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1.1 Algemeen 

Het milieuzorgplan geeft een overzicht van de  
activiteiten op de golfbaan van Lauswolt die een  

bepaald milieurisico met zich meedragen. Daarnaast 
is het milieuzorgplan gericht op het beoordelen van 

mogelijkheden ten aanzien van besparingen op 

grond- en brandstoffen. 
Hiermee trachten we de volgende doelen te behalen: 

∼ instandhouding van bedrijfsvoering met  

minimale risico’s voor personeel en  

bezoekers; 

∼ voldoen aan vigerende wet– en regelgeving; 

∼ realiseren van besparingen, middels de zorg 

voor zuinig gebruik van energie en  
grondstoffen. 

1.2 Activiteiten 

De volgende milieu gerelateerde activiteiten vinden 
plaats binnen de Golfclub Lauswolt: 

1. Bovengrondse opslag van dieselolie; 
2. lozen van afvalwater (afkomstig van  

activiteiten met motoren); 
3. onderhouden en repareren van motoren,  

motorvoertuigen en andere gemotoriseerde  

apparaten; 
4. wassen van (motor)voertuigen en  

werktuigmachines; 
5. spoelen/reinigen van golfballen; 

6. reparatie en klein onderhoud van machines; 
7. bereiden van voedingsmiddelen; 

8. opslag van bestrijdingsmiddelen; 

9. opslag van werktuigen; 
10. opladen van accu’s bij meerdere  

acculaadstations. 
 

1.3 Werkwijze 

De afgelopen maanden zijn door de projectgroep 

Committed to Green (CtG) diverse gesprekken  
gevoerd met de hoofdgreenkeeper, de voorzitters van 

de gebouwencommissie en de clubhuiscommissie, 
de manager van de catering (de uitbater) en de  

dames van de administratie. Ook is op de diverse 
locaties de situatie terplekke bekeken. Dit alles  

binnen de scope van het milieuzorgplan. 

1.4 Opbouw rapportage 

In de verschillende hoofdstukken worden de  

volgende onderdelen besproken: clubhuis en  
driving-range, de golfbaan en overige oefen 

faciliteiten en de loodsen/werkplaats van de  

greenkeepers. Achtereenvolgens komen per  
onderdeel de huidige situatie, de visie en de geplande  

activiteiten aan de orde. Het totale document moet 
een getrouw beeld geven van het milieuzorgbeleid 

van de Golf & Countryclub Lauswolt te  
Beetsterzwaag.  

 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Golf & Country Club Lauswolt heeft de wens om de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot Golf & Country Club Lauswolt heeft de wens om de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot Golf & Country Club Lauswolt heeft de wens om de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot Golf & Country Club Lauswolt heeft de wens om de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot 
mogelijke milieurisico’s in kaart te brengen. Omdat een verantwoorde bedrijfsvoering een belang-mogelijke milieurisico’s in kaart te brengen. Omdat een verantwoorde bedrijfsvoering een belang-mogelijke milieurisico’s in kaart te brengen. Omdat een verantwoorde bedrijfsvoering een belang-mogelijke milieurisico’s in kaart te brengen. Omdat een verantwoorde bedrijfsvoering een belang-
rijk uitgangspunt is binnen het beleid van de golfclub is er een milieuzorgplan opgesteld. Dit mili-rijk uitgangspunt is binnen het beleid van de golfclub is er een milieuzorgplan opgesteld. Dit mili-rijk uitgangspunt is binnen het beleid van de golfclub is er een milieuzorgplan opgesteld. Dit mili-rijk uitgangspunt is binnen het beleid van de golfclub is er een milieuzorgplan opgesteld. Dit mili-
euzorgplan omvat de activiteiten op het terrein en de bijbehorende gebouwen die (mogelijkerwijs) euzorgplan omvat de activiteiten op het terrein en de bijbehorende gebouwen die (mogelijkerwijs) euzorgplan omvat de activiteiten op het terrein en de bijbehorende gebouwen die (mogelijkerwijs) euzorgplan omvat de activiteiten op het terrein en de bijbehorende gebouwen die (mogelijkerwijs) 
van invloed zijn op de milieukwaliteit binnen het terrein en de gebouwen. Het milieuzorgplan is van invloed zijn op de milieukwaliteit binnen het terrein en de gebouwen. Het milieuzorgplan is van invloed zijn op de milieukwaliteit binnen het terrein en de gebouwen. Het milieuzorgplan is van invloed zijn op de milieukwaliteit binnen het terrein en de gebouwen. Het milieuzorgplan is 
naast een regulier onderhoudsdocument, van belang voor de aanvraag van het certificaat dat door de naast een regulier onderhoudsdocument, van belang voor de aanvraag van het certificaat dat door de naast een regulier onderhoudsdocument, van belang voor de aanvraag van het certificaat dat door de naast een regulier onderhoudsdocument, van belang voor de aanvraag van het certificaat dat door de 
Golf Environment Organization (GEO) wordt verstrekt.Golf Environment Organization (GEO) wordt verstrekt.Golf Environment Organization (GEO) wordt verstrekt.Golf Environment Organization (GEO) wordt verstrekt.     
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Het nieuwe clubhuis is in 2010 opgeleverd en is voorzien van moderne apparatuur om het verbruik van water en energie laag 
te houden. 

