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Voorwoord

Het is zaterdag 2 juli 2016. De Golfweek loopt ten ein-
de. Zo’n 150 leden hebben zich na een inspannende 
wedstrijd op het zonnige terras verzameld. Aanwezig zijn Je-
roen Stevens, directeur NGF, en Leo Maat, wethouder Ruimte 
en duurzaamheid, en externe genodigden. Het GEO-certificaat 
zal worden uitgereikt. “Rozenstein hoort nu bij de groep van 62 

andere verenigingen die het begeerde certificaat hebben behaald. 
Een prestatie om dat binnen het jaar te realiseren.”

Wethouder Maat gaf aan dat hij bijzonder verheugd is dat de Was-
senaarse sportclubs en dus ook Rozenstein op vrijwillige basis zich zo 
actief bezig houden met duurzaamheid. Hij feliciteerde Rozenstein 

met het behaalde certificaat. Tot slot werd de GEO-vlag gehesen.

Dit certificaat geldt als het internationale bewijs voor duurzaam golf, waarvoor de clubs het 
internationale programma van de Golf Environment Organisation moeten doorlopen. Hulde 
aan de Commissie Committed to Green en de andere betrokken commissies, die de basis voor 
het certificaat hebben gelegd. 
“Rozenstein kiest voor golf in een duurzame omgeving”, zo luidt het motto van ons rapport. 
En met overtuiging, want het door de Royal & Ancient Governing Body en de NGF gedragen 
GEO/Committed to Green concept is een toekomstgericht, breed georiënteerd management-
instrument, dat alle aspecten van het beheer van onze vereniging in samenhang beziet: baan, 
natuur, milieu, energie, water en ketenbeheer/catering.
GEO/Committed to Green zegt ook iets over de filosofie van Rozenstein dat wij leden ver-
antwoordelijk zijn voor een goed natuurbehoud van de golfbaan, waarvan wij het voorrecht 
hebben deze te mogen gebruiken. Dit geeft ons de maatschappelijke verplichting iedere drie 
jaar weer te voldoen aan de eisen die het certificaat stelt. Over drie jaar doen we dus weer een 
“GEO examen”. Rozenstein werkt nauw samen met de gemeente Wassenaar, natuurorgani-
saties, sportverenigingen, nutsinstellingen, leveranciers van goederen en diensten, buren en 
burgers en draagt sportief en bestuurlijk zijn steentje bij. Zo zijn we voorzitter van de Mans-
veltgroep die het initiatief nam de veiligheid van de Mansveltkade te verbeteren, zijn we ac-
tief in het Wassenaarse Sportcontact en denken we mee met de vorming van de Wassenaarse 
structuurnota.
Het volledige rapport gaat uitgebreid in op de diverse elementen van GEO/Committed to 
Green. U kunt het vinden op onze website. De Engelstalige website van de Golf Environment 
Organisation “www.golfenvironment.org”geeft voor de liefhebbers een gedetailleerd overzicht 
van GEO gerelateerde zaken.

Als “voorproefje” kunt u deze GEO-special lezen, waarin Committed to Green als het ware in 
vogelvlucht voorbij komt. 

Willem LelyWatermunt ; Mentha aquatica.
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Uitreiking GEO certificaat

Quote Golf Environment Organisation: 

“ The Wassenaarse Golfclub Rozenstein has taken up the GEO challenge 

with energy and diligence.”
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GEO: symbol of great golf environments

Op 27 mei feliciteert Richard Allison, projectmanager GEO certified, namens de Golf Environ-
ment Organisation in Schotland Rozenstein met het toekennen van het GEO certified ecolabel. 
Het GEO-certificaat is het “symbol of great golf environments around the world”; het mag gel-
den als een kroon op de inspanning van velen binnen de vereniging en als een positief signaal 
van de club richting leden en samenleving.

