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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Voor u ligt het baanbeheerplan voor Golf & Country Club Lauswolt, een rapportage die in opdracht 

van het bestuur van Golf & Country Club Lauswolt met zorg is opgesteld door NLadviseurs. Het 

baanbeheerplan vormt het fundament voor beslissingen die  de golfclub in de toekomst zal nemen ten 

aanzien van natuur, landschap, spel en duurzaamheid. 

In dit plan worden de volgende drie stappen uitgewerkt: het vaststellen van de huidige situatie, het 

opstellen van een beheervisie voor de komende decennia en de uitwerking hiervan naar concrete 

doelstellingen en actiepunten. In dit hoofdstuk leest u meer over de achtergrond en uitgangspunten voor 

de totstandkoming van deze rapportage. 
 

 
1.1 Doel van dit baanbeheerplan 

Bij het beheer van een golfbaan komt veel kijken. Het  

is  voor  het  behouden   van   de baankwaliteit van 

het grootste belang dat de baan goed bespeelbaar blijft, 

en tegelijkertijd dat het baanonderhoud op een 

duurzame manier wordt uitgevoerd. Hiermee geeft de 

golfclub blijk van het belang van een zorgvuldig 

uitgevoerd beheer waarbij rekening wordt gehouden 

met de natuur, cultuurhistorie en het milieu. 

 

Het plan ondersteunt Golf & Country Club Lauswolt 

in het vastleggen van hun visie en richting voor de 

toekomst, maar is daarnaast ook geschikt als 

communicatiemiddel naar leden, gasten, overheden en 

andere belanghebbenden. 

 

Golf EnvironMent Organization 

Golf & Country Club Lauswolt is recent (2020) weer 

GEO gecertificeerd. Het GEO-certificaat is een   

internationaal certificaat voor duurzaam golfbaanbeheer.  

Door  middel  van  6 verschillende    thema’s    wordt    

door    deelnemende golfbanen en golfclubs een 

kwaliteitsslag gemaakt in onder      andere      

economisch,      sociaal      en milieutechnisch 

opzicht. Dit baanbeheerplan gaat in op een deel van 

de  GEO-vereisten. 

Hieronder volgt een verdeling van de GEO thema’s 

die in dit baanbeheerplan aan bod komen, een ander 

deel zijn de thema's die in een separaat opgesteld 

milieuzorgplan aan de orde komen. 

 
Baanbeheerplan: 

 Landschap en biotopen; 

 Mens en samenleving (communicatie en be- 

wustwording). 

 
Milieuzorgplan: 

 Water; 

 Energie en bronnen; 

 Product- en ketenbeheer; 

         Milieukwaliteit; 

 Mens en samenleving (veiligheid van 

personeel en bewustwording). 

 

1.2 Betrokkenen 

Bij de totstandkoming van het baanbeheerplan is 

overleg gevoerd met de greenkeeping over de manier 

waarop de golfbaan wordt beheerd. Met de 

baancommissie is gesproken over de wensen en 

ambities voor de komende jaren, zodat deze 

vastgelegd konden worden in de visie van dit 

baanbeheerplan. 

De    golfbaanarchitect    Frank    Pennink    heeft    de  5 

voorwaarden gecreëerd voor de huidige situatie. De 

visie op het terrein is gebaseerd op dit gedachtegoed, 

om het karakter van de golfbaan in stand te houden. In 

de afgelopen jaren zijn McKenzie en Ebert betrokken 

geweest bij het verhogen van de baankwaliteit. De 

Bosgroep Noord Oost is betrokken bij de golfbaan op 

het gebied van het beheer van de bossen die op het 

terrein voorkomen. 

Ten slotte is de Committed to Green/GEO commissie 

betrokken geweest bij de inhoud van dit 

baanbeheerplan, op het gebied van duurzaamheid. 

 

1.3 Werkwijze 

Dit plan is een bundeling van de aanwezige kennis 

over de golfbaan, welke de richting zal bepalen voor 

het huidige en toekomstige beheer. Om dit  te kunnen 

doen zijn in het verleden verschillende inventarisaties 

uitgevoerd (flora en fauna, landschappelijke waarden) 

en gesprekken met de betrokkenen gevoerd. 

Op basis van deze informatie is een toekomstbeeld 

voor de golfbaan geschetst. Dit beeld is vervolgens 

naast de huidige situatie gelegd. De verschillen tussen 

het gewenste toekomstbeeld en het heden vormen 

concrete verbeterpunten die zijn omgezet in 

maatregelen. 

 
Om tot de nulmeting van dit plan te komen, is de 

golfbaan recent en in het verleden meerdere malen 
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bezocht.   In   opdracht   van   NLadviseurs   is   door 

veldecoloog  Coen  Knotters  op  21  juni  2013,  12  juli 

2013,    30    juli    2013    en    10    september    2013 

veldonderzoek  gedaan  naar  de  aanwezige  flora  en 

fauna op de golfbaan. Flora en Fauna  inventarisatie is 

in 2018 kaart gebracht door de heren Hospes en 

Timmermans. 

Gedurende    februari     en     maart    2014    is    een 

bureaustudie    verricht   naar    de    geschiedenis    en 

abiotiek van   het   gebied   waarin   de   golfbaan   ligt. 

Hiervoor      zijn      historische      kaarten,      digitale 

bodemmonsters   en   de   beschikbare   rapportages, 

waaronder  ook  visiestukken,  vanuit  de  golfclub  en 

betrokken partijen bestudeerd. 

Tijdens    een    veldwerkdag    door    NLadviseurs    in 

februari    2014    zijn    de    natuurbeheertypen    en 

beplantingen  in   kaart  gebracht.  Aansluitend  vond 

een  interview  met  de  hoofdgreenkeeper  en  overleg 

met    de    baancommissie    plaats.    Op    basis    van 

aangeleverde  beleidsstukken  en  de  uitkomst  van  de 

interviews,  zijn  de  ambities  geformuleerd  voor  het 

landschap  en  de  stijl  van  de  golfbaan,  het  spel,  de 

ecologie   en   beplanting   en   de   toekomst   van   de 

golfbaan zelf. In 2021 is het baanbeheerplan ge-updated 

door de baan commissie. 

 

Opbouw rapportage 

Gebiedsbeschrijving (hoofdstuk 2) 
6 De gebiedsbeschrijving geeft een globaal beeld van 

de ligging, omvang en terreineigenschappen van de 

golfbaan. De informatie is bij elkaar gebracht door 

bureauonderzoek naar bodem, hoogte, water en 

historische kaarten, veelal gebaseerd op 

documentatie van de golfclub zelf. De beschrijving 

van de landschapsecologie komt voort uit 

veldbezoeken en door een bureaustudie. 

Deze informatie is van belang bij het bepalen van de 

uitgangssituatie van de golfbaan. Het dient als een 

nulmeting voor de voorgestelde maatregelen ter 

verbetering van de huidige situatie. 

 
Toekomstvisie (hoofdstuk 3) 

De toekomstvisie vormt de leidraad voor toekomstige 

beslissingen die de golfclub zal nemen ten aanzien van 

natuur, het golfspel, milieu, duurzaamheid en de 

uitstraling van de golfbaan. 

Het beschrijft welke ambities de golfclub heeft om de 

golfbaan, het beheer en het management te 

ontwikkelen naar het beeld dat zij wenselijk achten. 

Het uitgangspunt is een duurzame organisatie te 

ontwikkelen die zorg draagt voor een natuurlijke en 

hoogwaardige golfbaan. 

 
Spelelementen (hoofdstuk 4) 

In het hoofdstuk spelelementen wordt per type 

spelelement beschreven wat het streefbeeld (de wen- 

selijke situatie) is en welke doelstellingen hierbij 

horen. 

 

Hierbij is per element rekening gehouden met de 

huidige situatie en potentie van de golfbaan. 

 

Natuurbeheertypen (hoofdstuk 5) 

Er wordt per natuurbeheertype een beschrijving ge- 

geven van het streefbeeld en de doelstelling. De 

streefbeelden en doelstellingen sluiten aan op de 

beheerovereenkomst die de golfclub heeft afgesloten 

met de Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland. 

Er is per natuurbeheertype rekening gehouden  met 

de huidige situatie en de potentie van de golfbaan. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met 

beschermde flora en fauna die al voorkomt, of 

mogelijk zal voorkomen op de golfbaan. 

 
Voortgangsanalyse (hoofdstuk 6) 

In dit hoofdstuk wordt per terreintype 

(spelelementen en natuurbeheertypen) de huidige 

situatie ver geleken met het streefbeeld. 

De verschillen tussen het gewenste en huidige beeld 

vormen zogeheten ‘knelpunten’. 

Deze knelpunten zijn vertaald naar concrete 

beheermaatregelen om het gewenste eindbeeld te 

bereiken. In een overzichtelijke tabel worden de 

voorgestelde maatregelen en geschikt beheer 

weergegeven. 

Deze maatregelen en beheer kunnen door  de golfclub 

worden gebruikt om hun jaarlijkse werkplan voor de 

greenkeeping en derden vast te stellen. 

 

Evaluatie en monitoring (hoofdstuk 7) 

Om een beeld te krijgen van de trend van de benoemde 

doelsoorten en soortgroepen is het nodig regelmatig te 

monitoren en de resultaten ervan te evalueren. Op 

deze manier krijgt de golfclub inzicht in de trends van 

beschermde flora en fauna en specifieke soortgroepen. 

Op basis van de uitkomsten van  de  monitoringen kan 

het beheer van de verschillende terreintypen worden 

aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat de golfbaan een 

hoge spel- en natuurkwaliteit blijft houden, of juist ten 

behoeve van een specifieke soort. In het hoofdstuk 

Evaluatie en Monitoring is een voorzet gedaan met 

werkwijzen om deze inventarisaties de komende jaren 

te kunnen voortzetten. Zowel voor flora en fauna, als 

ook voor het GEO-traject. 
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Hoofdstuk 2: Gebiedsbeschrijving 

Golf & Country Club Lauswolt heeft een 18-holes golfbaan, gelegen op Landgoed Lauswolt. De eerste 

9 holes zijn ontworpen en aangelegd door Frank Pennink. In de jaren negentig werd de golfbaan 

uitgebreid tot 18 holes door Donald Steel. Naast de 18 holes beschikt de golfclub over een clubhuis, 

driving-range en oefengreens. 

De golfbaan ligt op een overgang van hogere dekzandgronden naar het beekdal het koningsdiep. Deze 

overgang in landschap zorgt ervoor dat een deel van de golfbaan eigenschappen van een typische bos 

baan bezit, en een deel gekenmerkt wordt door de openheid in het beekdal het koningsdiep. De 

golfbaan heeft een complexe waterhuishouding, waar met beleid mee om moet worden gegaan.  De 

rijke biodiversiteit en het voorkomen van onder andere ringslang, blauwe zegge, moeraswolfsklauw, 

ronde zonnedauw en rode bosmier, zorgen voor een unieke ecologische situatie. De basis voor het 

beheerplan wordt gevormd door locatie gebonden facetten als bodem, historie en hoogteligging en 

daarnaast door de visie en plannen van de initiatiefnemer en de golfbaanarchitect. In dit hoofdstuk 

vindt u een beschrijving van locatie gebonden uitgangspunten. Voor uitgebreidere informatie, 

verwijzen we u naar de externe rapporten (zie bronvermelding). 
 

 
2.1 Bodem 

Het noordelijke deel van de golfbaan is gelegen op een 

dekzandrug welke is ontstaan in het pleistoceen door 

de verspreiding van zand door de wind. 

De holes op de zandrug liggen op podzolgronden (Hn21: 

veldpodzol in leemarm en fijn lemig zand en cHn21: 

laarpodzol met leemarm en zwak lemig fijn zand).    

Bodems    met    een    podzolprofiel    duiden op   

uitspoeling   naar   de   ondergrond    door    wegzijging 

van regenwater. Eén á twee meter  onder  het dekzand  

komt  keileem  voor,  waardoor  op  bepaalde plekken   

water   niet   goed  weg   kan   zakken   in   de bodem. 

 
Zuidelijker, op de lager gelegen gronden in het beek- 

dal ontbreekt een leemlaag, maar heeft zich wel een 

laagje veen op het dekzand gevormd. Deze gronden 

zijn beduidend natter. Het beekdal van het Konings- 

diep voert al enkele duizenden jaren water van het 

Drents plateau af en is nog steeds watervoerend. 

 

Figuur 2: Bodemkaart van het gebied. Oranje zijn 
veldpodzolgronden, paars zijn laarpodzolgronden. 

De holes in het beekdal liggen op eerdgronden (vWz: 

moerige eerdgronden met een moerige bovengrond 

op zand). Eerdgronden zijn bodems met een donkere 

humushoudende bovengrond die zich heeft ontwik- 

keld door omzetting van plantenresten in humus. 

