green programma. Met het beoogde GEO-certificaat onderstreept Rozenstein zijn 

groene profiel en daarmee de wens om, naast het faciliteren van de golfsport, als 

beheerder/eigenaar van een groot terrein binnen de strategisch gelegen Kokshoorn polder in 

directe samenwerking met de Gemeente en relevante instanties een wezenlijke bijdrage te 

leveren aan de implementatie van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015. Rozenstein zal, 

waar dit kan, op het niveau van Bestuur en respectieve Commissies de interactie met de 

uiteenlopende gesprekspartners stimuleren. 

 

Zo is het Bestuur betrokken bij de discussie tussen de gemeentes Wassenaar en Katwijk over de 

toekomst van de zg. “locatie Valkenburg”. Rozenstein heeft hier, naast een direct eigen belang, de 

mogelijkheid met de gemeente samen te werken bij het zekerstellen van de in het 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied nagestreefde groene buffer. Dat de positieve rol/functie van 

Rozenstein als partner op bestuurlijk niveau weerklank vindt, mag blijken uit de “gebruikswijziging 

agrarisch gebied Katwijkse weg en Kokshoornlaan” ten behoeve van golfsport/Rozenstein.  

 

Tot de relevante gesprekspartners behoren voorts directe buurman Van Santen (zie hoofdstuk 

Historie), de naburige sportverenigingen (Blauw Zwart, De Kievieten, Jeu de Boules), alsmede de 

vertegenwoordigers van de drie langs de Katwijkse weg gelegen, aangrenzende volkstuinen (zie 

Structuurvisie Katwijkse weg). De sportverenigingen en de volkstuinen delen belangrijke 

infrastructuur (parkeerplaats, watergangen) en hebben een gezamenlijk belang bij een 

samenhangend optreden richting de verantwoordelijke autoriteiten (w.o. gemeente en het 

Hoogheemraadschap Rijnland). Rozenstein speelt hier een initiërende en coördinerende rol, onder 

andere in het kader van de zogenaamde Mansveltgroep. 

 

Naast genoemde stakeholders streeft Rozenstein ernaar, waar mogelijk, sociale en milieu 

instellingen bij specifieke GEO-activiteiten te betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is het 

succesvolle vogelkastjes initiatief, waarbij de sociale werkplaats Alphen aan de Rijn de nestkastjes 

volgens specificatie maakte. De kastjes vonden alle een clubsponsor en vervolgens een passende 

plaats in de baan op tijd voor het komende broedseizoen. 

Rozenstein stelt zich voor (de vereniging van) lokale vogelaars bij het periodiek tellen van de 

vogelstand op de baan te betrekken. 

7.3 Cultureel erfgoed  
Het GEO-programma onderschrijft het belang van cultureel erfgoed als onderdeel van duurzaam 

beheer van golfbanen. Rozenstein handelt conform. 

 

Hoewel Rozenstein zich cartologisch binnen het “Hoge Verwachting” gebied bevindt, zijn er op het 

terrein van de vereniging tot dusver geen archeologische resten aangetroffen. Het terrein en het 
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omringende landbouwgebied heeft door de intensieve agrarische activiteit zijn oorspronkelijke 

karakter (strandwallen) verloren. Wel behoort de boerderij Rozenstein tot de in het 

Bestemmingsplan benoemde “culturele identiteit” van Wassenaar. 

 
Rozenstein stelt zich tot taak bij verbetering van de faciliteiten in overleg met buurman Van 

Santen aansluiting te zoeken bij het bijzondere karakter van de locatie. De verbouwing van de 

voormalige koeienstal tot clubhuis in 2009 mag als geslaagd voorbeeld gelden, evenals de recente 

nieuwbouw van de greenkeepers loods.  

7.4 Bedrijfsvoering, horeca en personeelsbeleid  

7.4.1 Bedrijfsvoering 

De basis voor de bedrijfsvoering ligt vast in het recent door de Algemene Ledenvergadering 

goedgekeurde Beleidsplan 2015-2020 van Rozenstein. Het bestuur van Rozenstein is de 

eindverantwoordelijke voor de bedrijfsvoering en een gezonde financiële positie van Rozenstein. 