De parkeerplaats is mooi landschappelijk ingepast en heeft voldoende capaciteit.  
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Hoofdstuk 2: Clubhuis, driving range en parkeerterrein 

2.1 Beschrijving 

Clubhuis 

Het clubhuis van Golf & Country Club Lauswolt is 4 

jaar geleden nieuw gebouwd en in juni 2010  
opgeleverd. Het gebouw bestaat in hooflijnen uit de 

volgende ruimtes. 
Grote hal, kast voor energiemeters e.d.,  kantoor voor 

administratie, vergader- en wedstrijdkamer,  

toiletgroep dames en heren (inclusief een invalide 
toilet), garderobe, restaurant met een afsluitbare 

aparte ruimte voor vergaderingen, keuken met  
opslag, bar, in de kelder de dames en heren 

kleedkamer met toilet en douchefaciliteiten, de  
opslag voor trolleys en tassen, archiefruimtes. 

 

Terras 

Voor het clubhuis (noordzijde) bevindt zich een ruim  

plein en aan de zuid- zuidwestkant van het gebouw 
een groot terras. Op het plein en het terras staan  

diverse bloemen- en plantenbakken.  
 

Parkeerterrein en driving range 

Vanaf  het parkeerterrein met voldoende parkeergele-

genheid loopt een pad langs de driving range naar 
het plein voor het clubhuis. 

De houten driving range heeft zowel overdekte als 

open afslagplaatsen, een kantoortje en afslagplaats 
ten behoeve van lessen door de pro (inclusief gas-

branders voor verwarming in de winter), een auto-
maat voor oefenballen (incl. wassen van de oefenbal-

len), afgesloten opslag voor trolleys en tassen 
(onverwarmd) en een overdekte stalling met  

accu-oplaadfaciliteiten voor handicarts en de ballen-

raapmachine. 
Op de route vanaf de laatste hole naar het clubhuis 

staat bij het begin van het plein een compressor met 
twee spuitmonden voor het schoonmaken van schoe-

nen en trolleys. Ook is er een watertappunt. Het  
houten huisje voor de wedstrijdleiding bij de tee van 

hole 1 heeft geen energie aansluitingen.  

 
Omdat het clubhuis nieuw gebouwd is (opgeleverd in 

2010), zijn de energie gebruikende voorzieningen en 
apparaten 4 jaar geleden uitgevoerd naar de toen 

geldende nieuwste standaarden met betrekking tot  
energiegebruik en besparing. Uiteraard zijn eisen 

voor gebruik/functionaliteit en een zekere mate van 

comfort (sfeer, temperatuur) en de budgettaire moge-
lijkheden wel van toeplassing geweest bij de keuzes. 

Nu, na 4 jaar gebruik en de inventarisatie in het  

kader van het project Committed to Green, is op een 

aantal punten de toenmalige visie geëvalueerd en  
zijn er plannen voor een aantal discussiepunten ter 

verdere optimalisatie. Deze komen in de vervolgtekst 
naar voren.   

Van 2010, opening nieuwe clubhuis, tot 1 januari 
2013, zijn er voor gas en elektriciteit  op het complex 

verschillende leveranciers geweest. De afrekentermij-

nen waren verschillend en daarmee is het verbruik in 
die periode nauwelijks meer te achterhalen.  

Vanaf 1 januari 2013 worden stroom en gas voor het 
hele complex afgenomen van Greenchoice. De  wer-

kelijke verbruiken zijn in dit overzicht dan ook alleen 

vanaf 1 januari 2013 meegenomen.  