 

2.2 Hoogteligging 

Op de golfbaan zijn zowel landschappelijke 
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hoogteverschillen (door de overgang van dekzandrug 

naar beekdal), als ondulaties die zijn aangelegd in 

verband met de aanleg van de golfbaan. Daarnaast 

bestaan nog een aantal kenmerkende hoogteverschil- 

len die in het  verleden om  cultuurtechnische redenen 

zijn aangelegd, dit is goed te zien aan de rabatten die 

vooral in de bosvakken nog voorkomen (zie figuur 4). 

De noordelijke holes liggen op ongeveer 3 meter 

+NAP, en de holes in het beekdal op gemiddeld 0,3 

meter +NAP. 

Het verschil in reliëf heeft invloed op de afstroming 

van regen-, grond- en oppervlaktewater. 

 

Figuur 3: Grondwatertrappen op Lauswolt. Overwegend 
komen trap 2a en 3 voor in het gebied (blauw en groen) 
(bron: Wetterskip Fryslân). 
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2.3 Grondwater 

De voorkomende grondwatertrappen zijn trap III op 

de noordelijke holes en trap IIa op de holes in het 

beekdal. 

Grondwatertrap   IIa   betekent   dat   de   grondwater 

spiegel    schommelt    tussen    de    25    Cm    onder 

maaiveld, en 50-80 cm onder maaiveld. 

Grondwatertrap   III   betekent   dat   de   grondwater 

spiegel   schommelt   tussen   de   40-80   cm   onder 

maaiveld en 40-120 cm onder maaiveld. 

Deze verschillen in grondwaterdiepte worden 

enerzijds veroorzaakt door de hoeveelheid regenval, 

maar ook door de aanwezigheid van grote 

oppervlakten water of ondoorlatende lagen in de 

ondergrond. Aan de randen van het bos komt 

plaatselijk kwelwater naar boven. 

 

2.4 Oppervlaktewater 

Op  de  golfbaan  zijn  een  aantal  waterhindernissen, 

sloten en poelen aanwezig met een totale oppervlakte 

van 3,12  hectare. 

 
Het grootste deel van deze waterpartijen bevindt zich 

8 in het zuidelijke deel van de golfbaan, het beekdal. 

Daarnaast lopen er door het bos en langs de holes tal 

van  sloten,  die  voor  de  afwatering  van  het terrein 

 

zorgen. Deze sloten, ook de sloten in de bosvakken, 

zijn in het beheer van de golfclub. 

 

Complexe waterhuishouding 

De afstroming van het water van noord naar zuid in 

combinatie met het voorkomen van keileem in het 

hoger gelegen gebied van de golfbaan en het natte 

veen in het beekdal zorgt voor een complexe water- 

huishouding. 

 
Een deel van de fairways in het noorden en midden van 

de golfbaan ligt lager dan het omringende maaiveld. 

Hierdoor stroomt het water van aangrenzende percelen 

af richting de fairways. Voor het behoud van de 

natuurwaarden in de bossen is het van belang dat de 

waterstanden hier voldoende hoog blijven. Daar 

tegenover staat dat de fairways juist te kampen hebben 

met te hoge waterstanden, waar- door de baan soms 

niet goed bespeelbaar is. 

 

In het beekdal zijn de holes op enkele locaties snel te 

nat door de hoge grondwaterstanden en het   voorko- 

men van veen. Door het veen is het moeilijk de holes 

te draineren (drains zakken op den duur weg in het 

veen). 

De golfclub heeft in samenwerking met Wetterskip 

Fryslân een studie laten verrichten naar de 

mogelijkheden om de verdroging van de bossen en 

 

 
Figuur 4: Hoogtemodel van de golfbaan van Zuid naar Noord (rood = hoger gelegen deel, groen = lager gelegen). 
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Figuur 5: Kaart met de locaties van open water en watervoerende sloten op de golfbaan 
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Figuur 6: Diepe greppels in het bos zorgen voor een snelle afvoer van oppervlakte water 
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wateroverlast op de golfbaan zelf aan te pakken. Ook 

is er door de golfclub drainage systeem aangelegd om 

de natte fairways beter speelbaar te maken. 

Onderzocht wordt of in de zomer water op de hogere 

delen kan worden vast gehouden (dit iom het 

wetterskip) en of deels fairway beregening nodig is 

om bij ernstige droogte het gras in levend te houden. 

 

2.5 Landschapsecologie 

Op de golfbaan van Golf & Country Club Lauswolt 

zijn verschillende landschapstypen aanwezig. Elk 

type heeft een eigen uitstraling, opbouw, bijbehorende 

cultuurhistorische elementen en  flora en fauna. 

 

Landgoedbos 

Het  grootste  deel  van  het  bos  op  de  golfbaan  is 

ontstaan   door   aanplant   van   naaldhout   productie- 

bossen  in  de  laat  19de  en  begin  20ste  eeuw.  Deze 

bossen      bestaan      uit      fijnspar,      grove      den, 

sitkaspar,   hemlockspar,   douglasspar    en    Japanse 

lariks.   Deze   soorten   gedijen   goed   op   de   hoger 

gelegen  zandruggen  in  het  noordelijke  deel  van  de 

golfbaan. 

Om de golfbaan een meer parkachtig karakter te geven 

zijn rode beuken, Amerikaanse eiken, blauwsparren 

en platanen aangeplant. 

 
Bijzondere dier- en plantensoorten die voorkomen op 

het landgoedbos zijn de ringslang, rode bosmier, 

dubbelloof (langs de slootkanten) en eenarig wolle- 

gras. Vogels die in het landgoedbos zijn waargeno- 

men zijn onder andere: glanskop, zwarte specht, 

holenduif, bonte vliegenvanger, goudvink, vuurgoud- 

haan en appelvink. 

 

Lanen 

De aanwezige eiken- en beukenlanen lopen van oost 

naar west en van noord naar zuid door de golfbaan. 

Deze lanen verdelen het bos in beheervlakken en zijn 

voorzien van wandelpaden. De lanen zijn al zichtbaar 

op kaarten uit 1870 en  vormen  hiermee een belangrijk 

cultuurhistorisch element. 

    Een deel van de lanen is gerevitaliseerd om ze een       

    uniforme uitstraling te geven. 

 
 

Figuur 7: Een van de lanen op Landgoed Lauswolt 

  

 
Vleermuizen gebruiken de lanen als navigatieroute 

van hun verblijf naar hun foerageergebieden. 

Waargenomen vleermuizen zijn de gewone en ruige 

dwergvleermuis, de rosse vleermuis en laatvlieger. 

 

Heide 
Op de golfbaan komt plaatselijk heide voor, heide 

vormt een onderdeel van de carry en komt ook voor in 

de rough en bossen. In het drogere deel van de 

golfbaan is struikheide de meest voorkomende 

heidesoort, in  het  beekdal   en   op   meer vochtigere 

bodems komt ook dopheide voor. Delen van de heide 

kunnen vergrassen, maar er worden soms ook weer 

nieuwe stukjes op de golfbaan omgevormd tot heide. 

Door het beheer i.v.m. Het golfspel blijven 

heideplantjes op veel plekken gelijk in leeftijd en 

hoogte. 

 
Bijzondere soorten die voorkomen op de heide van 

Lauswolt zijn kraaiheide, stekelbrem, ronde 

zonnedauw en diverse libellen en sprinkhanen. 

 

Beekdal 

Aan de    zuidkant    van    de   golfbaan   ligt het 
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Koningsdiep, een beekdal waar de beek ‘Alddjip’ door 

heen stroomt. Deze beek is van oudsher de leidraad 

geweest bij het ontginnen van de gronden rondom 

Beetsterzwaag. Bij de aanleg van de holes in het 

Koningsdiep zijn berken aangeplant en zijn er 

spontaan elzen gaan groeien. 

Door de lage ligging, de aanwezigheid van de beek en 

grondwater dat dicht onder het maaiveld voorkomt, is 

dit deel van de golfbaan rijk aan waterpartijen afge- 

wisseld met vochtige laagten. 

 
Bijzondere soorten die voorkomen in  het  beekdal zijn 

blauwe zegge, sterzegge, rietorchis, blaasjeskruid en 

poelkikker. Vogels die zijn waargenomen in of aan de 

rand van het beekdal zijn onder andere: grauwe 

vliegenvanger, gekraagde roodstaart, koekoek, sijs en 

boompieper. 

 

Bijzondere soorten 

Tijdens inventarisaties op de golfbaan in het verleden 

zijn diverse bijzondere soorten waargenomen. Deze 

soorten worden hieronder kort beschreven. 

 

Kraaiheide 

Kraaiheide is een bijzondere en niet veel 

voorkomende heidesoort in Nederland die op de Rode 

Lijst staat. Kraaiheide is een soort van overgangen in 

het landschap en het  voorkomen ervan op de golfbaan 

duidt op bijzondere overgangen tussen natte en droge 

zure gronden. 
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Rietorchis 

De  rietorchis  komt voor  in  graslanden,  trilvenen  en 

veenmosrietlanden  en  staat in tabel 2  Van  de  Flora- 

en   faunawet  beschermde  soorten.  De  soort  komt 

voornamelijk  in   het  oostelijke  deel  van   Friesland 

voor. 

Het voorkomen van deze orchidee wijst op een 

vochtige, niet of weinig bemeste en kalkhoudende 

bodem. 

 

Blauwe zegge 

Blauwe  zegge  is  een  kenmerkende  soort  voor  het 

blauwgrasland.  Blauwgraslanden  zijn  in  Nederland 

kwetsbare  en  zeldzame  soorten  graslanden  die  nog 

op enkele plekken voorkomen in beekdalen en natte 

heidegebieden. Op nog geen 2 kilometer afstand van 

de  golfclub  ligt  een  van  de  grootste  heischraal-  en 

blauwgraslandcomplexen   van   Noord-Nederland   in 

het natuurgebied Rome ten zuidoosten van het dorp 

Beetsterzwaag. 

Het voorkomen van de blauwe zegge in combinatie 

met ronde zonnedauw, snavelzegge en veenpluis op 

de golfbaan duidt op een hoge potentie voor de 

ontwikkeling van blauwgrasland. 

 

12 Blaasjeskruid 

Blaasjeskruid is een waterplant die groeit in helder  en 

schoon stilstaand water van beekdalen en 

veengebieden. 

De aanwezigheid van deze Rode Lijst soort duidt op 

een goede kwaliteit van het oppervlakte water. 

Ringslang 

De ringslang is op de golfbaan vele malen 

waargenomen. De slang heeft een aantal broeihopen 

in de middelste bossen van de golfbaan. De ringslang 

staat op de Rode Lijst en in tabel 3 van de Flora- en 

faunawet en maakt gebruik van open water om te 

jagen en structuurrijke oevers en bosschages om zich 

te verschuilen. 

Het voorkomen van de slang op Lauswolt duidt op het 

voorkomen van open water met voldoende leven en 

natuurlijke oevers met hogere begroeiing. 

 

Nachtvlinders 

In     2013     heeft     een     nachtvlinder     onderzoek 

plaatsgevonden. Uit dit onderzoek bleek dat er  twee 

soorten  nachtvlinders  voorkomen  die  op  de  Rode 

Lijst als ‘ernstig bedreigt’ staan vermeld. Dit zijn de 

berkentandvlinder en de loofboomdwergspanner. 

De berkentandvlinder is als rups volledig afhankelijk 

van berken en elzen als voedselplant. 

De loofboomdwergspanner is naast loofbomen ook 

afhankelijk van het voorkomen van zuurbes, meidoorn 

en sleedoorn. 

 

BescherMde soorten 

De volgende aangetroffen flora- en faunasoorten staan 

vermeld in de tabel van de Flora- en faunawet en 

hebben daarmee een beschermde status: 

 Rietorchis (tabel 2); 

 Bastaardkikker (tabel 1); 

 Bruine kikker (tabel 1); 

 

 

 
Figuur 8: Kraaiheide en blauwe zegge zijn bijzondere plantensoorten 
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 Gewone pad (tabel 1); 

 Kleine watersalamander (tabel 1); 

 Meerkikker (tabel 1); 

 Poelkikker (tabel 3); 

 Ringslang (tabel 3); 

 Rode bosmier (tabel 1); 

 Eekhoorn (tabel 1); 

 Konijn (tabel 1); 

 Ree (tabel 1). 

2.6 Cultuurhistorie 

Ontginning 

De eerste bekende ontginningen van de omgeving 

rondom de golfbaan stammen uit de 10de eeuw na 

Christus. 

De vroege bewoners uit de streek trokken vanuit het 

benedenstroomse deel van het Koningsdiep het gebied 

binnen en groeven sloten loodrecht op het 

Koningsdiep. De bewoning ontstond voornamelijk op 

de hellingen in het gebied, de veengronden 
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Figuur 9: Dubbelloof groeit in de oevers van oude bossloten 

Figuur 10: Historische kaart van 1927 
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Figuur 11: Cultuurhistorische elementen 
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werden na ontginning omgevormd tot akkergronden. 