De GEO is een initiatief van de European Golf Association en ons aller moederbedrijf de 
Royal and Ancient vanuit de gedachte dat milieu, natuur en golf in elkaars verlengde liggen 
en elkaar kunnen versterken. Onder het motto “Driving the Green” richt de GEO zich tot 
de 33.000 golffaciliteiten wereldwijd met het Committed to Green programma om golfbaan-
beheerders te stimuleren bewust en planmatig met natuur en milieu om te gaan. Dit betreft 
naast de baan ook het clubhuis, drivingrange, secretariaat en catering. Het Committed to 
Green programma en de NGF Green Deal met de Rijksoverheid vormen twee kanten van de 
duurzaamheidsmedaille: duurzaam beheer voor duurzame spelkwaliteit in harmonie met 
de natuurlijke omgeving. Hierbij geldt nadrukkelijk de wens de golfsport landelijk en inter-
nationaal als positieve factor te presenteren met aandacht voor het maatschappelijk debat en 
de publieke opinie. 
De betrokkenheid van Rozenstein bij GEO/Committed to Green spreekt voor zich. Immers, 
Rozenstein bespeelt een fraai terrein in een belangrijk groengebied van de gemeente Was-
senaar. Dit schept een grote verantwoordelijkheid voor het bestuur en de leden, maar biedt 
tegelijkertijd kansen op samenwerking met de andere “stakeholders”, overheden en non-
gouvernementele instellingen, bij het zekerstellen van de kwaliteit van de natuurlijke omge-
ving, waaronder de eigen baan.

Na het officiële startschot tijdens de ALV van 11 mei 2015 gaat de Commissie Com-
mitted to Green van start met de ambitie het GEO-certificaat in 2016 te verwerven. 
Gezien de reikwijdte van het GEO-programma een flinke uitdaging. Maar liefst 
6 thema’s (landschap en biotopen, water, energie en hulpbronnen, product en ke-
tenbeheer, milieukwaliteit, mens en samenleving) vormen de pijlers van het rapport. 
Binnen Rozenstein vormt het Beleidsplan 2015–2020 de kapstok voor Committed to 
Green. Maar ook de (inter-)nationale, regionale en lokale wet- en regelgeving betreffende flora- 
en faunabescherming dienen bij de rapportage te worden betrokken.
Het rapport is overigens niet een doel op zich, maar legt de basis voor een breed georiënteerd 
meerjarenplan dat het bestuur, relevante commissies, greenkeepers en andere betrokkenen bij 
hun werkzaamheden tot leidraad dient. Een gedetailleerde inventaris leert dat Rozenstein over 
een goede basis beschikt; veel is gaandeweg al gerealiseerd en kan zonder meer aan de credit-
kant van GEO worden bijgeschreven. Het is zaak de komende jaren de vinger nadrukkelijk 
aan de pols te houden en oog te hebben voor technologische ontwikkelingen, die een verder 
duurzaamheidsrendement kunnen opleveren. 
Naast steun bij onderhoud en maximaliseren van het speelplezier, beoogt het Baanbeheerplan 
de baan en omgeving ook attractiever te maken voor de vele dieren, die Rozenstein “stoffe-
ren” en bijzonder maken. In dit verband is het vogelkastjes-initiatief en de twee insectenhotels 
een inventieve en geslaagde handreiking aan al wat bij ons op de Noord- en Zuidbaan vliegt, 
zwemt en kruipt. De variëteit van de flora en fauna is een belangrijke graadmeter van hoe het 
met de natuur is gesteld en richtinggevend voor het beheer.

Gele plomp,  Nuphar lutea.
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Rozenstein werkt structureel aan het terugdringen van het gebruik van chemische middelen 
(meststoffen en gewasbescherming). De komende jaren zal de aandacht voorts uitgaan naar de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in de baan, de waterpartijen en watergangen, die al met al 
meer dan zes hectare op een totaalgebied van 46,52 hectare beslaan. Goede contacten met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland spelen hierbij een belangrijke rol. Energiebesparing blijft 
een prioriteit en met de plaatsing van zonnepanelen is op dit gebied opnieuw een belangrijke 
stap gezet. In dit rijtje past ook het zogenaamde “ketenbeheer”, dat inzet op optimaal gebruik 
van gecertificeerde lokale leveranciers van goederen en diensten; anders gezegd, een nuttige 
bijdrage aan de lokale economie.

Met het 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 
bestuurlijk en natuurlijk strategische Kokshoornpolder in samenwerking met de gemeente en 
relevante instanties een wezenlijke bijdrage aan het Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 
te leveren. Gezien de gedeelde infrastructuur (parkeerplaats, veiligheid, watergangen) speelt 
Rozenstein ook een actieve rol in de contacten met de directe buren en treedt het bestuur op als 
spreekbuis richting de lokale autoriteiten. 