2.2 Water 

Huidige situatie 
Het clubhuis (van Harinxmaweg 8a) maakt gebruik 
van leidingwater. Het leidingwater wordt gebruikt 

voor de douches, keuken, wc’s en de bar. Ook het 
water, gebruikt voor het wassen van de oefenballen 

en het watertappunt bij de afspuitplaats zitten in dit 
verbruik. Voor water, leverancier Vitens, zijn meer-

dere gegevens bekend: 

 

∼ Verbruik 12/08/2011 – 15/08/2012: 816 m3;  

∼ Verbruik 16/08/2012 – 09/08/2013: 814 m3. 

 
Het afvalwater wordt geloosd op het openbaar riool. 

Het spoelwater van de keuken gaat via de  

vetafscheider naar het riool. Water wordt bespaard 
door automatische flushing bij de toiletten. 

Het regenwater wordt niet apart opgevangen. 
 

Visie 
Voorkomen van Legionella bacteriën: 
Er is momenteel in voorbereiding  een onderzoek 

naar een spoedige optimalisatie van de  
watersystemen door anti legionella uitlopen aan te 

brengen. Realisatie: door de gebouwencommissie. 

 

Acties 
Acties voor verdere reductie van het leidingwater 

liggen niet direct voor de hand en staan daarom  niet 
gepland. De verbruikscijfers  zullen wel nauwkeurig 

gevolgd worden.  
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De driving range heeft zowel overdekte als niet overdekte afslagplaatsen en een overdekte opslag voor trolleys en tassen. 

Vanaf het terras kijkt men uit over de golfbaan. 
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2.3 Energie en hulpbronnen 

Huidige situatie 
Alle elektriciteit op het complex, behalve die in en bij 

de loodsen van de greenkeepers wordt gebruikt, 
wordt gemeten via één meter (kast in de hal van het 

clubhuis). Zoals eerder vermeld is Greenchoice de 

energieleverancier.  

∼ Verbruik complex exclusief de greenkeepers-

loodsen 01/01/2013 – 01/01/2014 Hoog: 
56328 kwh, Laag 43217 kwh 

∼ Voor gas zijn aparte meters voor het clubhuis 

(van Harinxmaweg  8a), de verwarming bij de 

oefenplaats van de pro (van Harinxmaweg 8b) 
en voor de loodsen en kantoren bij de green-

keepers (Zandlaan 1a, maar wordt gewijzigd 
in Zandlaan 2); 

∼ Verbruik clubhuis: 01/01/2013 – 17/04/2014: 

14509 m3; 

∼ Verbruik lesplaats pro: 01/01/2013 – 

17/04/2014: 270 m3 

 
Tot op heden waren de meterstanden nog niet  

doorgegeven. Dat is per 17 april 2014 nu wel  
gebeurd. Het verbruik is dus gebaseerd op het  

werkelijk verbruik. 
Om het gasverbruik beter te kunnen volgen en  

eventueel bij te sturen is afgesproken dat ieder  

halfjaar de gasmeterstanden zullen worden  
opgenomen en beoordeeld (actie administratie). 

 

Visie 
a. Investeringen in energiezuinige verwarming en 

luchtkoeling-systemen: aanschaf energiezuinige in-
stallaties, kennisniveau 2010. De uitgaande lucht 

verwarmt de binnenkomende lucht. Een voeler regelt 

de schakeling naar de CV (water) installatie. 
 

b. Optimaliseren thermostaat niveaus voor verwar-
ming en koeling : de verschillende ruimtes kunnen 

via thermostaatkranen apart geregeld worden m.b.t. 
de temperatuur. 

 

Visie: Er is nogal eens discussie bij de leden/gasten  
over de temperatuur: te warm, te koud, eerst te koud, 

daarna te warm, soms worden dan deuren naar  
buiten opengezet voor verkoeling. Als eerste stap 

naar beter inzicht in de werkelijke situatie wordt 
voorgesteld om  via thermometers metingen te doen. 

Daarna kan worden bekeken of en zo ja welke  

maatregelen genomen zouden moeten worden. De 
temperatuurmetingen zullen met ingang van het 

‘stookseizoen’ starten (ca. mid-oktober 2014),  
rapportage in maart/april 2015.  

 
c. Verhoging van natuurlijke ventilaties: geen  

inventarisatie nodig, grote grijze buizen zorgen voor 

luchtverversing. 
 

Visie: geen verdere aanpak nodig 
 

d. Betere isolatie van gebouwen: bij nieuwbouw 2010 
is optimale isolatie toegepast. 

 

e. Gebruik van natuurlijk licht (bijv. zonlichtbuizen): 
niet van toepassing 

 
f. Installatie van energiezuinige verlichting:  

geïnstalleerd in het clubhuis.  