Tussen de 11de en 13de eeuw werden steeds meer 

gronden stroomopwaarts ontgonnen. Hierdoor 

ontstonden de kenmerkende lintdorpen. 

 

Het Wallebosch 

Dwars  door   het  terrein   loopt  de  oudste  dijk  van 

Friesland,  “de  Walle’.  Deze  15de  eeuwse  dijk  loopt 

van     Beetsterzwaag    tot    voorbij    Aldeboarn     en 

fungeerde  als  waterkering.  Wanneer  bij  hoog  water 

van de Zuiderzee de velden onder water  stroomden, 

bleven de landerijen ten noorden van de Walle droog. 

Anderzijds  verwijst  de  naam  ’Wallebosch’  (het  bos 

tussen  het  Koningsdiep  en  de  Walle)  naar  de  vele 

walletjes  en  greppels  (rabatten)  in  de bosvakken. In 

het verleden zorgden deze gegraven bossloten er voor 

dat   de  bossen   droog   genoeg   waren   om   hout   te 

kunnen laten groeien en oogsten. 

 

Landgoed Lauswolt 

Landgoed Lauswolt is een historisch landgoed, dat 

momenteel in gebruik is als hotel met park, een golf- 

baan en een bos- en natuurgebied dat het hotel en 

golfbaan omringd. 

De historie van het landgoed gaat terug tot de 17de 

eeuw. In 1631 werd de eerste vermelding gemaakt van 

boerderijen die werden gekocht door de familie 

Eysinga-van Lynden. Hun kleinzoon liet omstreeks 

1867 de buitenplaats bebouwen met een hoofdhuis, 

koethuis, stal, koetsierswoning en richtte het omrin- 

gende park in. Zowel de gebouwen als het omringen- 

de park is ontworpen door de architect S.A. van Lun- 

teren. 

 
In het huidige beeld van Landgoed Lauswolt zijn nog 

verschillende  cultuurhistorische  elementen  terug  te 

vinden.  De  oude  lanen die  van noord  naar  zuid  en 

van oost naar west lopen zijn in nagenoeg in tact en 

worden   waar   nodig   hersteld.   Het   rondeel,   waar 

naar   alle  waarschijnlijkheid  een   theehuisje  stond, 

biedt nu ruimte aan de in 2013 geplante Koningslin- 

de  ter  gelegenheid  van  de  troonopvolging  door  Ko- 

ning Willem Alexander. Daarnaast lopen er  nog en- 

kele zichtlijnen vanaf  het landhuis over  de golfbaan 

en het omliggende terrein. 

Op de kaart van figuur 11 zijn de cultuurhistorische 

elementen te zien. 

 

2.7 Oppervlakteverdeling 

De oppervlakte verdeling van de golfbaan in verschil- 

lende terreintypen is te vinden in figuur 12. 

2.8 Eigendom en verantwoordelijkheden 

De golfbaan is gelegen op het Landgoed Lauswolt. De 

gronden zijn sinds 1988 in eigendom van Golf & 

Country Club Lauswolt. 

De golfclub heeft de verantwoordelijkheid over het 

beheren van de golfbaan, met name de spelelemen- 

ten. Het beheer van en houtoogst uit de bossen is in 

handen van de Bosgroep, die in opdracht van het de 

golfclub het beheer uitvoert. 
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Figuur 12: Oppervlakteverdeling terreintypen 

Terreintype Hectare 

Green 1.11 

Voorgreen 1.27 

Tee 0.72 

Fairway 8.54 

Semi-rough 4.64 

Golfrough 10.38 

Bunker 0.21 

Driving-range 2.39 

Bebouwing 0.17 

Border 0.04 

Verharding 0.65 

Pad halfverhard 0.87 

Pad onverhard 2.27 

Water 3.12 

Poel 0.12 

Oeverzone 0.63 

Vochtig bloemrijk grasland 2.21 

Droog bloemrijk grasland 2.24 

Heide 2.53 

Struweel 0.33 

Bos 56.22 

Overig terrein 6.30 

Totaal 100.01 
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Figuur 13: Kaart met landschapszones 
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Hoofdstuk 3: Toekomstvisie 

De 18-holes golfbaan van Golf & Countryclub Lauswolt is gelegen op Landgoed Lauswolt. 

Karakteristiek is de landschappelijke overgang van het landgoedbos naar het open beekdal. De oude 

bosstructuren, lanen, sloten, rabatten, 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 met een natuurlijke aantrekkingskracht voor leden, 

gastspelers en sponsoren. Kernwaarden die de golfbaan typeren zijn landgoedkarakter, overgang van 

gesloten bos naar open beekdal, hoge natuurwaarden, agrarisch verleden, stilte, gastvrijheid, 

natuurvriendelijk. 

De toekomstvisie geeft richting aan de landschappelijke ontwikkeling van de golfbaan en geeft weer welke 

ontwikkelingen op termijn wenselijk zijn voor Golf & Country Club Lauswolt. 
 

 
3.1 Landschap en stijl 

Onder deze noemer wordt verstaan: de visie van de 

golfclub op het landschap en decor van de golfbaan. 

 

Ambitie 

Op de golfbaan zijn 3 landschapszones te 

onderscheiden (zie de visiekaart van figuur 13 

(omgrenzing onjuist). Deze landschapszones typeren 

het karakter van de golfbaan, de natuurwaarden en het 

cultuurhistorisch verleden van het gebied. De 

aanwezige elementen op de golfbaan sluiten in 

uitstraling en (soort)samenstelling aan op de 

landschapszone waarin zij zijn gelegen. 

 
De noordelijk gelegen holes bevinden zich in het Van 

Lunterenpark, wat we hieronder ‘Landgoed Lauswolt’ 

noemen. De holes in het  middengedeelte liggen in de 

ontginningsbossen het ‘Wallebosch’ en de zuidelijke 

holes liggen in het beekdal van het ‘Koningsdiep’. 

De verbinding tussen deze landschapstypen wordt 

gevormd door de zichtlijnen welke van noord naar 

zuid lopen. 

 

Landgoed Lauswolt 

Landgoed Lauswolt wordt gekenmerkt door een 

parkachtig karakter. De beplanting bestaat uit 

inheemse, gebiedseigen beplanting, afgewisseld met 

gecultiveerde soorten zoals rododendron en rode beuk, 

wat veel kleur en variatie aan de beplanting geeft. Ook 

grote solitaire bomen of groepen bomen passen in het 

karakter van Landgoed Lauswolt. De rough is 

onderhouden, en het buitengebied rond het clubhuis 

ziet er verzorgd en verwelkomend uit. 

 

Wallebosch 

De speler komt vanuit het park in de natuur  terecht  in 

het Wallebosch. De overgang van het Van Lunter- 

park naar het Wallebosch wordt gevormd door de 

oudste dijk van Friesland. Hier wisselen verschillen- 

de typen bos (nat, droog, open, gesloten) elkaar af. 

Naast de holes liggen heidevelden en bosranden met 

struikvormers die gedurende het jaar de hole steeds 

weer een andere uitstraling en kleur geven. Spelen in 

het Wallebosch is het herbeleven van de historie van 

het gebied. De speler golft tussen de ontginnings- 

bossen die worden gedomineerd door grove den, lariks 

en douglasspar. Deze bossen hadden in het verleden 

een productiefunctie, maar worden nu langzaam 

omgevormd naar een natuurlijker bos met hoge 

diversiteit. Behoud van oude grove dennen en 

ontwikkeling van heide zijn daar de speerpunten. 
Trefwoorden: natuurbos, rabatten, droge heide,  
bos-randen, cultuurhistorie, wal, lanen. 17 

 

Koningsdiep 

Nadat de speler de 4de of 14de hole langs het rondeel 

met de Koningslinde heeft gespeeld, komt hij of zij in 

de zone Koningsdiep. Hier maakt de speler kennis met 

de openheid van het beekdal van het ‘Alddjip’. 

Blauwgraslanden, vochtige heide en afwisselende 

oevers langs de waterpartijen zorgen voor een gevari- 

eerde omgeving van de holes. De spelers kunnen 

genieten van het weidse uitzicht over de aangrenzen- 

de graslanden en het natuurgebied 

‘Lippenhuisderheide’ nabij de golfbaan. De golfer 

moet zowel de diverse waterpartijen, als weer en wind 

durven te trotseren om deze holes te spelen. Kleine 

boomgroepen met elzen, berken en wilgen geven de 

speler het gevoel zich midden in een natuurlijk beekdal 

te bevinden. 

 
Trefwoorden: open water, vochtige heide, openheid, 

blauwgrasland, beekdal, uitzicht. 

 

Doelstellingen 

De golfbaan moet over de jaren dezelfde uitstraling 

houden als deze nu heeft, waar mogelijk worden de 

verschillende landschapstypen versterkt. De lanen en 

zichtlijnen moeten als cultuurhistorische waarden 

intact blijven. 

De bossen vormen het decor rondom de  holes  en zijn 

gevarieerd in structuur, hebben een hoge recreatieve 

waarde en een gevarieerde leeftijds 
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18 Figuur 14: Zichtlijn richting het landhuis van Landgoed Lauswolt 

 
 
 

 

Figuur 15: Overgang van gesloten bos naar open beekdal 



Baanbeheerplan Golf & Country Club Lauswolt 

 

6 

 
 

opbouw. Het bos heeft een hoge houtkwaliteit en dient 

deze te behouden, zodat ook in de toekomst 

kwaliteitshout vrijkomt bij houtoogst. 

 
Puntsgewijs kunnen de volgende doelstellingen 

worden geformuleerd: 

 
  Zichtlijnen behouden; 

  lanen zijn vitaal, compleet en uniform; 

       de overgangen tussen bos en golfbaan bestaan 

in het landschapstype Wallebosch en 

Koningsdiep uit vloeiende lijnen en een 

opbouw van gras, naar struweel naar bos waar 

dat speltechnisch mogelijk is. De overgangen 

in het landschapstype landgoed Lauswolt zijn 

juist strak conform het ontwerp van het Van 

Lunterenpark; 

    er vindt heideontwikkeling plaats waar 

mogelijk, in de landschapszones Wallebosch 

en Koningsdiep. De bestaande heide heeft een 

hoge kwaliteit. 

  de verschillende landschapszones ‘Landgoed 

Lauswolt’, ‘Wallebosch’ en ‘Koningsdiep’ zijn 

herkenbaar aanwezig; 

  ingrepen in het landschap hebben tot doel de 

golftechnische kwaliteit te vergroten, de 

natuurwaarden te versterken en/of de cultuur 

historie te behouden of terug te brengen. 

~  verbeteren waterhuishouding op het landgoed  

  in overleg met hydrologen en wetterskip  

  Fryslan 
 

 

Ontwikkelingsvisie Landgoederenzone 

Landgoed Lauswolt is gelegen in de 

landgoederenzone Beetsterzwaag en Olterterp, een 

eiland van buitenplaatsen in het zeer open Friese 

landschap. 

 
In dit frame van lange lijnen uit het cultuurland- 

schap vormen de bosstructuren, open ruimten en de 

buitenplaatsen daarbinnen als het ware de parels aan 

een groene ketting. 

Deze landgoederenzone is een parklandschap waarin 

natuur, een rijkheid aan bouwkundige elementen, 

parkstructuren en sierbeplanting een fraai ensemble 

vormen. Deze kernwaarden komen terug in het land- 

schap van de golfbaan. 

 

Landgoed Lauswolt is opengesteld voor wandelaars 

die het landgoed bezoeken. 

 

In de ontwikkelingsvisie van de landgoederenzone 

Beetsterzwaag-Olterterp zijn voor landgoed Lauswolt 

de volgende opgaven geformuleerd om de landschap- 

pelijke- en cultuurhistorische waarden van Lauswolt 

zoveel mogelijk te behouden dan wel verder te 

ontwikkelen: 

   Herstel van de eenheid van het Van Lunteren- park 

door de samenwerkingen tussen de 

 

eigenaren van hotel Lauswolt en de Golf- & 

Country Club Lauswolt, te vergroten; 

   de heideterreintjes  worden   onderling   met 

elkaar verbonden en heide langs de golfbaan 

wordt gestimuleerd. 

 

3.2 Ecologie 

Ambitie 

Het terrein is in de eerste plaats een golfbaan. Dit 

betekent dat er conflicten tussen golf en natuur kunnen 

ontstaan (bijvoorbeeld schade door kraaien die op 

engerlingen foerageren). Er zijn echter veel 

mogelijkheden om de natuurwaarden in de baan te 

behouden en te ontwikkelen. 

Gezien de ligging binnen de Ecologische Hoofdstruc- 

tuur neemt de golfclub haar verantwoordelijkheid om 

de natuurwaarden te behouden en waar dit kan te 

versterken door middel van verantwoord beheer. 

