Golf & Country Club Lauswolt – Duurzaam golfen en genieten
Onze 18-holes golfbaan is gelegen op Landgoed Lauswolt. Karakteristiek is de landschappelijke overgang
van het landgoedbos naar het open beekdal. De oude bosstructuren, lanen, sloten, rabatten (sloten in het bos),
heide en zichtlijnen brengen de cultuurhistorie van het gebied tot leven. Golf & Country Club Lauswolt
wil zich blijven ontwikkelen als een uitdagende, gastvrije en duurzaam gecertificeerde kwaliteitsbaan. Het
is onze overtuiging dat hier een natuurlijke aantrekkingskracht voor leden, gastspelers en sponsoren vanuit
gaat. Kernwaarden die de golfbaan typeren zijn landgoedkarakter, overgang van gesloten bos naar open
beekdal, hoge natuurwaarden, agrarisch verleden, stilte, gastvrijheid, natuurvriendelijk.

Als bestuur van Golf & Country Club Lauswolt zijn wij ervan overtuigd dat de continuïteit van onze
organisatie onlosmakelijk verbonden is met onze leefomgeving. Er is een diepe verbintenis tussen
mens, milieu en de bedrijfsvoering. We zetten ons dan ook in voor een verantwoorde bedrijfsvoering en een continue zorg voor spelkwaliteit, ecologie, landschap en bedrijfseconomische aspecten.
Het verkrijgen van het GEOGEO-certificaat zien we als een erkenning en borging van deze inzet.

1.

Natuur en landschap

Golf & Country Club Lauswolt hecht veel waarde aan
een hoogwaardige spelkwaliteit. Het beheer en
onderhoud dat hiervoor nodig is wordt op
verantwoorde wijze uitgevoerd. Dit betekent dat er
rekening wordt gehouden met de natuurlijke en
landschappelijke waarden.
Van deze unieke combinatie golf, landschap en
natuur profiteert u als golfer:
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Duurzaam beheer zorgt voor een hoge
kwaliteit van de greens!
iedere hole heeft een eigen karakter,
aansluitend bij het landgoedbos, heide of
beekdal;
golfen op Lauswolt is golfen door de
geschiedenis, het oorspronkelijke landhuis en
de Walle (de oudste, 15e eeuwse, waterkering
van Friesland) brengen het verleden tot leven;
landschappelijke diversiteit biedt onderdak
aan meer dan 250 soorten planten, 7 soorten
amfibieën, 15 soorten libellen en juffers en
meer dan 500 soorten nachtvlinders.

2. Water
Een verantwoorde omgang met waterbronnen en een
afgemeten verbruik. Dat is de manier waarop Golf &
Country Club Lauswolt zich inzet voor duurzaam
waterbeheer, met een vitale grasmat als resultaat.
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Een verantwoorde omgang met water draagt
bij aan een vitale grasmat;
de holes profiteren van het bijzondere
beregeningswater afkomstig van het Drents
plateau;
het moderne clubhuis is voorzien van de
modernste installaties om water te besparen.

3. Energie
Duurzaam energiebeheer gaat perfect samen met
sfeer, gezelligheid en kwaliteit. Dat bewijst Golf &
Country Club Lauswolt met hun moderne clubhuis.
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Verblijven in het clubhuis is aangenaam,
moderne installaties zorgen voor een optimale
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temperatuur in de ruimtes;
duurzaamheid en sfeer gaan hand in hand, in
het clubhuis wordt gebruik gemaakt van
zowel natuurlijk licht als sfeervolle zuinige
verlichting;
Lauswolt wil in de toekomst in zijn eigen
energie voorzien en loopt daarmee vooruit op
de energiemarkt.

4. Ketenbeheer
Smaken verschillen, maar duurzame producten smaken het best! Golf & Country Club Lauswolt koopt
zijn producten in de regio en met een dier- of
milieuvriendelijke keurmerk.
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lunchen en dineren op Lauswolt is genieten
van streek- en seizoensproducten, de keuken
zorgt ervoor dat u kunt genieten van de beste
producten die de regio biedt;
de producten waarmee in de keuken wordt
gewerkt, worden uitgekozen op basis van een
verantwoorde omgang met het milieu en
dierenwelzijn.

worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van
EHBO en het werken met gevaarlijke stoffen en
machines.
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6. Mens en samenleving
Golf & Country Club Lauswolt staat midden in de
samenleving. Door kennis uit te wisselen met buren
en professionals uit de omgeving verrijken we het
landschap en krijgt
het landgoed meer
naamsbekendheid. De enthousiaste medewerkers
van de golfclub staan open voor vragen en ideeën om
samen met u de golfbaan nóg mooier te maken!
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Het greenkeepersteam spant zich iedere dag in om
de grasmat in topconditie te houden met een
minimum aan chemische producten.

∼

Door een uitgekiend bemestingsprogramma
profiteert u tijdens het golfen van een
optimaal en vitale grasmat.

5. Milieukwaliteit
Een golfbaan in topconditie en een sfeervol clubhuis,
die voldoen aan de strenge milieuwetgeving. Op Golf
& Country Club Lauswolt is aandacht voor veiligheid
en
verantwoord
werken.
Personeelsleden

Veiligheid van mens en milieu staat centraal
op Lauswolt;
al het personeel werkzaam op de golfbaan is
geschoold en werkt op verantwoorde wijze
met machines en apparatuur.
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Het vaste team van greenkeepers zorgt niet
alleen voor een duurzaam onderhoud van de
golfbaan, maar is nauw betrokken bij het
landschap;
met 17 verschillende commissies op de
golfclub is er een grote betrokkenheid van
leden;
voor het behoud van het landgoed en ander
landschappelijke schoon in de omgeving,
werkt de golfclub nauw samen met de
vereniging De Opsterlandse Groene Parels.
Op die manier kunt niet alleen u, maar ook
toekomstige generaties blijven genieten van
onze golfbaan.

Kortom: golfen bij Golf & Country Club Lauswolt
is duurzaam golfen en genieten!