7.4.2 Horeca 
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De horeca van Rozenstein is verpacht aan een zelfstandig cateraar, e.e.a. op basis van de door de 

gemeente Wassenaar op 22 maart 2001 verleende vergunning ex art. 3 Drank- en Horecawet. Hij 

heeft 4 personen in vaste dienst en 3 parttime medewerkers. 

7.4.3 Personeelsbeleid 

Het bij Rozenstein werkzame personeel valt onder de ARBO wetgeving. Het betreft de twee 

medewerkers van het secretariaat, de hoofdgreenkeeper en zes collega’s, alsmede het 

zelfstandige hoofd horeca met  zeven medewerkers. In 2011 zijn de werkomstandigheden van het 

personeel door een extern bureau getoetst aan de ARBO vereisten. Het daaruit voortvloeiende 

Plan van Aanpak is inmiddels geïmplementeerd. 

 

Het personeel ontvangt op reguliere basis onderricht in de Bedrijfs Hulpverlening, de modules 

brand- en levensreddende middelen. De benodigde ondersteunende middelen zijn in het clubhuis 

aanwezig. De aandacht voor Eerste Hulp heeft reeds verscheidene malen zijn nut bewezen. De 

Marshall Commissie ontvangt eveneens onderricht in Eerste Hulp. 

 

Het personeel is betrokken bij de brandveiligheid van de verschillende gebouwen, inclusief het 

clubhuis. Ajax Brandveiligheid BV ziet per contract toe op de brandveiligheidsinstallaties. De 

Wassenaarse brandweer heeft recent opnieuw een Permanente Gebruiksvergunning afgegeven 

voor de diverse opstallen. 
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8 Beheerplan baan en natuur 

Het “Beheerplan baan en natuur”, opgesteld in samenwerking met “NL Adviseurs” is onder dit 

hoofdstuk opgenomen als integraal deel van dit document. 
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9 Annexes: 

Annex   1 - Ontwikkeling Flora en Fauna Rozenstein over de laatste 5 jaar 

Annex   2 - Tellijst NGF Birdwatchingday 2015 

Annex   3 - Cumulatieve vogelteling 

Annex   4 - Flora Golfbaan Rozenstein september 2015 

Annex   5 - Bomen Golfbaan Rozenstein september 2015 

Annex   6 - Meststoffen gebruik 

Annex   7 - Verbruik gewasbeschermingsmiddelen 2012,13,14 

Annex   8 - Omschrijving “Schaapskooi” 

Annex   9 - Bronwatertest 

Annex 10 - Overzicht oppervlakte verdeling (GIS extract) 

Annex 11 - Flora en faunawet op de golfbaan 2015 
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9.1 Ontwikkeling Flora en Fauna Rozenstein over de laatste 5 jaar 
 

FLORA 

Sinds het keren van de Zuidbaan is er geleidelijk aan een wat minder recht-toe-recht-aan 

maaibeleid doorgevoerd. Daar heb ik regelmatig over met Joost Kimman overlegd, en ook met de 

gebroeders Mooij. Met name Jan Mooij is goed in plantjes en gevoelig voor suggesties om de flora 

op de baan te bevorderen. Ik weet niet hoe zich dat heeft verhouden tot mest- en 

onkruidbestrijdingsbeleid. Ik weet wel dat Koen Mooij in beginsel niet erg geporteerd is voor 

chemische bestrijding van onkruid in de baan.  

Bomen:  

Er zijn bomen geplant, die op termijn de baan zullen verfraaien en bovendien de speelwijze van 

bepaalde holes zullen beïnvloeden. Zo zullen de nieuwe bomen, rechts voor de bunkers op hole 11 

op den duur zo groot worden dat deze hole als een dog leg dient te worden gespeeld, en dat is 

ook de bedoeling in het ontwerp ervan. Op hole 10 staan op zo’n 100m van de gele tee 3 beuken 

op een heuveltje (op links), die zullen gaan uitbotten en daardoor de afslagrichting zullen 

beperken, waardoor de hole toch wat moeilijker en spannender zal worden dan nu wordt ervaren. 