 
De golfbaan is GEO gecertificeerd.  Deze certificering  

borgt  dat   de  duurzaamheid  van   het beleid en 

beheer zich uitstrekt over het hele landgoed. Middels 

het toepassen van de Gedragscode Natuurbeheer en de 

bijhorende checklist geeft de golfclub naast de algemene 

zorgplicht invulling aan zijn verplichting om zorgvuldig 

met de wet en de natuur om te gaan. 

 19 

 
De golfclub  was tot 2012  in het bezit van   het FSC- 

groepscertificaat,    hetgeen    inhoudt    dat    het    bos 

duurzaam  wordt  beheerd  volgens  de  principes  en 

eisen   van   het  FSC  (Forest  Stewardship  Council). 

Wegens   een   toename   van   administratieve   lasten 

voorkomend   uit   de   certificering   is   besloten   te 

stoppen.  Het bos    wordt  echter   nog  wel   beheerd 

conform de principes van de FSC. 

 
Voor het bos zijn door de Bosgroep Noord-Oost Ne- 

derland de volgende ambities geformuleerd: 

 Inheems bos: 70%; 

 Gemengd bos: 90 %; 

 Dood  hout: >  4 dode bomen  per  ha met een 

dbh van 30 cm op 25% van de oppervlakte; 

 Structuurrijk bos: 60%; 

 Houtoogst: gemiddeld 3,5 m3 per ha per jaar. 

 

Natuurwaarden per zone 

Per landschapszone wordt de ecologische waarde kort 

beschreven. 

 

Landgoed Lauswolt 

In de oude landgoedbossen van de landschapszone 

Landgoed Lauswolt, vinden we flora en fauna passen- 

de bij het bos biotoop. Soorten als rode bosmier, dub- 

belloof, ringslang, havik, uilensoorten, zwarte specht, 
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ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, boommarter voelen zich 

thuis in het bos. 

 

Wallebosch 

De overgangen van golfbaan naar bos en de 

heidegebieden zijn interessante leefgebieden voor 

diverse plant- en diersoorten, zoals: rode bosmier, 

hoornaar, ringslang, ree, konijn, eekhoorn, 

boommarter, zeggendoorntje, rode bosbes, 

koningsvaren, groene specht, buizerd, boomklever, 

havik, uilensoorten en diverse kleine zangvogels. 

 

Koningsdiep 

In het beekdal het koningsdiep komen onder andere de 

volgende plant- en  diersoorten  voor:  stekelbrem, 

kraaiheide, blauwe knoop, grote pimpernel, 

moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, sterzegge, 

blauwe zegge, witte snavelbies, veldleeuwerik, 

geelgors, roodborsttapuit, watervleermuis, 

levendbarende hagedis, heikikker, 

heidesabelsprinkhaan, knopspietje, heideblauwtje en 

diverse libellensoorten. 

 

Doelstellingen 
20       De locaties van  de  verschillende  natuurlijke 

elementen   zijn   bekend  bij   de  golfclub   en 

staan op kaart; 

  het beheer van de natuurlijke elementen is 

geformuleerd in de vorm van een beheerplan; 

  beheer vindt plaats binnen de  kaders van  de  

Flora- en faunawet; 

  locaties met een hoge natuurpotentie  zijn  

bekend bij de golfclub en worden optimaal 

beheerd of verder ontwikkeld; 

       de bossen worden duurzaam beheerd volgens  

de principes van het FSC keurmerk; 

       het  beheer  van  de bossen  ligt in handen  van 

de Coöperatie Bosgroep Noord-Oost 

Nederland; 

    de  golfclub biedt ruimte  aan organisaties die 

zich bezig houden met plant en dier op het 

terrein.  De golfclub zelf heeft een enthousiaste 

natuur commissie die natuurbehoud en verdere 

natuur ontwikkeling als doel heeft. 

      de  natuurlijke  elementen worden  zorgvuldig 

en volgens de Flora- en faunawet beheerd; 

  uitbreiding van  deze  natuurelementen  vindt 

plaats wanneer dit niet in conflict met het spel 

of andere cultuurtechnische factoren is. 

 

3.3 Het spel 

Ambitie 

Golf & Country Club Lauswolt houdt een 18 holes 

bosbaan in stand onder de A-status van de NGF. 

Aansluitend aan de visie van het bestuur heeft de 

 

baancommissie als doelstelling de baan in optimale 

conditie te houden voor zowel de recreatieve golfer als 

de wedstrijdspeler. De club streeft naar een 

uitdagende baan met optimale greens. Deelname aan 

de GEO certificering waarborgt een verantwoord 

beheer van en onderhoud aan de golfbaan. 

 
De golfclub heeft het volgende beleid voor het spel 

geformuleerd: 

 
De golfbaan profileert zich als een natuurlijke, rustig 

gelegen baan, die het hele jaar door bespeelbaar is 

voor jong en oud, gevorderde speler of professional. 

De holes op de golfbaan slingeren zich als een 

parelketting door het landgoedbos, naar het beekdal 

en weer terug door het bos. Deze afwisseling in een 

meer open en gesloten landschap is verrassend en 

geeft iedere hole, als parel aan de ketting, een eigen 

karakter. 

 

Doelstellingen 

  Het beleid is er op gericht om een  18 holes 

bosbaan in stand te houden op het niveau van A- 

status zoals door de NGF geformuleerd; 

   de baan  moet  een  interessante  uitdaging 

vormen voor zowel leden als gastspelers, met 

een gemiddelde handicap van 18; 

     de baan biedt mogelijkheden voor  het spelen  

van wedstrijden van de NGF kalender; 

         het onderhoudsbudget voor de baan (inclusief 

salarissen)    is    max.    50%    van    het    totale 

clubbudget; 

  het onderhoud van  de  baan  wordt  in  eigen 

beheer uitgevoerd; 

         doelstelling  is  dat  de  baan  95%  van  het  jaar 

open  is  en  in  de  periode  van  1  april  tot  1 

november      in      qualifying      conditie      is. 

(behoudens extreme weersomstandigheden); 

  bij aanschaf van nieuwe machines zal waar  

 mogelijk gekozen worden voor exemplaren met 

 een lage  geluidsemissie en een lagere CO2  

 uitstoot en mogelijkheid voor gebruik schonere  

 brandstof 

     er wordt naar gestreefd om onder handhaving 

van optimale condities van de baan zo min 

mogelijk water, energie, meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

      Doelstelling van de NGF is dat alle banen in 

2022 geen pesticiden meer gebruiken, via IPM 

(intergrated pest managment) is een traject 

ingezet tot het stoppen van pesticide gebruik. 

Enthousiaste leden helpen jaarlijks mee om 

handmarig onkruid te verwijderen uit de 

banen. 

  greenkeepers vallen onder de CAO voor 

hoveniers; 

       er  wordt gedurende het  jaar zo lang mogelijk 

op de zomergreens gespeeld; 

      vrijwel alle  delen  van  het  terrein  die buiten 
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het spel liggen worden beheerd als 

uitspeelbare rough of droog bloemrijk 

grasland. 
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Uitzonderingen hierop zijn de oevers en 

delen met heide. 

      

3.4 De club/vereniging 

Ambitie 

De golfclub heeft als doelgroep zowel recreatieve als 

competitieve spelers van verschillende leeftijds-

groepen met een ge middelde  playing handicap van 

18. 

Om meer leden te werven en binden, wil de golfclub 

verschillende soorten lidmaatschappen aan gaan 

bieden. 

De club neemt deel aan landelijke themadagen zoals 

de Open Golf Dag en de nationale Birdwatchingday. 

Leden kunnen hieraan deelnemen. 

Daarnaast heeft de golfclub regelmatig contact met de 

gemeente, het Waterschap, naburige landgoedei- 

genaren en het hotel Lauswolt. 

 

Golf & Country Club Lauswolt is GEO gecertificeerd. 

Door deel te nemen aan dit herhalende traject, wil de 

golfclub uiting geven aan haar duurzame karakter en 

zorgvuldige omgang met na- tuur en milieu. 

 
Het clubhuis is de eerste kennismaking van de 

gastspeler en daarmee de eerste indruk van Golf & 

Country Club Lauswolt. Gastheerschap is een 

absolute vereiste en geeft de leden en de gastspelers 

 

een warm gevoel. Het bestuur draagt er zorg voor dat 

leden, introducés en gasten gebruik kunnen maken 

van het clubhuis en de daarbij behorende faciliteiten. 

Het clubhuis heeft geen publiek karakter. 

De golfbaan is gelegen op een landgoed en het land- 

goed heeft een Natuurschoonwet status. 

Een groot deel van de paden over het golfterrein en in 

de bossen zijn door de golfclub als toegankelijk voor 

het publiek verklaard. 

 

Doelstellingen 
 

  de club wil meer gaan communiceren over 

duurzaamheid en andere activiteiten ten 

behoeve van natuur; 

  de aanwezige contacten met de gemeente, 

waterschap, naburige landgoedeigenaren en 

het hotel Lauswolt worden behouden; 

         de golfclub is GEO gecertificeerd; 

   gasten  van het  hotel zijn welkom  op  de golf- 

baan en golfers zijn welkom in het hotel; 

  bezoekers aan het landgoed kunnen jaarrond 

wandelen door het gebied, op opengestelde 

wegen en paden.  21 

 

 
Figuur 16: De golfclub bestaat uit zowel recreatieve als competitieve spelers 
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3.5 Sterkte en zwakte analyse 

Een SWOT-analyse of wel Strengths (sterkten), 

Weaknesses (zwakte), opportunity's (kansen) en 

Threaths (bedreigingen) analyse geeft in een 

overzicht weer waar de kracht en waar de 

aandachtspunten van de golfbaan liggen. In de tabel 

van figuur 17 staat een overzicht van deze sterke en 

zwakke punten, kansen en bedreigingen. 

 
Het doel van dit beheerplan is om de kansen en 

sterkten van de golfbaan te behouden en versterken. 

Middels de voorgestelde maatregelen uit hoofdstuk 

6, zullen de bedreigingen en zwakten voor zover 

mogelijk worden verminderd of weggenomen. 
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Sterke punten Zwakke punten 

 Sterk landgoed karakter met daarbij horende  De huidige waterhuishouding vormt een knel- 
 elementen;  punt voor het spel. Door toenemende droogte in de 

zomers bestaat het risico dat delen van de fairways 
dood gaan. 

 Afwisseling tussen park, bos en beekdal zorgt ~ Door het verbod op pesticiden bestaat de kans dat de 
fairways en greens niet meer de kwaliteit hebben die 
ze tot nu toe hebben. 

 voor interessant karakter van de golfbaan;   

 Er is veel ruimte aanwezig voor natuur en   
 natuurlijke ontwikkelingen;   

 Door de ligging is er veel aansluiting op natuur in   

 de omgeving. Dit biedt veel kansen voor de   

 ecologische waarde van het terrein;   

 De bossen bezitten een hoge houtkwaliteit;   

 Er is een hoge biodiversiteit op het terrein;   

 Er is een goede samenwerking met de Bosgroep   

 

en het landgoed; 

Sterke verenigings-identiteit. 

  

Kansen Bedreigingen 

 De waterhuishouding kan worden verbeterd door 
vasthouden van water, eventueel buffering 

 De holes liggen relatief ver uit elkaar, waardoor 
spelers ver moeten lopen. Men gaat dus niet 
‘even’ en rondje golfen; 

 Door fairway beregening kan bij beperkte 
beregening schade worden voorkomen aan de 
fairways. 

 

 

In het omringende gebied zijn weinig potentiële 
golfers te vinden; 

Doordat de waterhuishouding gedeeltelijk niet in 
handen is van de golfclub, zijn wijzigingen ten 
aanzien van peilbeheer moeizaam om te 
ondernemen. 

Figuur 17: SWOT analyse 
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Hoofdstuk 4: SpeleleMenten 

In  dit hoofdstuk worden de verschillende terreintypen uit de groep  spelelementen beschreven.  

Onder spelelementen worden verstaan: de intensief bespeelde elementen die onderhouden worden 

ten behoeve van het golfspel. We onderscheiden greens, voorgreens/aprons, tees, fairways, carry, 

semi-rough, golfrough, bunkers en de oefenfaciliteiten. Daarnaast wordt het verblijfsgebied 

beschreven, gezien dit deel van de golfbaan door de greenkeepers wordt onderhouden. 

 

De spelelementen zijn de intensief bespeelde 

onderdelen van een golfbaan die samen de holes 

vormen. Omdat de kwaliteit van het golfspel 

afhankelijk is van de kwaliteit van de grasmat, zullen 

de verschillende typen spelelementen en hun beheer in 

dit hoofdstuk worden besproken. 

Per type spelelement wordt het volgende besproken: 

 
Streefbeeld (toelichting) 

Met een omschrijving van het spelelement wordt een 

ideaalplaatje geschetst. Het doel is dit beeld geheel, of 

op zijn minst grotendeels, te bereiken. De 

hoofddoelstelling is golf. 