 
Visie: Er is al een keer een begin gemaakt  met een 

evaluatie van de verlichting na de bouw in 2010. 
Welk type verlichting (Led verlichting, spaarlampen, 

halogeen), kan er worden gedimd ja/nee, wat is de 
lichtbehoefte per locatie, is sfeerverlichting wenselijk, 

e.d. Er wordt afgesproken dat er opnieuw en  

professioneler een inventarisatie gemaakt dient te 
worden en vandaar uit een eventuele aanpassing in 

de verlichting en/of verlichtingssoort. Behoefte is aan 
professionele ondersteuning. De verlichting 

inventarisatie zal deze winter  (2014-2015)  
plaatsvinden. 

 

g. Gebruik van bewegingsmelders:  in o.a. de  
kleedlokalen, toiletten, opslagruimte voor trolleys. De 

buitenverlichting is voorzien van een  
schemerschakelaar en bewegingsmelder. 

 
Visie: De instellingen van de buitenverlichting  

(schemerschakelaar/bewegingsmelder) d i e n e n 

gecontroleerd te worden. Actie zal worden  
ondernomen. De instellingen van schermer 

schakelaars e.d. zullen worden meegenomen in het 
verlichtingsinventarisatie onderzoek gedurende de 

winter van 2014-2015,  rapportage vindt plaats in 

maart-april 2015).  
 

h. Overgang naar energie efficiënte  apparaten: nog 
niet aan de orde, alles in het clubhuis is nog nieuw. 

 
Visie: geen actie nodig. Bij de aanschaf van nieuwe  

apparatuur zal kritisch gekeken worden naar  

duurzaamheid en milieu. Zie ook bij inkoop. 
 

i. Gebruik van timers in combinatie met apparaten:  
verwarming en verlichting: de apparaten en verwar-

ming worden handmatig aan- of uitgezet. Verlichting  
is grotendeels voorzien van bewegingsmelders. 

 

Visie: geen nieuwe actie nodig 
 

j. Er is bij de bouw een bewuste keuze gemaakt voor 
gas (goedkoper) in plaats van elektriciteit. Het gaat 
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Op het ruime voorplein van het clubhuis staan overdag de handicarts gestald. Buiten openingstijden worden deze in het dri-
ving range gebouw ondergebracht 

Voor het ontwerp van het clubhuis en de inrichting van de omgeving is sterk rekening gehouden met het landgoedkarakter 
waar het landhuis natuurlijk een beeldbepalend onderdeel van is. 
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hier om de keukenapparatuur. Actieplan: Bij de  

aanschaf van nieuwe apparaten letten op het  
energieverbruik. Het personeel van de bar en het 

restaurant zijn geïnstrueerd om bewust met de  
apparatuur om te gaan (niet meer aanzetten dan  

nodig en op tijd uitschalen bij het einde van de dag). 
Hier willen we steekproefsgewijs op controleren. 

 

k. Zonnepanelen:  
Tijdens de bouw in 2010 is niet gekozen voor  

zonnepanelen. Nu zijn er toch ideeën om daar nog 
eens naar te kijken. Dat zou kunnen op het dak van 

het clubhuis (gunstige ligging, maar niet zo mooi). 

Een ander idee is om eventueel panelen te plaatsen 
op het dak van de driving range. De loodsen van de 

greenkeepers zouden ook een mogelijkheid zijn, 
maar die liggen wellicht te veel in het bos.  

 
Visie: Onderzoek starten naar de haalbaarheid van 

het gebruik van zonnepanelen. 

 

2.4 Product- en ketenbeheer 

Huidige situatie inkoop 
Bij grotere aankopen voor het clubhuis zal door de 
gebouwen- en clubhuiscommissie een zorgvuldige 

afweging gemaakt worden ten aanzien van  
duurzaamheid en milieuzorg.  Dit geldt evenzeer 

voor alle aankopen van de horeca food en non-food 
artikelen. Zie voor dit laatste ook de bijgevoegde  

intentieverklaring van de pachter van het restaurant 

(bijlage). 
 

Toetsingscriteria zijn onder andere:  

∼ is het product wel of niet milieubelastend;  

∼ is de verpakking klein of herbruikbaar en  

daarmee gering milieubelastend; 

∼ heeft de productie van het artikel negatieve 

milieueffecten; 

∼ wat is de impact van het transport op het  

milieu (samenhangend met de afstanden en 
wijze van transport); 

∼ zijn de producten afkomstig uit een  

verantwoorde productielijn waar geen uitbui-

ting van werknemers plaatsvindt; 

∼ we maken zoveel mogelijk gebruik van lokale 

leveranciers; 

∼ we proberen zoveel mogelijk producten bij 

dezelfde leverancier in te kopen; 

∼ we maken afspraken met de leverancier over 

het terug nemen van verpakkingsmateriaal;  

∼ keuze voor gecertificeerde of duurzame  

producten. 