Voor het bomen snoei- en rooibeleid verwijs ik verder naar mijn eerdere stukjes in de WS onder 

de titel Eikie-essie-eikie-essie. Het bomen aanplantbeleid zal stellig worden beïnvloed door de 

uiteindelijke keuze wat voor baan we nou eigenlijk willen hebben, gedifferentiëerd naar Zuid- en 

Noordbaan, omdat het karakter van deze twee baangedeelten zo verschillend is. Hoe dit ook zal 

uitpakken, het zal niet zo mogen worden dat er aan te veel aan wensen van allerlei leden 

tegemoet wordt gekomen, die vinden dat er allerlei sierbomen en struiken moeten worden 

geplant, ‘omdat die zo mooi zijn’. Er zijn mensen, die de baan van Augusta zó mooi vinden en die 

dus hopen op veel azalea’s en rhododendrons, maar dat lijkt niet echt de bedoeling (nog 

daargelaten dat onze ondergrond er niet geschikt voor is). Rozenstein is een golfbaan, en niet een 

veredelde tuin of arboretum.  

De aanplant zou dus best zo natuurlijk mogelijk moeten blijven, in het algemene biotoop van de 

omgeving moeten passen en rekening dienen te houden met de (toch wel enigszins schrale) 

bodemgesteldheid en haar beperkingen. 

Planten: 

De flora door de baan is de natuurlijke flora, dwz. de flora die spontaan opkomt. Daar zorgen 

vogels en wind voor, het wordt mede bepaald door de natuurlijke bodemgesteldheid. Er is geen 

speciale flora ingezaaid, dus geen ‘Tubergen weidepakket’ bijvoorbeeld. Onnatuurlijk zijn in het 

voorjaar de hier en daar nog opkomende hyacinthen, die vroeger op de gronden van de 

Noordbaan werden gekweekt (op de toenmalige zgn. geestgronden). Wat mij betreft zouden de 

greenkeepers mogen proberen die uit te roeien (als ze daar tijd voor zouden hebben) want ze 

slaan natuurlijk nergens op in een verder natuurlijke omgeving. We zouden wel kunnen 

overwegen hier en daar tussen de bomen boshyancinthen aan te planten ter verwildering. 

Door een wat selectiever maaibeleid is er door de jaren een steeds meer gevariëerde 

plantenrijkdom ontstaan, waar we zuinig mee moeten omgaan. In ons eerste gesprek heb ik delen 

van de baan aangegeven, die met het maaien zouden kunnen worden ontzien (bij sommige van 

die gebieden gebeurt dat overigens al enkele jaren). Het is dan altijd spannend te zien wat er 

gebeurt. Ook gaf ik aan dat de aanplant van bepaalde heesters vogels en vlinders kunnen 
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aantrekken. Zo is er al een rijtje van dat type heesters langs de rode tee van hole 2, maar dat hoeft 

natuurlijk niet de enige plek in de baan te zijn.  

Een succes story is natuurlijk de spontane opkomst en natuurlijke verbreiding van inmiddels vier 

orchideeën soorten. Aardorchideeën zijn alleen lastig  te managen, ze wandelen. Deze 

plantensoorten leven in symbiose met schimmels onder de grond. Als die symbiose wordt 

verstoord (om welke reden ook, dat hoeft niet alleen door menselijk ingrijpen te zijn), dan 

verdwijnen de orchideeën op die plek en zoeken ze naar plekken, waar ze deze symbiose wel 

kunnen aantreffen. De komende werkzaamheden op de holes 15 en 16 (in juli 2015) vormen een 

bedreiging voor de op die holes aanwezige populaties. Met Jan Mooij gaf al aan dat hij 

beschermende maatregelen zal proberen te nemen door bepaalde stukken met 

Wespenorchideeën uit te graven en tijdelijk elders onder te brengen. Of dat ook succes zal 

hebben, valt nog te bezien, maar als we niks doen gaan de broze populaties van die planten zeker 

verloren. Dit jaar werd ook voor het eerst een van de zeldzame bremraapsoorten aangetroffen 

(Orobanche purpurea, blauwe bremraap, aan het eind van hole 7, waar vroeger een bunker was). 