 

Doelstellingen (toelichting) 

De doelstellingen formuleren aan welke eisen het 

spelelement moet voldoen om het streefbeeld te be- 

reiken. De doelstellingen zijn concreet en waar mo- 

gelijk meetbaar. 

4.1 Green 

Streefbeeld 

Zomergreens worden het gehele jaar door gebruikt, 

tenzij naar het oordeel van de hoofdgreenkeeper of de 

baancommissie schade zou kunnen ontstaan ten 

gevolge van natheid, vorst, sneeuw of opdooi. Het gaat 

hierbij voornamelijk om het voorkomen van 

verdichting en oppervlakkige beschadiging bij 

betreding onder natte omstandigheden. 

De wintergreens worden in het najaar, op de daarvoor 

geschikte plek, uitgemaaid met de handgreenmaaier. 

De melding: “wintergreens” komt op het 

mededelingen bord, de website en op “het bandje’ te 

staan. 
Bestrijding van schimmels en onkruid wordt door 

middel van wettelijk toegestane middelen, als laatste  
23

 

redmiddel ingezet. Voorkomen middels goed onder- 

houd is beter. 

 

 
Figuur 18: Zicht op de green van hole 9 
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Doelstellingen 

         De      grassoortensamenstelling      is      80% 

roodzwenkgras en 20% gewoon struisgras; 

         de  greens  zitten  in  het  speelseizoen  goed  in 

het    gras    en    worden    gemaaid    op    een 

maaihoogte  van  4,5-5,5mm,  afhankelijk  van 

weersomstandigheden en jaargetijde; 

      de  snelheid  van  alle  greens (gemeten met 

stimpmeter)  is  (binnen  een range  van  10%)  

gelijk,  met  een snelheid  van ongeveer      2,30      

meter      voor      normale c lub wedstr i jden .       

Ten       t i jde       van kampioenschappen e.d. 

mag deze hoger  zijn. De  balsnelheid  is  sterk  

gerelateerd  aan  het spelniveau en wat gras 

technisch mogelijk is; 

       het  beregeningsregiem is er op afgesteld  dat  

de greens “stevig maar veerkrachtig” zijn, in 

elk geval niet te zacht; 

   de behoefte  van  het  gras  en  het   op  dat 

moment beschikbare vocht bepaald de 

hoeveelheid te geven beregeningswater; 

      de snelheid van de greens zal zoveel mogelijk 

op gelijk niveau worden gebracht; 

   voor de  greens  zullen  zoveel  mogelijk 

meetbare, realistische doelstellingen gebruikt 

worden, ten einde de kwaliteit van de greens 
24 verder te verbeteren. 

 

4.2 Voorgreen/apron 

Streefbeeld 

De  voorgreens  zijn  allemaal  gelijk  van  “hardheid”, 

waardoor  het aanspelen van elke green gelijk is. De 

apron   en   voorgreen   zijn   duidelijk  zichtbaar   door 

middel van het maaibeeld. De maaihoogte ligt tussen 

10 en 12 mm. Het beheer van de voorgreen en apron 

kent nagenoeg hetzelfde regime als de green. 

 

Doelstellingen 

         De   gras soorten samenstelling   is   80%   rood- 

zwenkgras en 20% gewoon struisgras; 

         rond  elke  green   ligt  een   apron   van  ca.  2 

maaibreedtes.   Speltechnisch behoren   green 

en voorgreen gelijk te zijn, zij sluiten zoveel 

mogelijk naadloos op elkaar aan; 

   onderhoud  aan  de  voorgreens  zal  in   grote 

mate overeenstemming vertonen met de 

greens. Alle voorgreens hebben een gelijke 

“hardheid”; 

  voorgreens behoren er verzorgd uit te zien, 

waarbij zij duidelijk van de fairway te 

onderscheiden zijn; 

         de apron en voorgreen worden twee keer  per 

week   gemaaid   met   een   triple-maaier   met 

vangbakken op 10-12 mm hoogte, afhankelijk 

van weersomstandigheden en jaargetijde. 

 

4.3 Tee 

Streefbeeld 

De  minimale  afmeting  per  enkele  tee  is  een  lengte 

van 20 meter en een breedte van 7 meter. 

Het meetpunt bevindt zich aan de rechterzijde op 

maximaal 10 meter van de voorzijde van de tee. Het 

meetpunt is duidelijk zichtbaar. Bij een gecombi- 

neerde afslagplaatsen kan de maatvoering hiervan 

afwijken . 

Het tee oppervlak moet vlak zijn, goed gedraineerd 

zijn en een stevige egale grasmat hebben. 

De maaihoogte is in de zomer is 10-12 mm en in de 

winter 15 mm. 

 

Doelstellingen 

  De grassoortensamenstelling is 60% rood- 

zwenkgras en 40% gewoon struisgras; 

     het tee oppervlak is goed  gedraineerd en heeft 

een stevige egale grasmat; 

         maaihoogte  is  10-12  mm  in  de  zomer  en  15 

mm in de winter; 

      de baan kent witte, gele, blauwe, rode tees.  De 

tees dienen van voldoende formaat te zijn en 

goed vlak; 

  op/in de fairways zijn oranje tees aangebracht 

zodanig dat de gemeten afstand van de hole 

80% bedraagt ten opzichte van 

 

  
Figuur 19: Voorgreen van hole 3 Figuur 20: Tee van hole 6 
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de afstand gemeten vanaf de rode meetpun- 

ten; 

  er zijn geen specifieke (gemeten) wintertees. 

Gedurende de winter blijven de teemarkers 

rouleren echter bij bevroren ondergrond wor- 

den de tee-markers extreem voorop of achter- 

op de tee geplaatst en, indien de baan non- 

qualifying is, zelfs buiten de 10 meter afstand 

van het meetpunt. Dit om de tee te  sparen voor 

het speelseizoen. 

 

4.4 Fairway 

Streefbeeld 

Alle fairways vertonen een regelmatig maaibeeld, 

gemaaid in een diagonaal maaipatroon. Maailijnen 

lopen met ondulaties en hindernissen in het terrein 

mee waardoor de speler de hole kan ‘lezen’. 

De bal ligt als het ware ‘op’ het gras en kan makkelijk 

gespeeld worden. 

 

Doelstellingen 

  De grassoortensamenstelling is 60% rood- 

zwenkgras en 40% gewoon struisgras; 

  de maaihoogte in het speelseizoen is 16 mm; 

         de contouren worden zo gemaaid dat het lan- 

dingsgebied vo o r    de   “bogeyspeler”   op   een 

vaste  breedte  wordt  gehouden.  Bij  de  par  5 

holes ook voor de tweede slag. 

4.5 Carry 

Streefbeeld 

De carry vormt de eerste hindernis die een speler moet 

overbruggen. De carry bestaat uit een rough-achtige 

vegetatie en loopt vanaf de tee door tot het begin van 

de fairway. Op Golf & Country Club Lauswolt worden 

de carry’s gevormd door hogere grassen, kruiden en 

heidevegetatie. Een carry kan een hogere begroeiing 

hebben dan de rough, maar is nooit onmogelijk om te 

overbruggen. 

De carry daagt de speler uit om met de eerste slag de 

bal op de fairway te laten landen. 

 

Doelstelling 

   De carry vormt een  hindernis voor  de speler, 

maar is niet onmogelijk om te overbruggen; 

      de begroeiing van de carry is nooit hoger dan  

30 cm, om ervoor te zorgen dat de speler zijn of 

haar bal altijd terug kan vinden; 

  op  de  carry  komt  plaatselijk  structuurrijke  

heide voor; 

   de carry is begroeid met grassen en kruiden,   

nooit te hoog of te dicht waardoor de bal niet 

meer vind- of speelbaar is; 

 de   carry   zal   in   principe   voor   de   heren  25 

medaltee niet meer dan 90 meter bedragen 

en voor de dames medaltee niet meer dan 50 

meter. 

 

 

 
Figuur 21: Carry met heide om de tee van hole 16 
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4.6 Semi-rough 

Streefbeeld 

Rond de fairways en aprons bevindt zich een strook 

semi-rough. Op alle holes is de semi-rough duidelijk 

gedefinieerd door het verschil in maaihoogte tussen de 

semi-rough, fairway en golfrough. 

De semi-rough is zeer schraal en een bal zal zichtbaar 

en speelbaar zijn. 

 

Doelstellingen 

  De grassoortensamenstelling is 60% gewoon 

struisgras en 40% roodzwenkgras; 

     het  gemaaide gras  van de semi-rough wordt   

niet opgevangen maar middels incidenteel 

vegen afgevoerd; 

      de semi rough is ca. 4 m breed en loopt langs  

alle fairways en aprons; 

         de  semi-rough  wordt  op  40-50  mm  hoogte 

wekelijks gemaaid; 

      de  semi-rough is zodanig schraal dat  een bal 

die er in ligt goed zichtbaar en speelbaar is. 

 

4.7 Golfrough 
26 

Streefbeeld 

De rough bevindt zich buiten de semi-rough en be- 

staat uit hoog gras en sporadisch heide. De golf rough 

ligt in het spel en zorgt met name voor de definitie van 

een hole. 

In de rough komen ook boomvormers voor, in de vorm 

van solitaire bomen of bos. Het doel is om een open 

en schrale rough te ontwikkelen. 

Het heide beheer is erop gericht de heide vrij te hou- 

den van gras en opslag van bomen en is gericht op 

areaaluitbreiding. 

 

Doelstellingen 

         De   grassoortensamenstelling is    80%   rood- 

zwenkgras en 20% gewoon struisgras; 

         de golfrough wordt op 50-90 mm gemaaid; 

 

Figuur 22: Golfrough met roodzwenkgras 

 het gemaaide gras wordt opgevangen  en afgevoerd; 

 de rough is ontdaan van alle gras en jonge boompjes. 

 

4.8 Bunker 

Streefbeeld 

De bunkers bestaan uit een ondiepe uitgegraven 

uitholling en worden gedeeltelijk gevuld met zand. 

Bunkers bevinden zich op Lauswolt voornamelijk 

rondom de greens en maken het spel uitdagend voor de 

speler. De bunkers bij de green hebben vaak een 

verhoogde kant zodat deze goed zichtbaar zijn voor de 

speler. Het zand dient egaal en geharkt te zijn. 

 

Doelstellingen 

     Alle  bunkers dienen  onderhouden te  worden 

met een egaal speelvlak en zijn vrij van 

steentjes en andere natuurlijke losse 

voorwerpen; 

  de zanddikte bedraagt circa 10 cm en is gelijk 

verspreid over het oppervlak van de bunker; 

   het  bunkerzand dat  op   de   green   wordt 

geslagen is niet schadelijk voor de grasmat; 

  de bunkers worden met regelmaat machinaal 

geharkt om te voorkomen dat er grote 

oneffenheden (zoals duintjes) ontstaan in het 

zand oppervlak; 

   bunkerzand dat  buiten   de   bunker   terecht 

komt, op de green, wordt periodiek terug 

geveegd of geblazen; 

    de randen behoren  duidelijk gedefinieerd  te  

zijn. Bij afbrokkeling of beschadiging worden 

de randen hersteld; 

         het     gras     rondom      de     bunker      dient 

onderhouden    te    worden    op    semi-rough 

hoogte of lager (niet hoger dan 5 Cm); 

         Uniform     bunkerzand      met     zandgrootte 

1,50/2,80. Dit zand wordt ook gebruikt om te 

dressen. 

 

Figuur 23: Bunker bij hole 17 
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4.9 Tuin en beplantingen verblijfsgebied 

Streefbeeld 

Het clubhuis, terras, de parkeerplaats en aanliggend 

groen vormen het verblijfsgebied. Het verblijfsgebied 

vormt de entree naar de golfbaan en oogt verzorgd en 

verwelkomend. 

 

Doelstellingen 

   De golfbaan  moet  ten  allen   tijde   een 

verzorgde en visueel aantrekkelijke indruk 

maken; 

  de aanwezige bestrating is vlak en veilig; 

  de bestrating wordt vrijgehouden van blad en 

zwerfvuil; 

   plantsoen met  struiken  wordt  in   het 

groeiseizoen wekelijks onderhouden en 

wanneer nodig bemest en bewaterd; 

       beplanting van  bomen,  struiken  en  bloemen 

is vitaal en sluit qua soortensamenstelling 

zoveel mogelijk aan bij de verschillende land- 

schapstypen. 

 

4.10 Oefenfaciliteit 

Streefbeeld 

De Golf & Country Club Lauswolt beschikt over de 

volgende oefenfaciliteiten: vier oefengreens en een 

driving- range. 

Op de oefengreens kunnen spelers hun bunker-, chip 

en puttslagen oefenen. De oefengreens hebben de- 

zelfde kwaliteit en grassoorten als de greens op de 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

golfbaan. 