Kort samengevat: GEO/Committed to Green is geen “groen geneuzel”. Het GEO-certificaat is 
vooral een kenmerk van zakelijk en verantwoordelijk ondernemerschap. Eigen belang en pu-
bliek belang gaan hier hand in hand met voordeel voor beide.

Rietorchis , Dactylorhiza praetermiussa.
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Uit: De Wassenaarse Krant, 6 juli 2016

Wassenaarse Golfclub Rozenstein ontvangt GEO-certificaat

Een jaar lang hard, gemotiveerd en deskundig werken en handelen door de 
commissie ‘Committed to Green’ leverde de Wassenaarse Golfclub Rozen-
stein op zaterdag 2 juli het GEO-certificaat op. ’GEO’ staat voor Golf Envi-
ronment Organisation, die zetelt in Schotland. De uitreiking van dit GEO-
certificaat vond plaats door Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse 
Golf Federatie. Aan het einde van de jaarlijkse Golfweek kon een trotse en 
verheugde voorzitter Willem Lely aankondigen dat het ‘zijn’ golfclub Ro-
zenstein gelukt was om binnen een jaar het programma van eisen, de voor-
geschreven procedure en de daarbij horende inventarisatie af te handelen, 
waarmee de Wassenaarse golfclub heeft gekozen voor golf in een duurzame 
omgeving.
 Door Geert de Rijk

Milieu, leefomgeving, natuur en golf(-sport) liggen in elkaars verlengde en kunnen elkaar 
versterken, die gedachte bestaat al lang, maar hoe breng je al die elementen samen en op 
een lijn? Dat werd al bedacht en uitgewerkt door het GEO, maar dit lokaal vertalen, inbed-
den en vervolgens duurzaam en planmatig met de hele, lokale golfclub uit te voeren, was de 
uitdaging voor de commissie ‘Committed to Green’. Commissievoorzitter Ruud van Wensen 
en de leden Ensing, Wagter en De Zwaan, bijgestaan met expertise vanuit ‘Rozenstein’ zelf 
en door externe deskundigen, pakten deze uitdaging op en wisten in een jaar de eisen en de 
beginselen van het GEO-certificaat uit te dragen en door te voeren. Die eisen en beginselen 
werden uitgewerkt in zes (deel-) thema’s: landschap en biotopen, water, energie en hulpbron-
nen, product en ketenbeheer, milieukwaliteit, mens en samenleving.

De Wassenaarse Golfclub Rozenstein heeft een oppervlakte van 46 hectare, waarvan 6 hecta-
re water. De ligging tussen enerzijds een deel van Wassenaar dat nog een agrarische bestem-
ming heeft en vlakbij de nieuwe natuur van Lentevreugd zorgt ervoor dat naast lokale regel-
geving (bestemmingsplan Landelijk gebied) ook landelijke wetgeving (Flora- en faunawet, 
Boswet en Natura 2000) van toepassing is. Duurzaam beheer, kwaliteit van de (golf-)baan, 
beschermen van de natuurwaarden en speelplezier voor en door de leden moeten allemaal 
ingepast worden en met elkaar sporen, nu en in de toekomst.

Wethouder Leo Maat (GroenLinks, Milieu en groenbeleid) sprak zijn waardering uit naar het 
bestuur en de leden van de Wassenaarse Golfclub Rozenstein: “Jullie moesten er veel voor 
doen om dit GEO-certificaat te kunnen behalen en met dit bereikte resultaat feliciteer ik 
iedereen dan ook van harte.” Bij die gelukwensen sloot NGF-directeur Stevens zich volledig 
aan, waarna de nieuwe, groene GEO-vlag kon worden gehesen.

Scholekster.
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Beheer en natuur gaan hand in hand

Rozenstein staat voor een hoogwaardige speelkwaliteit door middel van duurzaam beheer. De 
visie en ambities met betrekking tot spelelementen, flora en fauna zijn neergelegd in het Baan-
beheerplan dat is opgesteld in samenwerking met NL-adviseurs als onderdeel van het GEO-
rapport. Het plan biedt een interessante kijk op het complexe werk van de Baancommissie en 
de greenkeepers bij het dagelijks onderhoud. Duurzaam baanbeheer is toekomstgericht, breed 
georiënteerd en beziet baan, natuur, milieu energie en water in samenhang. 