Svp niet daar opnieuw een bunker maken (zoals sommige leden kennelijk willen), dat heeft geen 

wezenlijk effekt op het spelen van die hole en het verstoort een van de iets grotere 

natuurgebiedjes in de baan, die daar lijkt te ontstaan. Het betekent ook meer (en onnodig) 

onderhoud voor de greenkeepers. 

Om de flora door de baan goed in kaart te brengen, is een jaarinventarisatie noodzakelijk, liefst 

per hole. Ik zal daar samen met Jan Mooij en Rosemarijn Holsboer een begin mee maken. We 

zullen ons daarbij moeten concentreren op de planten, die kenmerkend zijn voor een bepaalde 

hole, en de meer bijzondere planten, zoals orchideeën en de al eerder gemeld bremraap. Ook als 

er plantensoorten worden aangetroffen, die op een rode lijst voorkomen en/of beschermd zijn op 

grond van de Flora- en Faunawet, dienen die uiteraard te worden gemeld (en waar mogelijk 

beschermd). Algemene begroeiing hoeft niet te worden geïnventariseerd. 

Dieren – algemeen: 

Toen ik in 1993 lid werd, waren er hazen, fazanten en soms reeën door de baan waar te nemen. 

De fazanten zijn inmiddels allemaal verdwenen. Reeën of sporen daarvan heb ik ook al in geen 

jaren meer gezien. Ik zal de greenkeepers nog eens vragen of zij ’s morgens vroeg nog wel eens 

reeën zien. Wat de hazen betreft, er zijn waarschijnlijk nog maar twee paartjes. De rest, evenals 

de fazanten, is opgepeuzeld door de vossen, die zich in de duingebieden hebben genesteld en zich 

daar sterk in aantal hebben uitgebreid. Wie vroeg in de ochtend speelt, zal vossensporen in veel 

van onze bunkers kunnen zien. Een vos draaft in de nacht zo’n 20 vierkante kilometer af op zoek 

naar voedsel. Alles, wat op de grond slaapt of broedt, is daardoor niet veilig. Vandaar 

bovenstaande constatering. 

Ik heb geen overzicht van de baanbevolking wat betreft muizen (of zelfs maar muizensoorten), 

egels, mollen en ander klein zooggedierte. Die zullen er zeker zijn, maar je ziet ze overdag nooit. 

Wel zie je hier en daar de ingang van een muizenhol. Omdat de greenkeepers wel bosuilen zien en 

soms ook uilenbraakballen aantreffen, wordt er ‘s nachts kennelijk door uilen gejaagd, en dat zal 

dan wel op muizen zijn, want dat is hun hoofdvoedsel. 

Hetzelfde mag worden gezegd over hagedissen en salamanders of padden. Groene kikkers zijn 

goed waar te nemen aan de waterranden, omdat ze luidruchtig zijn en wegspringen als je in de 

buurt komt. Het is dus wel duidelijk dat die in overvloed aanwezig zijn. 

We zouden kunnen proberen een wat preciezere inventaris te maken van diersoorten – algemeen, 

maar dat lukt alleen met behulp van de greenkeepers. 
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Vogels: 

Over de afgelopen 5 tot 10 jaar heeft bestand aan stand- en broedvogels door de baan behoorlijk 

wat wijzigingen ondergaan. Het aantal soorten dat wordt waargenomen tijdens de jaarlijkse NGF 

Bird Watching Day (tegenwoordig op de 3de zaterdag van april) is redelijk stabiel in aantal maar 

variëert van jaar tot jaar in diversiteit aan soorten. Met de komst van Max Waasdijk als 

greenkeeper, die een zeer kundig ‘vogelaar’ is, is het aantal waargenomen soorten (gezien of 

gehoord in, vanuit, boven of in de buurt van de baan) sterk uitgebreid, zodat we nu ergens in de 

buurt van 150 waargenomen soorten (over een aantal jaren gerekend) zitten tegen ongeveer 80 

soorten in 2003. Ik ben met de tellijsten in 1993 begonnen, toen ik lid werd, heb alle 

vogeltellingen (sinds 2003) georganiseerd en de meeste ook zelf bijgewoond en daarmee een klein 

groepje trouwe vogelgeïnteresseerden kunnen strikken om te komen helpen met die tellingen 