Op de driving-range kan een speler zijn  of  haar swing 

oefenen voordat hij of zij een ronde golf op de baan 

gaat spelen. De oefenfaciliteiten worden ook gebruikt 

door de golfprofessional om daar les te geven. 

 

Doelstellingen 

      De vier oefengreens hebben dezelfde kwaliteit en 

grassoortensamenstelling als de greens op de 

rest van de golfbaan; 

 op  de driving-range dienen  de afslagplaatsen netjes 

en functioneel te zijn en dient het gebouw in 

goede staat te zijn; 

  de driving-range dient gebruiksvriendelijk te   zijn; 

 de driving- range heef t dezelf de 

grassoortensamenstelling als de fairways (60% 

roodzwenkgras en 40% gewoon struisgras) en 

wordt op dezelfde maaihoogte gemaaid (16 

mm); 

 de afgeslagen ballen worden dagelijks geraapt. 

 

 

 

     Figuur 24: Driving-range gebouw 
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Figuur 25: Terreintypenkaart huidige situatie 
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Hoofdstuk 5: Natuurbeheertypen 

In dit hoofdstuk worden de groene elementen buiten  het  golfspel  beschreven:  de natuurbeheertypen. 

Deze natuurlijke elementen op de golfbaan sluiten aan op de natuurgebieden in de omgeving. Ze vormen 

deels het decor voor de speler, fungeren als  hindernis  in  het  spel  en vormen een belangrijke drager 

voor de ecologische waarde van het  gebied.  De  natuurlijke elementen bieden ruimte en onderdak 

aan een diversiteit van flora en fauna. 

De natuurbeheertypen zijn onderverdeeld op basis van samenstelling, uitstraling en beheer. 

 

 
Natuurbeheertypen (toelichting) 

De volgende natuurbeheertypen worden onderschei- 

den: 

 Open water; 

 poel; 

 oeverzone; 

 heide (droge en natte variant); 

 droog bloemrijk grasland (structuurrijke 

rough); 

 vochtig bloemrijk grasland (lijkend op 

blauwgrasland); 

 struweel; 

 solitaire bomen en boomgroepen; 

 bos. 

 
In    figuur    25    is    een    kaart    te    zien    waar    de 

verschillende   natuurbeheertypen    zijn    ingetekend 

zoals deze nu aanwezig zijn op de golfbaan. 

 
Hieronder volgt een toelichting van de uiteenzettingen 

per type. 

 

Streefbeeld (toelichting) 

Met een omschrijving van het natuurbeheertype wordt 

een ideaalplaatje geschetst. Doelstelling is dit beeld 

geheel, of op zijn minst grotendeels, te bereiken. De 

gewenste situaties voor de verschillende terreintypen 

zijn gebaseerd op de inventarisatiegegevens van 

NLadviseurs. 

 
Doelstellingen (toelichting) 

Elk natuurbeheertype heeft bepaalde eigenschappen 

die een rol hebben binnen het terrein. Of het nu gaat 

om speltechnische factoren of een meerwaarde voor 

de natuur. Door de doelstelling te specificeren is hel- 

der wat het speerpunt is per type. De doestellingen 

zijn concreet en waar mogelijk meetbaar. 

 

Doelsoorten (toelichting) 

Bepaalde plant- of diersoorten geven een indicatie van 

de voortgang en het succes van het beheer. Tevens 

zegt het voorkomen van doelsoorten iets over de 

natuurlijke kwaliteit van het gebied. Het zijn vaak 

kenmerkende soorten voor een bepaald natuurbe- 

heertype. Een deel van de genoemde soorten komt 

algemeen voor in de omgeving van de golfbaan, een 

ander deel is zeldzamer en heeft een beschermde 

status vanwege een achteruitgang van de 

verspreiding of het beperkt voorkomen in Nederland. 

Omdat er ook zeldzame soorten worden genoemd is 

het niet zeker dat alle genoemde soorten ook 

daadwerkelijk huisvesting zullen vinden op de 

golfbaan. Belangrijk is dat de soort niet een doel op 

zich is, maar het creëren van een omgeving die in 

bepaalde mate geschikt is voor deze soorten om voort 

te planten, te foerageren, of te rusten/beschutting 

vinden. 

 

5.1 Open water 
29 

Streefbeeld 

De waterpartijen op het golfterrein hebben primair een 

waterbergende functie. Daarnaast heeft het water ook 

een landschappelijke functie en hebben sloten en 

greppels een watervoerende functie, om het 

overtollige water in het gebied af te voeren naar het 

Koningsdiep. 

De in het spel gelegen waterpartijen zijn een 

belangrijke natuurlijke hindernis en bieden dan ook 

goed zicht. De watervegetatie wordt gekenmerkt door 

een begroeiing met fonteinkruiden en blaasjeskruid 

(indicator voor helder water). Daarnaast komen in de 

ondiepere gedeelten waterviolier en wateraardbei 

voor. De waterpartijen vormen een habitat voor 

vogels, vissen, amfibieën en insecten. Vleermuizen 

gebruiken de waterpartijen om boven te jagen. 
 

Figuur 26: Beuk in de oever van een bossloot 
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Open    water    bevat   jaarrond    water    en    staat   in 

verbinding  met  andere  sloten  en  watergangen.  De 

waterpartijen  die  in  het  spel  zijn  gelegen,  vormen 

een uitdaging voor  de golfer. De waterpartijen naast 

en  buiten  het  spel  bieden  ruimte  voor  natuurlijke 

ontwikkeling   zoals   natuurlijk   geleidelijke   oevers, 

rietoevers  en  ruigte  oevers  (zie  5.3  oeverzone).  Een 

klein  gedeelte  van  het  wateroppervlak  is  begroeid 

met drijvende waterplanten. 

 
Het open water zal de komende jaren een belangrijke 

functie gaan vervullen op Lauswolt. De golfclub zoekt 

samen met het Wetterskip  Fryslân  naar  manieren om 

water op verdrogingslocaties langer vast te kunnen 

houden, en het af te kunnen voeren op  plekken waar 

snel vernatting op treed. 

Met name de watervoerende rol van sloten zal de 

komende jaren onder de loep worden genomen. 

 

Doelstellingen 

  Open water is voor maximaal 30% van het 

oppervlak begroeid met drijvende 

waterplanten en voor de overige 70% open; 

   de waterkwaliteit  moet  voldoende goed  zijn  

voor het beregenen van spelelementen; 
30   de water(af)voerende sloten moeten jaarrond 

voldoende watervoerend zijn; 

  monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij open water zijn de 

volgenden: 

  Planten: spits fonteinkruid, blaasjeskruid, 

drijvend fonteinkruid, waterviolier, 

wateraardbei; 

  vissen: snoek, tiendoornige stekelbaars; 

  reptielen en amfibieën:  ringslang,  bruine 

kikker, poelkikker; 

  zoogdieren: watervleermuis, ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis; 

  libellen: blauwe glazenmaker, bruinrode 

heidelibel, bruine heidelibel, grote 

roodoogjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, 

paardenbijter, platbuik, steenrode heidelibel, 

tengere pantserjuffer, vuurjuffer, viervlek, 

zwarte heidelibel. 

 

5.2 Poel 

Streefbeeld 

Poelen zijn relatieve kleine oppervlakte open water 

die niet in verbinding staan met andere waterpartijen 

en kunnen soms in droge perioden (gedeeltelijk) droog 

vallen. Op de baan komen diverse poelen voor, de 

poelen zijn deels begroeid met water– en 

oeverplanten, maar worden ook voor een groot deel 

open gehouden, zodat amfibieën hier kunnen 

opwarmen in de zon. Langs de poelen komen 
 

 
Figuur 27: Open water met drijvende waterplanten 
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verschillende typen begroeiing voor, zodat libellen en 

amfibieën  zich  hier  goed  thuis  voelen.  Het  is  van 

belang dat in de poelen geen vissen voor  komen en 

daarom niet onwenselijk als een poel eens in de 3 tot 

5 jaar droogvalt. 

 

Doelstellingen 

    Bestaande   poel   handhaven    en    beheren; 

70% open, 30% begroeit, waarvan <10% riet, 

in de directe omgeving van de poelen komt 

nooit meer dan 40% hogere begroeiing voor; 

 poelen zijn vrij van vissen; 

 indien de mogelijk zich voor doet nieuwe 

poelen creëren. 

 monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij een poel zijn de volgenden: 

  Planten: rietorchis, moeraswolfsklauw, ronde 

zonnedauw, sterzegge, blauwe zegge, 

dubbelloof, wateraardbei, witte snavelbies; 

  amfibieën: poelkikker, bruine kikker, kleine 

watersalamander, gewone pad, meerkikker; 

 libellen: blauwe glazenmaker, bruinrode 

heidelibel, bruine heidelibel, grote 

roodoogjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, 

paardenbijter, platbuik, steenrode heidelibel, 

tengere pantserjuffer, vuurjuffer, viervlek, 

zwarte heidelibel. 

 

5.3 Oeverzone 

Streefbeeld 

In het zuidelijke deel van de golfbaan komen de 

meeste waterpartijen voor. De hoeveelheid oevers is 

in dit deel dan ook het grootst. De oever(zones) dienen 

verschillende functies, variërend van golfspel, 

veiligheid, beeldkwaliteit, tot natuur. 

 
De volgende soorten oevers zijn onderscheiden: 

 

Figuur 28: Poel bij hole 8 

Rietoever: deze met riet begroeide oevers liggen 

buiten het spel en worden gekenmerkt door eenjarig 

riet. De meeste oevers met riet komen op Lauswolt 

voor op de zuidelijke holes nabij het Koningsdiep. 

 

Natuuroever: natuuroevers liggen vooral op plekken 

waar ze geen hinder vormen voor het spel en worden 

gekenmerkt door een flauw talud, geleidelijke 

overgang met het water en openheid. Op de golfbaan 

komen twee soorten natuuroever voor: een meer open 

natuuroevers en een ruige natuuroevers. 

De open natuuroevers worden gekenmerkt door 

verschillende soorten russen, grassen, mossen, 

dopheide en tal van andere kruidensoorten, in de 

overgang naar het water. 

De ruige natuuroevers worden minder intensief 

beheerd en gedomineerd met opslag van els en wilg 

en andere ruigtesoorten. 

De natuuroever komt overeen met de volgende 

doeltypen van de Bosgroepen: moerasvegetatie. 

 

Doelstellingen 

  Aandeel meerjarig  riet,  door  gefaseerd  te 

maaien; 

      ontwikkelen  van   kenmerkende  soorten  van 

het blauwgrasland voorkomen in de natuuroe- 

vers; 

 oevers die in het spel liggen zijn open natuur- 
31

 

oevers; 

 rode palen geven de scheiding tussen het spel 

en de waterhindernis aan; 

 monitoren op doelsoorten; 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij oeverzone zijn de 

volgenden: 

  Planten: rietorchis, moeraswolfsklauw, ronde 

zonnedauw, sterzegge, blauwe zegge, 

dubbelloof, wateraardbei, witte snavelbies, 

spaanse ruiter, kale jonker, blonde zegge, 

vlozegge, blauwe knoop, biezenknoppen, 

 

Figuur 29: Ronde zonnedauw groeit in oeverzones 
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melkviooltje, zeggendoorntje; 

 reptielen: ringslang; 

  libellen: blauwe glazenmaker, bruinrode 

heidelibel, bruine heidelibel, grote 

roodoogjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, 

paardenbijter, platbuik, steenrode heidelibel, 

tengere pantserjuffer, vuurjuffer,  viervlek,  

 zwarteheide libel, koraaljuffer , 

venwitsnuitlibel. 

 

5.4 Heide 

Streefbeeld 

De aanwezige heidevegetatie is onder te verdelen in 

twee typen: de droge en de vochtige heide. De heide is 

voornamelijk buiten het spel te vinden en ligt tussen de 

golfrough en bosrand in. Grote delen van de 

aanwezige heide bestaan uit een vegetatie waarin 

struikhei een kenmerkende soort is, daarnaast komen 

struisgras, pijpenstrootje en bochtige smele voor. 

Op de nattere delen en/of laagtes neemt dopheide de 

overhand. Kenmerkende heidesoorten als kleine zon- 

nedauw, moeraswolfsklauw, grote pimpernel en tor- 

mentil karakteriseren deze vegetatie, maar komen in 
32 Zeer geringe aantallen voor. 

De aanwezigheid van kraaiheide wijst op de 

overgangssituatie van natte naar droge heide. 

 
Dit natuurtype kenmerkt zich door de aanwezigheid 

van struik- en of dopheide, afgewisseld met een enkele 

solitaire boom, gras en kruiden van schrale 

zandgronden. 