Het terrein van Rozenstein (46.52 hectare) is zorgvuldig in kaart gebracht en de omvang, ligging 
en eigenschappen van de verschillende terreintypes zijn in detail beschreven. De baan kent ver-
schillende landschappen (Noordbaan/Zuidbaan) met elk een eigen uitstraling, flora en fauna en 
cultuurhistorische elementen. Wat dit laatste betreft, herbergen de Wassenaarse strandwallen 
sporen van vroege bewoning, die teruggaan tot de nieuwe steentijd (5300 – 2000 voor Christus). 
De boerenbedrijven, die vanaf de 4e eeuw voor Christus vrijwel permanent actief zijn geweest 
hebben een stempel op het landschap gedrukt.
Het vele water dat Rozenstein kenmerkt – 6 hectare – is een belangrijk punt van aandacht in het 
Baanbeheerplan. Door de ligging in het midden van de Kokshoornpolder is Rozenstein voor 
toevoer, niveau en kwaliteit aangewezen op goede contacten met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. De baan ligt voorts in een belangrijke groenstrook van Wassenaar en grenst aan de 
internationaal erkende natuurgebieden Lentevreugd en Meyendel/Berkheide. Dit schept een 

extra verantwoordelijkheid en zorgplicht, die in het beheer dient te worden mee-
genomen. 

Er bestaat uitgebreide (inter-)nationale wet- en regelgeving met betrekking tot na-
tuurwaarden, cultuurhistorie en milieu. De Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en 
faunawet, Boswet en Natura 2000 bevatten samen met de provinciale en lokale re-
gelgeving, zoals het Bestemmingsplan Landelijk gebied 2015, belangrijke richtlijnen voor het 
beheer op Rozenstein. In het Baanbeheerplan komen alle genoemde elementen samen en vor-
men zo het fundament voor de besluitvorming ten aanzien van spel, landschap, natuur en 
duurzaamheid. 

Over één ding bestaat binnen het GEO-concept geen verschil van mening: een golfbaan is 
niet een veredelde tuin of arboretum. En dus pleit onze flora en fauna-expert Floris Vogelaar 
in zijn bijdrage voor het GEO-rapport terecht voor een natuurlijke beplanting die in de omge-
ving past en rekening houdt met de (beperkingen van de) bodemgesteldheid. De vogels en de 
wind spelen een belangrijke rol bij verspreiding en diversiteit, evenals het toegepaste selectieve 
maaibeleid. Een succesverhaal in dit verband is natuurlijk de spontane opkomst en verbreiding 
van een viertal bijzondere orchideeënsoorten, terwijl de baan door het gevoerde zorgvuldige 

Gele lis , Iris pseudocorus.



Boerenzwaluw.
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beheer ook veel verschillende dieren aan zich weet te binden. Beheer en natuur gaan dus hand 
in hand. 
In dezelfde geest richt het bomenplan, opgesteld door ons lid Rob van der Lely, zich op de gelei-
delijke vervanging van eenzijdige snelgroeiende populieren door een grotere variëteit aan in-
heemse boomsoorten. Dit vereist allereerst een zorgvuldige inventaris van waar welke bomen 
staan en van de staat waarin ze verkeren. En voor de beoogde vervangers geldt, dat de plaats 
en grond geschikt moeten zijn voor een voorspoedige groei. Het bomenplan is een meerja-
rig project dat in alle opzich-
ten nauw luistert en waarbij 
het oorspronkelijke baanont-
werp uiteraard leidend is.

In de GEO-gedachte vormen 
duurzaam beheer, kwaliteit 
van de baan, natuurwaarde 
en speelplezier een logisch verband. De greenkeepers zorgen voor een optimaal bespeelbare 
baan en de flora en fauna dragen bij aan de uitstraling en beleving. Waar op de baan wijzigin-
gen worden aangebracht, zoals de nieuwe bunkers op hole 15, wordt rekening gehouden met 
de aanwezige flora en fauna. 
Een regelmatige inventarisatie geeft inzicht in het wel en wee van al wat groeit, bloeit, loopt, 
zwemt of vliegt op en rond de teeboxes, fairways en greens. De kwaliteit van het gras verschilt 
per plaats en seizoen, dieren en planten komen en gaan. Het is van belang deze bewegingen in 
samenhang te bezien en waar nodig het beheer bij te stellen. 