 

Huidige situatie afval 
Glas en papier worden apart verzameld en afgevoerd. 
Dit geldt (nog) niet voor plastic, omdat de Gemeente 

Opsterland dit ook niet gescheiden ophaalt. Olie- en 

vetresten worden apart opgevangen en afgevoerd.  
 

Chemicaliën voor was en/spoelmachine worden in 
bag in box verpakkingen geleverd en via doseerunits 

toegevoegd. 
 

Het wassen van de handdoeken uit de kleedkamers 

en het schoonmaken van het sanitair en de  
kleedkamers worden uitbesteed. 

Schoonmaakbedrijf Landman beschikt over de ver-
eiste certificaten, waaronder VCA en ISO Norm  en 

het in 2013 behaalde OSB Keurmerk. Wasserij Krom 
is SGN ISO gecertificeerd.  

 

Visie 
De ambitie is om het bovenstaande beleid verder 

invulling te geven en te monitoren. Aanpassingen 

dienen vastgelegd te worden en aantoonbaar zijn. 
 

2.5 Risicopreventie 

Brandveiligheid en bestrijding 
Aan de richtlijnen voor de brandpreventie wordt  

conform de wettelijke eisen voldaan. De  
blusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd en de 

noodroutes zijn in de verschillende accommodaties 

volgens de richtlijnen aangegeven. 
 

Duidelijker zal moeten worden wie verantwoordelijk 
is voor aansturing van de firma Ajax-Chubb Farel  

die de brandblussers test en controleert. Er zal ook 
nog besproken moeten worden of een vorm van een 

ontruimingsplan nodig is en of leden een BHV en/of 

EHBO diploma hebben. Er zal aangegeven moeten 
worden wie binnen de club hiervoor verantwoordelijk 

is. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor 
het juist functioneren van de defibrillator.  

 

Visie 
Ambitie: het zo snel mogelijk optimaliseren van een 

totaal plan m.b.t. risicopreventie. 
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De golfbaan bestaat uit zowel holes gelegen in het landgoedbos van Landgoed Lauswolt... 

… als holes ingelegen in het beekdal van het Koningsdiep 
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3.1 Beschrijving  

De golfbaan van Lauswolt bestaat uit een 18-holes 
baan, driving range met oefengreen, chipping area 

met oefengreen naast clubhuis en een oefengreen 
nabij afslag hole 1. Daarnaast is een groot deel van 

het bos en de paden tussen de holes in eigendom van 

de golfclub. 

3.2 Water 

Huidige situatie 
Als beregeningswater wordt grondwater uit eigen 
bron gebruikt. Bij een pompcapaciteit van meer dan 

50 mᶾ/uur is een meldingsplicht aan de orde. De 
golfclub heeft een pompcapaciteit van 25mᶾ. 

 
Het beregeningswater wordt gebruikt voor:  

∼ Beregenen van voorgreens, greens en tees. Dit 

gaat met een semi- automatisch computer 

gestuurd systeem, waar op de computer de 

gebruikte hoeveelheden goed  te zien zijn en 
vastgelegd worden; 

∼ de schoonmaak van machines in een  

overdekte loods. Na de olie- en vetafscheider 

gaat het water naar het openbaar riool; 

∼ via haspel voor beregenen fairways. 

 

Bij de beregeningsinstallatie is een frequentie  

regelaar geplaatst, opdat het toerental en  daarmee 
het stroomverbruik van de pompmotor wordt  

afgestemd op de vraag naar beregeningswater 
 

Visie 
Het waterverbruik voor de golfbaan  zo laag mogelijk 
houden, maar dat mag niet ten koste gaan van de 

kwaliteit van de baan. De hoeveelheden worden  
jaarlijks bijgehouden en vergeleken. Het weer is 

daarbij een belangrijke, misschien wel  

doorslaggevende factor. 

3.3 Product- en ketenbeheer 

Afval huidige situatie 
Zie ook onder 4.4 product en ketenbeheer loodsen/
werkplaats. 

 
Restafval wordt opgehaald via een container, die per 

afroep gemiddeld eenmaal per maand opgehaald 

wordt door Van Gansewinkel. Er vindt op de golf-
baan geen scheiding van papier, plastic en glas  

plaats, de hoeveelheden zijn miniem. 