 

Doelstellingen 

  De opbouw  van  heide  is  als  volgt:  aandeel 

heide: 60%, aandeel grassen en kruiden: 30%, 

aandeel open zand: 10%; 

  structuurrijke heide ontwikkelen  uit  de 

aanwezige heide; 

     afname  vergrassing:  verder   verschralen  van 

het heide areaal door plaggen, aangevuld met 
 

 
Figuur 30: Heide tussen het bos en golfspel 

 

intensief maaien en afvoeren; 

  areaal heide meer op elkaar laten aansluiten; 

  monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

 Soorten die gebaat zijn bij heide zijn de volgenden: 

   Planten: stekelbrem,   gewone   dophei, 

struikhei, kraaiheide, blauwe knoop, grote 

pimpernel, moeraswolfsklauw, witte 

snavelbies, ronde zonnedauw; 

  vogels: veldleeuwerik, geelgors, roodborsttapuit; 

  reptielen en  amfibieën:  levendbarende 

hagedis, heikikker; 

  sprinkhanen: heidesabel-sprinkhaan, knop-

sprietje; 

  dagvlinders: heideblauwtje. 

 

5.5 Droog bloemrijk grasland 

Streefbeeld 

Droog bloemrijk grasland bestaat uit soorten die ook 

voorkomen in heischraal grasland en bloemrijk gras- 

land van zand– en veengronden. Het bloemrijk gras- 

land komt voor buiten de golfrough en grenst aan de 

bosranden. Hier komen vooral grassen voor, 

afgewisseld met lage kruiden en andere grassen. 

Daarbuiten bestaat het bloemrijk grasland uit een zeer 

kruiden- en bloemrijk geheel die vele bijen en vlinders 

aantrekt. In de bloeitijd brengt het bloemrijk grasland 

veel kleur en definitie in de baan doordat grassen en 

verschillende kruiden bloeien. 

Het natuurtype bestaat voor 60-70 % hoge grassen 

waarin een bal vindbaar is, 30-40 % (buiten spel) 

kruidenrijk. 

 

Doelstellingen 

  Grotere oppervlak en soortenrijkdom, 

ofwelverhogen van de kwaliteit voor dit 

beheertype. Op locaties die dichtbij 

spelelementen liggen moet gekeken worden of 

hier extensiever 
 

Figuur 31: Op locaties buiten het spel kan droog bloemrijk 
grasland worden ontwikkeld 
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gemaaid kan worden; 

        een aangepast maaibeheer voeren dat gericht  

is op verschralen en realiseren van kleurrijke 

situatie met een goede soortensamenstelling; 

  gedetailleerd in kaart brengen van waardevolle 

locaties lijkend op heischraalgrasland; 

     de maatregelen  zijn  gericht op het  realiseren 

van een diverse soortensamenstelling waarin 

storingskruiden niet de overhand hebben; 

  monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij droog bloemrijk grasland 

zijn de volgenden: 

  Planten: liggend walstro, pilzegge, fijn 

schapegras, bochtige smele, veldbies, 

tormentil, mannetjesereprijs, valkruid, 

struikhei, valse salie, echte guldenroede, fraai 

hertshooi, knollathyrus, stijf havikskruid; 

  vogels: torenvalk, sperwer, bosuil, patrijs, 

veldleeuwerik, boerenzwaluw, fazant, 

gekraagde roodstaart, ooievaar; 

  zoogdieren: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, ree, konijn; 

  reptielen: levendbarende hagedis, hazel-

worm; 

  dagvlinders: bontzandoogje,  bruin 

zandoogje, gamma uil, hooibeestje, 

icarusblauwtje, klein geaderd witje, klein 

koolwitje, koevinkje, zwartsprietdikkopje, 

oranjetipje. 

 

5.6 Vochtig bloemrijk grasland 

Streefbeeld 

Het vochtig bloemrijk grasland komt in 

soortsamenstelling overeen met het vegetatietype van 

blauwgrasland, een in Nederland zeldzaam 

graslandtype van schrale en vochtige bodems. Ook 

hier komen voornamelijk grassen voor, in de delen 

buiten het spel aangevuld met diverse bloeiende 

kruiden en orchideeën. Door de schrale ondergrond 

komen er bijzondere plantensoorten voor als blauwe 

zegge, klokjesgentiaan en valkruid voor. 

 

Doelstellingen 

   Het natuurtype  bestaat   voor   60%   hoge 

grassen en zeggesoorten waarin een bal 
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Figuur 32: Vochtig bloemrijk grasland met blauwe zegge 
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vindbaar is, 40 % (buiten spel) is kruidenrijk; 

  grotere oppervlak en soortenrijkdom, ofwel 

verhogen van de kwaliteit voor dit beheertype. 

Op locaties die dichtbij spelelementen liggen 

moet gekeken worden of hier extensiever 

gemaaid kan worden; 

        een aangepast maaibeheer voeren dat gericht  is 

op verschralen en realiseren van een kleurrijke 

situatie met een goede soortensa- menstelling; 

  de soortsamenstelling van vochtig bloemrijk 

grasland komt overeen met die van 

blauwgrasland; 

     de maatregelen  zijn  gericht op het  realiseren 

van een diverse soorten samenstelling waarin 

storingskruiden niet de overhand hebben; 

 monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij vochtig bloemrijk grasland 

zijn de volgenden: 

  Planten: rietorchis, echte koekoeksbloem, 

liggend hertshooi, echte guldenroede, blauwe 

zegge, Spaanse ruiter, kale jonker, blonde 

34 zegge, vlozegge, blauwe knoop, 

biezenknoppen, melkviooltje; 

  vogels: ooievaar, patrijs, fazant, 

veldleeuwerik, gekraagde roodstaart; 

  zoogdieren: gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, 

ree, konijn; 

          reptielen: ringslang; 

  dagvlinders: bont  zandoogje,  bruin 

zandoogje, gamma uil, hooibeestje, 

icarusblauwtje, klein geaderd witje, koevinkje, 

zwartsprietdikkopje; 

 sprinkhanen: hoornaar, zeggendoorntje. 

5.7 Struweel 

Streefbeeld 

Struweel bestaat uit groepen van bloeiende inheemse 

struikvormers en vormt een natuurlijke overgang 

tussen rough en bos. Gedurende het jaar geeft het 

struweel een verschillend beeld door bladkleur in de 

lente, zomer en herfst en de bloeiwijze. Rondom het 

struweel komen hogere kruiden voor of juist open 

grond waardoor de biodiversiteit van struweel hoog is. 

Struweel kan worden onderhouden als  houtwal. De 

houtwallen refereren aan het vroegere landgebruik. In 

deze struwelen kan een enkele keer een boom 

voorkomen. Hoofdsoorten zijn sporkehout, wilde 

lijsterbes, hulst, Europese vogelkers, eenstijlige 

meidoorn, hazelaar, soms aangevuld met 

krentenboompje. 

In de zone ‘Koningsdiep’ komen grauwe wilg en 

geoorde wilg voor in het struweel. 

Tussen de struiken zijn soms stukken ruimte, waar 

open zand, heide of gras/kruidenvegetatie 

voorkomen. 

 

Doelstellingen 

         De  opbouw  van  struweel  is  als  volgt:  80% 

bedekking  struiklaag,  20%  overige  invulling 

(kruiden, grassen, heide, open zand); 

   struweel vormt  op  diverse   locaties   de 

overgang van bos naar spelelement; 

  struweel komt alleen voor in landschapstype 

Wallebosch en Koningsdiep; 

  de golfbaan behoudt een open karakter; 

  struweel bestaat uit meer volgroeide struiken; 

   in de  struwelen   komen   enkel   inheemse 

soorten voor; 

  monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij struweel zijn de volgenden: 

  Planten: valse salie, echte guldenroede, fraai 

hertshooi, knollathyrus, stijf havikskruid, rode 
 

  
Figuur 33: Rododendrons in de bosrand Figuur 34: Boomgroep als beeldbepalend element 
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bosbes, koningsvaren; 

  vogels: winterkoninkje,  staartmees, 

zwartkop, matkop, roodborst, fazant, 

goudvink; 

  zoogdieren: ree, konijn,  eekhoorn, 

boommarter; 

  reptielen: ringslang; 

  insecten: rode bosmier, hoornaar, 

zeggendoorntje. 

 

5.8 Solitaire boom en boomgroep 

Streefbeeld 

Verspreid door de baan komen verschillende soorten 

solitaire bomen voor, dit zijn min of meer vrijstaande 

bomen met de mogelijkheid tot volledige ontwikke- 

ling van de kroon. Een deel van de oudere solitaire 

bomen duiden op het verleden van het landgoed en 

zijn hiermee cultuurhistorisch waardevol. Volgroeide 

en oude structuren van bomenrijen, vormen belang- 

rijke vliegroutes voor vleermuizen en zijn een 

belangrijk type landschapselement. Er is een goede 

leeftijdspreiding in de aanwezige bomen. 

 

Doelstellingen 

         95% van de solitaire bomen zijn vitaal; 

         tenminste  95%  van  de  solitaire  bomen  zijn 

veilig; 

         er  is een grote leeftijdsspreiding: 30% jonger 

dan     20     jaar,    30%    20-50     jaar,    40% 

ouder dan 50 jaar; 

  in de zone ‘Landgoed Lauswolt’ komen naast 

inheemse boomsoorten ook gecultiveerde 

boomsoorten voor met een hoge sierwaarde; 

  in de zones ‘Wallebosch’  en  ‘Koningsdiep’ 

sluiten de voorkomende boomsoorten voor 

90% aan op die van het omringende bos; 

     monitoren op doelsoorten en veiligheid. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij solitaire bomen of 

boomgroepen zijn de volgenden: 

  Vogels: groene specht, buizerd, boomklever, 

havik, uilen soorten, zwarte specht,; 

  zoogdieren: ruige dwergvleermuis, rosse 

vleermuis, gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, boommarter. 

 

5.9 Bos 

Streefbeeld 

De golfbaan ligt gedeeltelijk in een oud (100 jaar) 

productie bos en het parklandschap bij het landhuis 

van Lauswolt. Door de uitbreiding  liggen een aantal  35 

holes nu aan de buitenzijde van het bos in een 

voormalig weide gebied. Het bos bestaat uit inheems 

 

 
Figuur 35: Rode bosbes is een van de doelsoorten voor bos 
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hout, zoals eik en beuk en grove den. Soorten als 

Japanse lariks, douglasspar en hemlockspar komen 

ook voor. 

Het totale bos, behalve de eerste zes meter naast de 

baan, valt niet onder de baancommissie, maar direct 

onder het bestuur. Het beheer wordt begeleid en 

uitgevoerd door de Coöperatie Bosgroep Noord Oost 

middels meerjarenplannen die eens per 6 jaar 

worden herzien. Alleen de eerste zes meter van de 

bossen, gezien vanaf de hole, wordt door de golfclub 

beheerd. 

Het bos is open gesteld voor het publiek, daardoor is 

het ook van belang dat het behouden en ontwikkelen 

van natuurwaarden een hoge prioriteit hebben. 

 

Doelstellingen 

  De eerste 6 meter van de bosranden wordt 

onderhouden door de golfclub; 

     Grotere beheeringrepen worden zoveel moge- 

lijk meegenomen door de Bosgroep; 

     de  bosranden  die in  het  landingsgebied  van 

een hole liggen, zijn zo goed mogelijk vrij van 

losse bladeren en takken. De ruimte tussen de 

bomen is zodanig dat een redelijke swing 

mogelijk is. Natuurlijke verjonging wordt 
36 gestimuleerd; 

  de bossen op het landgoed worden beheerd 

conform de principes van de FSC certifice- 

ring; 

 de bosranden zijn veilig voor spelers; 

 de bosranden zijn voldoende takvrij; 

 ongewenste soorten, zoals Amerikaanse vo- 

gelkers (Prunus serotina) wordt bestreden 

 monitoren op doelsoorten. 

 

Doelsoorten 

Soorten die gebaat zijn bij bos zijn de volgenden: 

  Planten: valse salie, echte guldenroede, fraai 

hertshooi, knollathyrus, stijf havikskruid, rode 

bosbes, koningsvaren; 

  vogels: groene specht, buizerd,  boomklever, 

havik, uilen, zwarte specht; 

  zoogdieren: ruige dwergvleermuis, rosse 

vleermuis, gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, boommarter; 

 reptielen: ringslang, hazelworm; 

  insecten: rode bosmier. 

 

 
Figuur 36: Houtoogst is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als sturend middel naar een gevarieerd bos met hoge biodiver- 
siteit 
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Hoofdstuk 6: Voortgangsanalyse 
In de voortgangsanalyse wordt per terreintype beschreven welke knelpunten er zijn voor  het  bereiken 

voor de wenselijke situatie. Om de wenselijke situatie te bereiken worden maatregelen beschreven. 

 

6.1 Spelelementen 

Per spelelement wordt kort samengevat welke knelpunten er zijn en welke maatregelen nodig zijn om de 

wenselijke situatie (zoals is omschreven in hoofdstuk 4) te bereiken. Deze maatregelen worden door de golfclub 

meegenomen in een jaarlijks werkplan met aanpassingen per hole of locatie van een natuurtype. Voor de 

natuurtypen zijn maatregelen geformuleerd door NLadviseurs, welke aansluiten op het beheer van de Bosgroep. 