Quote Golf Environment Organization: 
“An exceptional feature is the abundance of birds and plants, 
in particular rare and endangered birds. This an important 
responsibility for the club, consisting of: broadcasting this 
ecological abundance and carefully safeguarding this nature.
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Vogels op de baan 

(Met dank aan Floris Vogelaar)

De afgelopen 5 tot 10 jaar heeft het bestand aan stand- en broedvogels op de baan 
behoorlijk wat wijzigingen ondergaan. Het aantal waargenomen soorten tijdens de 
jaarlijkse NGF Bird Watching Day op de 3e zaterdag van april is redelijk stabiel, maar varieert 
van jaar tot jaar wat betreft diversiteit. Met de komst van Max van Waasdijk, greenkeeper en 
kundig “vogelaar”, 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 de 150 waarge-
nomen soorten (over meerdere jaren gerekend) zitten, vergeleken met ongeveer 80 soorten in 
2003. Het recordjaar is 2014 met 63 waargenomen soorten op de vogelteldag. 

Ieder jaar – ook in 2016 - staat Rozenstein in de top tien van de golfbanen die landelijk aan de 
telling meedoen; in goed gezelschap van de Texelse op eenzame hoogte op nr. 1.
Aan het eind is een overzicht van de laatste vier vogelteldagen toegevoegd.
Rozenstein is in de loop der jaren als broedvogel in de baan kwijtgeraakt: torenvalk, grauwe 
vliegenvanger, fuut, buizerd, ringmus, huismus en gierzwaluw. Er zijn ook soorten die lelijk 
teruglopen, zoals de grote bonte specht en de groene specht. De werkzaamheden aan het vlieg-
veld hebben gevolgen (gehad) voor grutto’s, wulpen, tureluurs, kievieten en veldleeuweriken. 
Maar er zijn de afgelopen jaren ook broedende soorten bijgekomen, zoals de kuifeend en de 
ijsvogel.
Het verdwijnen van broedende soorten kan te maken hebben met een variërende grondwater-
stand, het maaibeleid, bemesting, insecticide en voedselaanbod.
Dit zijn allemaal punten waarmee het Baanbeheerplan van Rozenstein vanzelfsprekend reke-
ning houdt.

Grote bonte Specht. Lepelaar.
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Overzicht getelde vogelsoorten van de laatste 4 tellingen
 