(vaak op een onmogelijk vroeg uur, laat in april). Het record teljaar is tot nu toe 2014 geweest met 

63 waargenomen soorten op de teldag in april. Ieder jaar staan we in de top tien van de golfbanen 

die aan de telling meedoen, met de Texelse steeds op eenzame hoogte op plek één. Ter 

vergelijking: op de Haagsche wordt in een goed teljaar niet meer dan 45 soorten waargenomen. 

We zijn in de loop der jaren als broedvogel in de baan kwijtgeraakt: torenvalk, grauwe 

vliegenvanger, fuut, buizerd, ringmus, huismus, gierzwaluw. Er zijn soorten die lelijk teruglopen, 

zoals de grote Bonte Specht en de Groene Specht, maar we hebben de afgelopen jaren ook 

broedende soorten erbij gekregen, zoals de Kuifeend en de IJsvogel. Aan de vliegveldkant van hole 

7 waren eind vorige eeuw nog volop Grutto’s, Wulpen, Tureluurs, Kieviten en Veldleeuweriken 

waar te nemen. Nu alleen nog maar de laatste 3 soorten, en dan nog maar in geringe aantallen. 

Verdwijnen van (broedende) soorten kan met van alles te maken hebben: grondwaterstanden 

variëren te veel, maaibeleid, mestbeleid, insecticiden, voedselaanbod. Mij is niet bekend of locale 

vogelwerkgroepen daar meer studie naar hebben gedaan. Misschien weet Max meer. 

Waterpartijen: 

De baan kent prachtige waterpartijen, die niet alleen veel watervogels aantrekken – vooral in de 

winter – maar ook een mooie en gevariëerde flora opleveren. Ik kan niet beoordelen of onze 

vijvers en sloten wel of niet vervuild zijn met bijv. fosfaten uit omringende landbouwterreinen, of 

er wel of niet een voldoende visstand in aanwezig is, of er voldoende amfibieën in (kunnen) leven 

enz. Wel weet ik dat we met het (vanwege het Waterschap verplicht) kanten van de sloten of het 

uitbaggeren van de vijvers voorzichtig moeten zijn.  

Waterplanten, die vooral de waterranden opzoeken of ook de gele plompen en waterlelies (vooral 

in de vijvers bij hole 3 of naast de gele tee van hole 18) kennen alle een voor die soort ideale 

waterdiepte om te wortelen en goed te kunnen gedijen. In de waterranden staan prachtige gele 

lissen, lisdodden, zwanebloemen, kleinbladig pijlkruid (wordt jammer genoeg wel steeds minder), 

waterweegbree of water-vergeet-me-nietjes. In het vroege voorjaar komt als vrijwel de eerste 

bloeiende soort het Kleine Hoefblad op. De waterranden, zowel net op het droge als net in het 

water, bepalen daarmee mede in belangrijke mate het aanzien van de baan. 

Wat betreft de watervogels, voornamelijk zwanen, eenden, futen, meerkoeten en aalscholvers, 

dient te worden bedacht dat eenden kunnen worden onderverdeeld in: 

1. Grondeleenden, wilde eend, krakeend, slobeend, talingen, smient en pijlstaart (die op hun 

kop staan om zo voedsel vanaf de bodem te kunnen opslobberen net zoals zwanen dat 

doen)  

2.  Duikeenden, kuifeenden, tafeleenden, krooneenden (die helemaal onder water duiken 

om hun voedsel te zoeken, net als futen, dodaars, meerkoeten, visdiefjes en aalscholvers).  
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 Als je alle vijvers te diep uitbaggert, gaat dat ten koste van het leefmilieu van de grondelaars en 

bevoordeel je eenzijdig de duikeenden (maar waarschijnlijk ook de visstand). Beide soorten 

eenden komen bij ons voor en broeden of overwinteren bij ons. Het beste is dus waarschijnlijk om 

vooral de grotere waterpartijen aflopend (glooiend) uit te baggeren, zodat beide soorten eenden 

hun voedselbiotoop kunnen behouden. 