Afval van prullenbakken op de baan wordt wekelijks 
opgehaald en in de afvalcontainer gestort. Spelers 

scheiden op de baan het afval niet in plastic,  
etensresten, papier e.d. 

 
Bedrijfsafval wordt door greenkeepers zelf  

rechtstreeks weggebracht naar gemeentelijke  

stortplaats in Gorredijk. Het  gaat dan om onder an-
dere bielzen, vlakglas, banden, accu’s, etc.  

 
Olie van voertuigen wordt ook opgevangen en apart 

afgevoerd. 

 

Visie 
Ambitie: afvalstromen blijven volgen en eventuele 
nieuwe ontwikkelingen inpassen.  

 

Toepassing gewasbescherming huidige  

situatie 
Toepassing gewasbescherming; Zie 4.4 Inkoop 

 

Toepassing meststoffen huidige situatie 
Toepassing meststoffen; Toepassing van meststoffen 

zal geschieden aan de hand van een jaarlijks vooraf 
opgesteld bemestingsplan, dit op basis van  

bodemanalyses en adviezen van agronomist. 

 
Doelstellingen t.a.v. verbruik gewasbescherming en 

meststoffen.  Zie 4.4 Inkoop. 

Hoofdstuk 3: Golfbaan 
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De greenkeepers werken met een compleet machinepark dat regelmatig wordt onderhouden om de kwaliteit van uitvoering te 
bewaken en de machines op schade te controleren. 

De afspuitplaats voor machines is voorzien van een vloeistofdichte vloer om bodemverontreiniging te voorkomen en een over-
kapping. 
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4.1 Beschrijving 

Voor de gebouwen die in gebruik zijn bij de  
greenkeepers  worden door de energieleveranciers 

verschillende adressen gebruikt. Zandlaan 1a,  
Fundatielaan 2 en Zandlaan 2. Het juiste adres is 

Zandlaan 2 en er wordt aan gewerkt om dit door te 

voeren. Dat gaat in de praktijk echter wat moeilijker 
dan gedacht.  

 
Het complex omvat opslagruimte voor machines en 

materiaal, een werkplaats, afspuitplaats met  
betonnen opvangbak, kantoortje, koffiekamer en een 

toilet. 

De greenkeepers zijn in dienst van de golfclub en de 
gebouwen en machines eigendom van de golfclub. 

 

4.2 Water 

Het leidingwater wordt gebruikt voor het toilet en het 

keukentje en deels voor het afspoelen van de   
machines. Er is een meter aanwezig. 

 
Verbruik 25/08/2012 – 16/09/2013: 56 m3 

 
Het verbruik van de kleine hoeveelheid leidingwater 

is niet structureel te verlagen.  Er is geen verdere 

actie gepland. 
 

De schoonmaak van machines met grondwater  
gebeurt in een overdekte loods. Na olie- en  

vetafscheider gaat het water naar het openbaar riool 
Regenwater wordt apart opgevangen en gaat naar  

een sloot (oppervlaktewater). 

 

4.3 Energie en hulpbronnen    

Elektriciteit gaat via het openbaar net met aparte me-
ter. Gebruik voor onder andere kleine huishoudelijke 

apparaten, computers, pomp van het beregeningssys-

teem, opladen accu’s, etc. 
 

Verbruik stroom: 01/01/2013 – 01/02/2014 (13 
maanden) Hoog: 6324 kwh, Laag 3084 kwh. Omge-

rekend jaarverbruik volgens leverancier: 8448 kwh. 
 

Na een inventarisatie blijkt dat dit verbruik niet  

structureel verlaagd kan worden. 
Het gas wordt gebruikt voor de verwarming. Een 

klokthermostaat is aanwezig en ingeregeld,  
afgestemd op de werktijden van het personeel. 

 

Verbruik gas 01/01/2013 – 17/04/2014 3895 m3. 
 

Tot op heden waren de meterstanden nog niet  
opgenomen en doorgegeven. Dat is per 17 april 2014 

nu wel gebeurd. Het verbruik is dus gebaseerd op het 
werkelijk verbruik. 

 

Om het gasverbruik beter te kunnen volgen en  
eventueel bij te sturen is afgesproken dat ieder  

halfjaar de gasmeterstanden zullen worden  
opgenomen en doorgegeven (actie hoofdgreen 

keeper/administratie). 

 

4.4 Product- en ketenbeheer 

Afval 
Restafval gaat weg via container, die per afroep  
gemiddeld  1 keer per maand opgehaald wordt door   

Gansewinkel. Er vindt geen scheiding van papier, 
plastic en glas plaats, gezien de hoeveelheden  

miniem zijn. 
 