Nr Vogel 2012 2014 2015 2016 Nr Vogel 2012 2014 2015 2016

1 Aalscholver 1 1 1 1 41 Krakeend 1 1 1 1

2 Bergeend 1 1 42 Kramsvogel 1

3 Blauwe Reiger 1 1 1 1 43 Kuifeend 1 1 1 1

4 Boerenzwaluw 1 1 1 1 44 Meerkoet 1 1 1 1

5 Boomklever 1 45 Merel 1 1 1 1

6 Boomkruiper 1 1 1 46 Nachtegaal 1

7 Boompieper 1 47 Nijlgans 1 1

8 Buizerd 1 1 1 1 48 Oeverloper 1

9 Casacara 1 49 Ooievaar 1 1

10 Ekster 1 1 1 1 50 Pimpelmees 1 1 1 1

11 Fitis 1 1 1 1 51 Putter 1 1 1 1

12 Fuut 1 1 1 52 Rietgors 1 1 1 1

13 Gaai 1 1 1 1 53 Rietzanger 1

14 Gierzwaluw 1 54 Roodborst 1 1 1 1

15 Glanskop 1 55 Scholekster 1 1 1 1

16 Goudhaan 1 56 Sperwer 1 1

17 Grasmus 1 1 1 1 57 Spreeuw 1 1 1 1

18 Graspieper 1 1 58 Sprinkhaanzanger 1

19 Grauwe Gans 1 1 1 1 59 Staartmees 1 1

20 Groene Specht 1 1 1 1 60 Stormmeeuw 1 1 1 1

21 Groenling 1 1 1 1 61 Tafeleend 1

22 Grote Bonte Specht 1 1 1 1 62 Tjiftjaf 1 1 1 1

23 Grote Canadese Gans 1 1 1 1 63 Torenvalk 1

24 Grutto 1 64 Tuinfluiter 1 1

25 Halsbandparkiet 1 1 65 Tureluur 1 1

26 Heggenmus 1 1 1 1 66 Turkse Tortel 1 1 1 1

27 Holenduif 1 1 67 Veldleeuwerik 1

28 Houtduif 1 1 1 1 68 Vink 1 1 1 1

29 Huismus 1 1 1 1 69 Visdief 1 1 1 1

30 Huiszwaluw 1 1 1 70 Waterhoen 1 1 1 1

31 IJsvogel 1 1 1 71 Waterral 1

32 Kauw 1 1 1 1 72 Wilde Eend 1 1 1 1

33 Kievit 1 1 1 1 73 Winterkoning 1 1 1 1

34 Kleine Karekiet 1 1 74 Witgat 1

35 Kleine Mantelmeeuw 1 1 1 1 75 Witte Kwikstaart 1 1 1 1

36 Kneu 1 1 1 1 76 Zanglijster 1 1 1 1

37 Knobbelzwaan 1 1 1 1 77 Zilvermeeuw 1 1 1 1

38 Koekoek 1 1 78 Zwarte Kraai 1 1 1 1

39 Kokmeeuw 1 1 1 79 Zwartkop 1 1 1

40 Koolmees 1 1 1 1 Totaal 51 63 61 60

1 Vogelsoort gespot Vogelsoort niet gespot

NB : In 2013 is door slechte weercondities niet geteld

Boven: visarend. Onder: blauwe reiger.



Boven: gele kwikstaart. Rechts: groene specht. Links van boven 
naar beneden: slobeend, krakeend, grote zilverreiger.

Boven links: zomertaling, rechts: visdief. Midden: witte kwik-
staart. Onder links: zwartkopmeeuw, rechts: spreeuw.
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Een overvloed aan water

Rozenstein ligt midden in de waterrijke Kokshoornpolder en heeft zelf 6 hectare 
open, veelal stilstaand, water. Door het 
lagere niveau van de polder waarin de 
golfbaan is gelegen, vindt er een natuur-
lijke toestroom van schoon kwelwater 
vanuit de belendende natuurgebieden 
Meyendel/Berkheide en Lentevreugd 
plaats. Maar Rozenstein heeft ook te ma-
ken met verontreinigd water uit de polder 
en omgeving. De voedingstoffen die via 
de bollenbedrijven en bemesting in het 
water terecht komen, resulteren in voor-
jaar en zomer in overmatige algenbloei, 
geringe helderheid en sterke zuurstofvariaties/-deficiëntie. Het Hoogheemraadschap van Rijn-

land regelt het waterniveau in de 
Kokshoornpolder met behulp van 
het pompstation bij de teebox van 
hole 13. Het water wordt geloosd 
op de Kaswetering, die via de Zijl-
wetering aansluit op de Oude Rijn 
en het gemaal bij Katwijk.

De waterpartijen op de baan hebben primair een waterbergende functie. De sloten en greppels 
dienen om het overtollige water af te voeren. Daarnaast is het water – en de oeverzones met 
riet – belangrijk voor de landschappelijke aankleding en als natuurlijke hindernis in het spel. 
De waterpartijen vormen voorts een belangrijke habitat voor vogels, vissen, amfibieën, insecten 
en waterplanten. De peildiepte is mede bepalend voor de variëteit aan flora en fauna. 

De gemiddeld hoogste waterstand 
ligt tussen de 25 en 40 cm onder 
maaiveld. De gemiddeld laagste 
grondwaterstand ligt tussen de 50 
en 80 cm onder maaiveld. De diepte 
van het grondwater varieert mede 
door plaatselijke hoogteverschillen in 
het terrein. Met het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en andere belang-
hebbenden in de polder is afgespro-
ken, dat de waterstand kan worden 
afgestemd al naar gelang regenval en 
droogte. Waar nodig, maakt Rozen-

stein gebruik van grondwater voor de beregening van de greens en tees – bij uitzondering de 
fairways – en als spoelwater voor de toiletten in de baan bij hole 14. 

Quote Golf Environment Organization: 

“Combined with the course’s site on the edge of the 

dunes (a bird migration route of European calibre), this 

results in an impressive list of species.”

Visdief.

Krakeend.

Brede wespenorchis, Epipactis helleborine.
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Wellicht minder bekend als onderdeel van ons terrein, maar wel degelijk on-
derdeel van het GEO-rapport, is de poel tegenover de green van hole 10. Poe-
len zijn kleine oppervlaktewateren en vormen overgangsgebieden van open 
water naar kruidenrijk grasland. Ze zijn daarmee een leefgebied voor amfi-

bieën, libellen en vochtminnende planten. 
De poel biedt een fraaie doorkijk naar de duinen. Het omringende graslandje wordt door buurman 
Van Santen gebruikt voor het weiden van zijn schapen. De komende jaren staan de waterkwaliteit, 
peildiepte en verbindingen tussen de diverse waterpartijen nadrukkelijk op de beheer agenda. 