 

 

Floris Vogelaar, 20 juni 2015 
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9.2 Tellijst NGF Birdwatchingday 2015 
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9.3 Cumulatieve vogelteling 
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9.4 Flora Golfbaan Rozenstein september 2015 
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9.5 Bomen Golfbaan Rozenstein september 2015 
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9.6 Meststoffen gebruik 2013-14-15 
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9.7 Verbruik gewasbeschermingsmiddelen 2012,13,14 
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9.8 Schaapskooi/toilethuisje 
 

Het gebouwtje doet dienst als 

toiletvoorziening op een cruciale 

locatie van de golfbaan, gelegen 

voor de tee box van hole 14 tussen 

de greens van hole 3 en 10, waarbij 

de extra ruimte dienst doet als 

opslagplaats voor baanattributen, 

reserve onderdelen van riolering, 

drainage en beregening. Eveneens  

komt hier de elektrakabel binnen 

met het schakelpaneel voor de 

bronwater- en rioleringspomp. 

 

Een wat uitgebreidere inspectie tijdens het bezoek aan het gebouw laat zien dat de uiteindelijke 

situatie  waarschijnlijk in 3 fasen is verwezenlijkt: 

 

1 De eerste fase waarbij alleen een rechthoekige afscheiding is geplaatst van betonnen palen 

met daartussen betonplaten waarbij de omsloten ruimte dienst deed als opslag plaats voor 

biologisch afval materialen.  

2 Als 2e fase is er, een houten behuizing omheen geplaatst bestaande enkelwandige houten 

rabatdelen voor de gevels met een niet winddicht aangebrachte dakbedekking van 

asbestcement golfplaten met openingen ten gevolge van op het dak gelande golfballen. De 

loods werd nu gebruikt voor opslag van reserve riolerings-, drainage materialen en andere 

voor de golfbaan noodzakelijke attributen. De opslag van biologisch baanafval is hierbij 

verplaatst naar de huidige locatie achter de teebox van hole 3. 

3 In de 3e en laatste fase is er in deze ruimte een stalen container geplaatst met sanitaire 

voorzieningen. Tegelijkertijd is er een bron geslagen van 6.00 m diep die deze sanitaire 

voorzieningen voorziet van spoelwater. Ook is er een verzamelput geinstalleerd voor het 

sanitaire afvalwater, deze put is voorzien van pomp en persleiding met aansluiting op het 

gemeente riool langs de Katwijkseweg.  

Tevens is er aan de buitenzijde van de loods een tappunt voor drinkwater aangebracht met 

toevoer van leidingwater vanuit het clubgebouw als drinkwatervoorziening in de 

zomerperiode. 

Ten behoeve van de pompen, verlichting en vorstbeveiliging van de water installatie 

gedurende de winter periode, is een extra elektra aansluiting gemaakt, direct vanaf de 

Katwijkerweg welke niet verbonden is met de aansluiting van het clubgebouw. Ook hiervan  

moet de routing nog nader worden gedocumenteerd.  

 

Als aanvulling kan met betrekking tot de gebruikte dakbedekking worden aangegeven dat “de 

wetgever” heeft bepaald dat vóór het jaar 2024 de dakbedekking van asbestcement golfplaten 

vervangen moet worden door een dakbedekking van niet asbesthoudend materiaal. Ten behoeve 
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van deze wijzigingen zal een plan worden gemaakt met voor het verwijderen van de asbest 

beplating en het aanbrengen van de nieuwe dakplaten met bijbehorende voorzieningen voor het 

wind en waterdichte afwerking waarbij een afweging kan worden gemaakt naar de meest kosten 

efficiënte oplossing voor de lange termijn waarbij ook met de uitstraling van het huidige gebouw 

en bijbehorende voorzieningen rekening kan worden gehouden.  
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9.9 Bronwatertest 
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9.10 Overzicht oppervlakte verdeling (GIS extract) 
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9.11 Flora en faunawet op de golfbaan 2015 







  



 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