Afval van prullenbakken op de baan wordt wekelijks 

opgehaald en in de afvalcontainer gestort. Spelers 
scheiden op de baan het afval niet in plastic, etens-

resten, papier e.d. 
 

Bedrijfsafval wordt door greenkeepers zelf  
rechtstreeks weggebracht naar gemeentelijke  

stortplaats in Gorredijk. Het  gaat dan om onder  

andere bielzen, vlakglas, banden, accu’s, etc. 
 

Olie van voertuigen wordt ook opgevangen en apart 
afgevoerd. 

 

Visie afval 
Ambitie: afvalstromen blijven volgen en eventuele 

nieuwe ontwikkelingen inpassen.  

Opslag van zand en grond is nabij de green 
keepersloods. Er wordt geen grond of zand afgevoerd 

uit de inrichting. 
 

Opslag van groenafval en compostering: Groenafval 
wordt op Stelconplaten opgeslagen en regelmatig 

afgevoerd naar de composteerinrichting van Van der 

Wiel Drachten. 
 

Doelstelling is de hoeveelheid groenafval daar waar 
mogelijk zoveel mogelijk te beperken. Delen van het 

terrein waar het grasmaaisel middels maaien en  
afvoeren geschied worden op deze manier al vele 

Hoofdstuk 4: Loodsen, werkplaats en kantoor greenkeepers  
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jaren verschraald, waarbij de hoeveelheid maaisel 

beperkt is. 
 

Inkoop 
Inkoopeisen gewasbescherming, meststoffen, zand 
etc.   

Ten aanzien van het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen kan gesteld worden dat uitsluitend 

middelen toegestaan door de Ctgb  (College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en  

biociden) toegepast worden. Ontwikkelingen in de 

markt ten aanzien van het gebruik van biologische 
middelen en milieu vriendelijke meststoffen worden 

nauwlettend in de gaten gehouden, en indien  
mogelijk zal hier bij voorkeur gebruik van worden 

gemaakt. 
 

4.5 Milieukwaliteit 

Vloeibare brandstoffen 
Diesel wordt per tankwagen aangevoerd en  
afgeleverd in dubbelzijdige tank met anti-mors  

lekbak op de vulinrichting (tank en installatie zijn 
voorzien van het Kiwa keur). 

Overige brandstoffen en olie worden per vat/can 
aangeleverd/opgehaald en gestald in de daarvoor 

bestemde brandvertragende ruimte op lekbakken 

opgeslagen. 
 

Bodembedreigende activiteiten 
Bij bodembedreigende activiteiten valt te denken aan 
olie/brandstof lekkages. Indien dit zich voordoet 

wordt zo snel als mogelijk gebruik gemaakt van  
adsorptiemiddelen. 

Bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen worden er 
voorzorgsmaatregelen/voorzieningen getroffen opdat 

bijvoorbeeld er geen oppervlaktewater wordt  

verontreinigd, zoals spuitvrije zones. 
 

Visie 
Ambitie is om duurzaam te blijven werken aan een  
bedrijfssituatie waarbij zoveel als mogelijk preventief 

gericht zal worden gewerkt. Dit door middel van 
goed onderhoud aan machines en het instrueren van 

personeel, alsmede te kiezen daar waar mogelijk voor 
middelen welke een lage milieu belasting hebben.  

 

4.6 Risicopreventie 

Gebouw 
Zoals eerder genoemd is de brandstof- en olieopslag 

brandvertragend. Voor de rest van de gebouwen voor 
de greenkeeping is op dit punt geen voorziening  

getroffen, wel zijn er uiteraard blusmiddelen  

voorhanden. 
 

Opslag gevaarlijke stoffen 
Gewasbeschermingsmiddelen worden opgeslagen in 
een specifiek daarvoor bestemde afsluitbare kast. 

Overige gevaarlijke stoffen worden ook in afsluitbare 
kasten en/of ruimtes opgeslagen. 

 

Opleiding greenkeepers 
Alle greenkeepers zijn in bezit van het diploma 

“Greenkeeper”.  
 

Bedrijfshulpverlening 
Alle greenkeepers zijn in het bezit van BHV diploma 
aangevuld met Brandpreventie. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Door de club worden alle noodzakelijke en wettelijk 

v erp li c ht  t e  gebr uik en  p er so onl i j k e  

beschermingsmiddelen aan de greenkeepers  
verstrekt. 