Quote Golf Environment Organization: 

“There is a lot of professional expertise within the greenkeeping department.”

“ An added highlight is the proactive attitude with regards to pesticide consumption, which is very 

low. This has perfectly prepared the club for the future general pesticide ban.”

Op weg naar 2019

Het GEO-certificaat dient elke drie jaar te worden hernieuwd. Dus in 2019 zal Ro-
zenstein deze hercertificering zeker moeten stellen. GEO geeft een nieuwe naam aan 
de commissie die dat voor zijn rekening moet gaan nemen. Daardoor zal de Com-
missie Committed to Green worden omgedoopt in de Duurzaamheidcommissie of 
wel de DC. In het pas goedgekeurde huishoudelijk regelement is een apart hoofdstuk voor het 
mandaat van alle commissies op Rozenstein en zo ook voor de DC opgenomen. Hierin staat dat 
de DC deze opdracht dient uit te voeren in nauwe samenwerking met de Terreincommissie, de 
greenkeepers en de Commissie Gebouwen & Technische Installatie. Uiteraard zullen we ook 
een beroep blijven doen op onze 3 adviseurs, Floris Vogelaar, Rob van der Lely en Rob Klomp. 

Het gaat niet alleen om de monitoring van het GEO-hercertificeringsproces, maar ook om het 
ontwikkelen van initiatieven om de GEO-gedachte onder de leden verder te stimuleren. Dit zal 
met name gebeuren in nauwe samenwerking met de nieuwe Communicatie Commissie. 

De basis voor dit hercertificeringsproces is tweeledig. Allereerst zal vervolg moeten worden ge-
geven aan het realiseren van alle ambities en maatregelen die in ons GEO-eindrapport worden 
genoemd onder de 6 GEO thema’s. Het tweede uitgangspunt wordt gevormd door de lijst van 
16 zogenaamde CIP’s ( Continous Improvement Points) die zijn opgenomen in het rapport van 
onze GEO-auditor, Paul van Kan van de GEO-organisatie in Schotland. We willen de lezer van 
deze Wassenaarse Slag hier niet vermoeien met al deze punten, maar we zullen hierop en route 
naar 2019 zeker terugkomen. 

Parnassia , Parnassia Palustris.



NUMMER 2 AUGUSTUS 2016WASSENAARSE GOLFCLUB ROZENSTEIN34 35

Terugblik op het GEO-proces

Als voorzitter van de Commissie Committed to Green (CCtG) kijk ik als slot graag 
nog even terug op het proces dat geleid heeft tot het GEO-certificaat. Begin 2015 
hebben we op verzoek van ons bestuur deze klus ter hand genomen. In feite was dit een 
sprong in het diepe. Dat wil zeggen, we sprongen met zijn drieën, te weten Mechel Ensing, 
Arie Bas Wagter en ikzelf. Al snel werd duidelijk dat GEO een complex geheel is. Ik vergeleek 
het met een te ontrafelen kluwen. In de ALV van mei 2015 is het officiële startschot gegeven 
door het onthullen van een GEO-banner die sindsdien in onze hal staat om de leden duidelijk 
te maken waar het bij GEO om gaat. Als aanpak kozen we het bekende KISS principe: Keep 
It Short and Simple en voor maximaal gebruik van de expertise in eigen huis. Eind vorig jaar 
trad Tjeerd de Zwaan toe tot onze commissie. In eerste instantie heeft hij zich toegelegd op het 
6e GEO-thema “Mens en samenleving”. Later heeft hij ook een grote bijdrage geleverd aan de 
redactie van het GEO-eindrapport.

De titel van ons eindrapport is “Rozenstein kiest voor golf in duurzame omgeving”. Tijdens 
de ALV van 11 mei jl. kon ik melden, dat het GEO-proces na de positieve bevindingen van de 

GEO/NGF-auditor, eind april, 
in een stroomversnelling was 
geraakt. Ikzelf was nogal ver-
rast dat we al op 27 mei be-
richt kregen uit Schotland dat 
ons het GEO-certificaat was 
verleend. Dit mooie resultaat 
hebben wij te danken aan 
de intensieve samenwerking 
met de Terreincommissie, het 
greenkeepersteam, de Com-
missie Gebouwen & Techni-
sche Installaties en de nut-
tige aanwijzingen van onze 
externe adviseur, Guido Ha-
melink. En last but not least 
aan het perfecte teamwork in 
mijn eigen commissie, voor 
meer specialistische dossiers 
met raad en daad bijgestaan 
door de leden Floris Vogelaar 
(fauna en flora), Rob van der 
Lely (bomenplan) en Rob 
Klomp (water).

Van linksboven met de  klok mee: Rietorchis, 
Dactylorhiza praetermiussa; Zwanenbloem,  
Butomus umbellatus; Pijlkruid,  Cardamine 
pratensis; Slangenkruid, Echium vulgare.
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Terugkijkend kunnen we denk ik stellen 
dat het voor alle betrokkenen een inte-
ressant proces is geweest. Van belang is 
dat de bewustwording onder de leden 
voor de mooie natuur op onze baan is 
versterkt en dat zie ik als pure winst. 
Ikzelf heb altijd gezegd dat voor mij de 
kers op de GEO-taart zou zijn, wanneer 
we een echte ooievaar op een van onze 
twee nesten zouden hebben. En het 
wonder is geschied. Max onze “vogel”-
greenkeeper heeft pasgeleden op het 

nest bij hole 7 een echte ooievaar gespot en terstond daarvan deze foto genomen. Voor mij is 
hiermee onze GEO-mission completed en zit voor mij de 
kers op de GEO-taart! 

Ik wens alle leden en gasten nog heel veel golfgenoegen 
op onze nu officieel gecertificeerde baan met zijn prach-
tige natuur. Alle foto’s in deze GEO-special van de Was-
senaarse Slag getuigen hiervan.
Certified GEO-groet,
Ruud van Wensen
Voorzitter Commissie Committed to Green 
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Cultuurhistorie

De geschreven geschiedenis van Wassenaar gaat terug tot omstreeks 1150, toen er 
een Romaanse kerk wordt gebouwd, gewijd aan aartsbisschop Wilibrord. Archeo-
logisch onderzoek wijst uit dat rondom Wassenaar al mensen leefden vanaf 2000 
voor Christus. Wassenaar blijft gedurende de Middeleeuwen een klein dorp en wordt 
omstreeks 1573 volledig verwoest door inwoners uit Leiden om te voorkomen dat 
Spaanse troepen er zich kunnen vestigen. Aan het einde van de Gouden Eeuw (17de 
eeuw) gaan steeds meer rijke Haagsche burgers zich vestigen in de duinen en bou-
wen er diverse buitenplaatsen. Na de aanleg van de spoorlijn tussen Rotterdam en 
Scheveningen in 1907 en 1908 ontwikkelde Wassenaar zich als een villadorp voor de 
gegoede burgers. 
De locatie waar de golfclub op is gebouwd is gelegen in de voormalige Ruijghelaanse 
(Brouck-)polder en de Zonneveldspolder. De Ruijghelaanse polder is ingepolderd in 
1631 en de Zonneveldspolder is ingepolderd voor 1630. De polder is destijds gesticht 
voor het winnen van veen. Later werd het land drooggelegd om de percelen geschikt 
te maken voor veeteelt. In 1663 wordt aan de noordzijde van de polders de bui-
tenplaats Rijksdorp gebouwd. Tussen 1823 en 1850 werd de buitenplaats opnieuw 
gebouwd en ontstond het huidige buurtschap Rijksdorp. Het waterschap heeft in 
1817 beide polders samengevoegd tot de “Gecombineerde Ruigelaanse en Zonne-
veldspolder”. 

Historische kaart uit 1893, het terrein van de golfbaan was destijds in gebruik als akker.
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In 1984 werd de golfbaan aangelegd en in 1986 geopend. De baan is vernoemd naar 
een van de boerderijen in de directe omgeving: “Rozenstein”. Deze naam komt al voor 
sinds 1600 en duidt op de voormalige productie van rozenolie. De huidige Kokshoorn-
laan, die de golfbaan in tweeën deelt, had als oorspronkelijke naam: Ruigelaan. 

De Wassenaarse Golfclub Rozenstein en de Natura 2000 gebieden: “Meijendel/Berkheide” en 
“Lentevreugd”.
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