 

Visie t.a.v. risicopreventie  
Risicopreventie geschied zoveel als mogelijk door de 

risico’s bij de bron te beperken.  (bijvoorbeeld door 
goed onderhoud van machines, lage geluidsbelasting 

van machines, scholing van personeel). 
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Bijlage 1: Criteria gewasbeschermingsmiddelenkast    

Zorgplichtbepaling van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Een ieder is verplicht ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen of biociden of de tot die middelen  
behorende werkzame stoffen alsmede ten aanzien van lege verpakkingen voldoende zorg in acht te nemen. Die 

zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten gevaar ontstaat of kan ontstaan voor de mens, voor dieren of planten waarvan de instandhouding  

gewenst is, voor planten die aan anderen toebehoren of voor bodem of water, verplicht is dergelijk handelen 

achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel onverwijld alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde voornoemd gevaar te voorkomen of de 

nadelige gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 
 

1. Bewaring gewasbeschermingsmiddelen  

a. Gewasbeschermingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en na gebruik  

uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze zijn opgeslagen in een speciaal  

daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet meer dan 400 kg of liter van deze middelen (incidenteel in 
het hoogseizoen maximaal 1.000 kg of liter als dagvoorraad) zijn opgeslagen.  

b. De gewasbeschermingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard.  
c. Vloeibare gewasbeschermingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbakconstructie welke 

de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan bevatten.  

d. Vloeibare gewasbeschermingsmiddelen moeten gescheiden van vaste gewasbeschermingsmiddelen zijn 
opgeslagen. Onderlinge vermenging van de gewasbeschermingsmiddelen en beschadigingen van de 

verpakkingen moeten worden voorkomen.  
e. Restanten gewasbeschermingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze restanten in de 

verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in doelmatige vloeistofdichte vaten, welke 
door een goed passend deksel moeten zijn afgesloten.  

f. Gemorste gewasbeschermingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en opgeruimd. 

Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn.  
g. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste  

gewasbeschermingsmiddelen moeten als gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld. 
 

2. De gewasbeschermingsmiddelenkast 

a. De kast moet in goede staat van onderhoud en in nette staat verkeren. 
b. De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht en zijn geventileerd.  

c. Het is verboden brandgevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen op te slaan in de  
gewasbeschermingsmiddelenkast, tenzij;   

I. de wanden en het plafond een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten; 
II. de toegangsdeur naar beide zijden een brandwerendheid heeft van ten minste 60 minuten.  

d. Indien de gewasbeschermingsmiddelenkast op meer dan 7,5 m van brandgevaarlijke objecten is gelegen 

en geen brandbare stoffen worden opgeslagen, kan in afwijking van het vorige voorschrift worden  
volstaan met een constructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten.  

e. In de nabijheid van de gewasbeschermingsmiddelenkast mag geen open vuur aanwezig zijn.  
f. Nabij de gewasbeschermingsmiddelenkast moet een blustoestel aanwezig zijn met een blusequivalent 

van ten minste 6 kg poeder. 
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3. Gebruik gewasbeschermingsmiddelenkast  

a. Verpakte gewasbeschermingsmiddelen mogen niet worden gestapeld, tenzij de emballage geschikt is 

voor stapelen of hiertoe voorzieningen worden toegepast.  
b. Lege, niet gereinigde retouremballage moet worden opgeslagen als volle.  

c. De gewasbeschermingsmiddelenkast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging 

van de aanwezige emballage.  
d. De toegangsdeur van de kast moet buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon gewasbeschermings-

middelen worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten dat deze door 
onbevoegden niet kan worden geopend. 

 

4. Veiligheidssignalering  

a. Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst, welke het gevaar 

van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht;   
I. het opschrift "gewasbeschermingsmiddelen", alsmede een doodshoofd overeenkomstig de  

Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het  
Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, 328);  

II. het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de Beschikking vaststelling 

modellen waarschuwings- en verbodssignalen als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit 
(Staatsblad 1964, 328).  Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram 

"brandgevaar", uitgevoerd overeenkomstig  het Besluit veiligheids- en gezondheidssignale-
ring" (Staatscourant 1993, 530) zijn aangebracht. 
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Bijlage 2: Overzicht ambities en acties    

Overzichtskaart van de locaties van clubhuis en 

greenkeepersverblijf; 
 

Overzicht/samenvatting van de doelstellingen en 
concrete acties ten aanzien van milieuzorg. Nog door 

Dick aan te leveren 
 

Intentieverklaring uitbater m.b.t. duurzaamheid en 

ethisch inkoopbeleid 
 