Ook het regulier beheer voor de diverse elementen staat beschreven. Dit beheer is bedoeld om de gewenste situatie 

in stand te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

1. Green 

Doelstelling 

   De grassoortensamenstelling is 80% roodzwenkgras en 20% gewoon struisgras; 

   de greens zitten in het speelseizoen goed in het gras en worden gemaaid op een maaihoogte van 4,5-5,5mm, 

afhankelijk van weersomstandigheden en jaargetijde; 

   de snelheid van alle greens is (binnen range van 10%) gelijk, met een snelheid van ongeveer 2,30 meter 

(stimpmeting) voor normale clubwedstrijden. Ten tijde van kampioenschappen e.d. mag deze hoger zijn. 

Balsnelheid is sterk gerelateerd aan spelniveau en wat gras technisch mogelijk is; 

  het beregeningsregiem is er op afgesteld dat de greens “stevig maar veerkrachtig” zijn, in elk geval niet te 

zacht; 

  de behoefte van het gras en het op dat moment beschikbare vocht bepaald de hoeveelheid te geven 

beregeningswater; 

  de snelheid van de greens zal zoveel mogelijk op gelijk niveau worden gebracht; 

  voor de greens zullen zoveel mogelijk meetbare, realistische doelstellingen gebruikt worden, ten einde de 

kwaliteit van de greens verder te verbeteren. 

Knelpunt 

 Aantal greens liggen in de schaduw en windluwte waardoor er sneller druk door schimmels ontstaat;  

 door natte surrounds wordt op een aantal locaties het onderhoud aan de greens bemoeilijkt, maar ook de 

spelkarakteristieken nadelig beïnvloed. 

~  periodiek veel last engerlingen en emelten 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Beplanting rondom greens uitdunnen om meer licht en lucht op de greens te laten. 

~bestrijden met nematoden 

 
Regulier beheer: 

 Maaien: 4-6x per week; 

 holes steken: 4x per week; 

 sweepen: 1-3x per week; 

 verticuteren: 1x per jaar; 

 dressen en slepen: 8x per jaar; 

 doorzaaien: 2-3x per jaar; 

 holle pennen: 1x per jaar; 

 rollen: 1x per week; 

 vertidrainen: 8x per jaar; 

 gebruik ijzersulfaat: 3x per jaar; 

 ziektebestrijding: 1x per jaar wanneer en waar nodig; 

 verticaal maaien: 4x per jaar; 

 bemesten: 10x per jaar volgens bemestingsplan; 

 beregenen: 2-3x per week in seizoen. 
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2. Voorgreen / apron 

Doelstelling 

 De grassoortensamenstelling is 80% roodzwenkgras en 20% gewoon struisgras; 

 rond elke green ligt een apron van ca. 1 maaibreedte. Speltechnisch behoren green en voorgreen gelijk te 

zijn, zij sluiten zoveel mogelijk naadloos op elkaar aan; 

 onderhoud aan de voorgreens zal in grote mate overeenstemming vertonen met de greens. Alle voorgreens 

hebben een gelijke “hardheid”; 

 voorgreens behoren er verzorgd uit te zien, waarbij zij duidelijk van de fairway te onderscheiden zijn;  

  de apron en voorgreen worden twee keer per week gemaaid met een triple-maaier met vangbakken op 10-12 

mm hoogte, afhankelijk van weersomstandigheden en jaargetijde. 

Knelpunt 

 Ontwatering op enkele voorgreens en surroundings onderzoeken, structureel te veel vocht in de toplaag, 

mogelijk ten gevolge van constructie- of aanleg fouten in het verleden. 

~ periodiek veel last engerlingen en emelten 

 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Locaties aanwijzen waar de voorgreen als fairway gemaaid kan worden. 

~ bestrijden met nematoden 

 
Regulier beheer: 

 Maaien: 2x per week; 

 onkruidbestrijding: 1x per 3 jaar; 

 dressen en slepen: 8x per jaar; 

 bemesten: 8x per jaar volgens bemestingsplan; 

 vertidrainen: 8x per jaar; 

 ziektebestrijding: 1x per jaar waar en wanneer nodig; 

 holprikken: 1-2x per jaar 

 verticaal maaien: 3x per jaar, 
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3. Tee 

Doelstelling 

 De grassoortensamenstelling is 60% roodzwenkgras en 40% gewoon struisgras; 

 het tee oppervlak is goed gedraineerd en heeft een stevige egale grasmat; 

   maaihoogte is 10-12 mm in de zomer en 15 mm in de winter; 

 de baan kent witte, gele, blauwe en rode tees. Tees dienen van voldoende formaat te zijn en goed vlak;  

 op/in de fairways zijn oranje tees aangebracht; 

 er zijn geen specifieke (gemeten) wintertees. Gedurende de winter blijven de teemarkers rouleren, echter bij 

bevroren ondergrond worden de tee-markers extreem voorop of achter op de tee geplaatst en, indien de baan 

non-qualifying is, zelfs buiten de 10 meter afstand van het meetpunt. Dit om de tee te sparen voor het speel- 

seizoen. 

Knelpunt 

 Deel van de tees ligt in de schaduw en windluwte waardoor er druk van schimmels kan ontstaan;  

 op een deel van gele tees is de grasbezetting dunner dan op andere; 

 deel van de gele tees is niet groot genoeg waardoor de grasmat te intensief bespeeld wordt;  

 enkele tees zijn niet vlak genoeg, dit door bolle ligging of door plaatselijke verzakkingen.  

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Beplanting rondom tees uitdunnen om meer licht en lucht op het speeloppervlak te laten;  

 overwegen om het deel van de tees met te intensief gebruikt gras te vergroten; 

 Punten opnemen in het beleids- en renovatie plan 

 
Regulier beheer: 

 Maaien: 2x per week; 

 holprikken: 1x per jaar; 

 vertidrainen: 6x per jaar; 

 divots vullen: 1x per 2-3 weken; 

 onkruidbestrijding: 1x per 3 jaar; 

 tegels/sproeiers uitsnijden: 1x per 2 maanden; 

 randen maaien: 1x per week; 

 markers verzetten: 4x per week; 

 dressen en slepen: 6x per jaar; 

 bemesten: 6x per jaar volgens bemestingsplan; 

 doorzaaien: 2x per jaar; 

 verticaal maaien: 3x per jaar. 
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4. Fairway 

Doelstelling 

 De grassoortensamenstelling is 60% roodzwenkgras en 40% gewoon struisgras; 

 de maaihoogte in het speelseizoen is 16 mm; 

   de fairway vertoont een mooi maaibeeld, waarbij een aantal “lange’ holes (9, 12, 13) diagonaal gemaaid 

wordt; 

   de contouren worden zo gemaaid dat het landingsgebied voor de “bogeyspeler” op een vaste breedte wordt 

gehouden. Bij de par 5 holes ook voor de tweede slag. 

Knelpunt 

 Deel van de fairways (langs Koningsdiep) heeft veel last van water op het maaiveld tijdens de 

wintermaanden waardoor de grasmat zich plaatselijk minder goed ontwikkeld. 

 ~  De hoger gelegen fairways leiden schade in droge zomers 

~   ondanks IPM (intergrated pest management) toename onkruid ivm verbod pesticiden 

~   onregelmatigheden in aantal fairways 

 

 

  

Maatregel: 

 Het maaipatroon van een aantal fairways aanpassen om het beeld van de hole te versterken; 

 met het Wetterskip Fryslân onderzoeken op welke wijze de waterhuishouding op het landgoed kan worden 

aangepast, waardoor de situatie op de holes verbeterd. 

~ fairway beregening op drogere fairways, onderzoek naar droogte resistente grassoorten 

~ handmatig onkruiden verwijderen, onderzoek naar biologische bestrijdings middelen 

~ egaliseren sommige delen fairways 

 

Regulier beheer: 

 Maaien: 2x per week; 

 ijzersulfaat gebruiken: 1x per jaar; 

 bemesten: 1-2x per jaar volgens bemestingsplan; 

 onkruidbestrijding: 1x per 4 jaar; 

 vertidrainen: 1x per jaar; 

 verticaal maaien: 6x per jaar; 

 bezanden: 3x per jaar; 

  holbeluchten waar nodig: 1-2x per jaar; 

 slitten: 3x per jaar. 
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Figuur 38: Een aantal gele tees hebben een klein oppervlak waardoor de betredingsdruk hoog is 

5. Carry 

Doelstelling 

 De carry vormt een hindernis voor de speler, maar is niet onmogelijk om te overbruggen; 

 de begroeiing van de carry is nooit hoger dan 30 cm, om ervoor te zorgen dat de speler zijn of haar bal altijd 

terug kan vinden; 

 op de carry komt plaatselijk structuurrijke heide voor; 

 de carry is begroeid met grassen en kruiden, nooit te hoog of te dicht waardoor de bal niet meer vind- of 

speelbaar is. 

  de carry zal in principe voor de heren medaltee niet meer dan 90 meter bedragen  en voor de dames 

medaltee niet meer dan 50 meter. 

Knelpunt 

 Vergrassing (verrijking van de bodem) is een bedreiging voor het ontwikkelen van een schrale carry en het 

eventueel voorkomen van heide; 

 het jaarlijks afmaaien van de heidevegetatie zorgt voor weinig structuur en een blijvend 

vergrassingsprobleem. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Het beheer van de carry’s vastleggen en meenemen in het werkplan van de greenkeeping;  

 plekken met vergrassing in de heide jaarlijks pleksgewijs maaien en maaisel afvoeren of kleinschalig 

plaggen. 

 
Regulier beheer: 

  Maaien: 1-2 x per jaar, afhankelijk van de voedselrijkheid van de bodem. Maaisel afvoeren om carry schraal 

te houden; In de winter schapen laten grazen. 

 onkruidbestrijding: plaatselijk wanneer nodig. 
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6. Semi-rough 

Doelstelling 

 De grassoortensamenstelling is 40% gewoon struisgras en 60% roodzwenkgras; 

 het gemaaide gras van de semi-rough wordt opgevangen en afgevoerd; 

 de semi rough is ca. 4 m breed en loopt langs alle fairways en aprons; 

   de semi-rough wordt op 40-50 mm hoogte gemaaid; 

 de semi-rough is zodanig schraal dat een bal die er in ligt goed zichtbaar en speelbaar is.  

Knelpunt 

Niet van toepassing 

Maatregel / regulier beheer 

Regulier beheer: 

 Maaien: 1x per week; 

  gras vegen: 1-2x per jaar; 

 onkruidbestrijding: 1x per 4 jaar; 

  gras afvoeren: 1-2x per jaar; 

  holbeluchten waar nodig: 1-2x per jaar. 

7. Golfrough 

Doelstelling 

  De grassoortensamenstelling is 80% roodzwenkgras en 20%  gewoon struisgras; 

  de golfrough wordt op 50-90 mm gemaaid; 

 het gemaaide gras wordt opgevangen en afgevoerd; 

 de rough is ontdaan van alle gras en jonge boompjes. 

Knelpunt 

Niet van toepassing 

Maatregel / regulier beheer 

Regulier beheer: 

  Maaien: 1-2x per jaar 
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Figuur 39: Bunkers dienen goed zichtbaar te zijn voor de golfer 

8. Bunker 

Doelstelling 

 Alle bunkers dienen onderhouden te worden met een egaal speelvlak en zijn vrij van steentjes en andere 

natuurlijke losse voorwerpen; 

 de zanddikte bedraagt circa 10 cm en is gelijk verspreid over het oppervlak van de bunker; 

 het bunkerzand dat op de green wordt geslagen is niet schadelijk voor de grasmat; 

 de bunkers worden met regelmaat machinaal geharkt om te voorkomen dat er grote oneffenheden (zoals 

duintjes) ontstaan in het zand oppervlak; 

 bunkerzand dat buiten de bunker terecht komt, op de green, wordt periodiek terug geveegd of geblazen;  

 de randen behoren duidelijk gedefinieerd te zijn. Bij afbrokkeling of beschadiging worden de randen 

hersteld; 

   het gras rondom de bunker dient onderhouden te worden op semi-rough hoogte of lager (niet hoger dan 5 

cm). 

Knelpunt 

 Niet van toepassing 

Maatregel / regulier beheer 

 
Regulier beheer: 

 Harken: 1x per week; 

  randen maaien/knippen: 1x per 2 Weken; 

 bijvullen: 1x per jaar; 

 renovatie: volgens nieuw beleidsplan wanneer nodig. 
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9. Beplanting verblijfsgebied 

Doelstelling 

 De golfbaan moet ten allen tijde een verzorgde en visueel aantrekkelijke indruk maken; 

 de aanwezige bestrating is vlak en veilig; 

 de bestrating wordt vrijgehouden van blad en zwerfvuil; 

 plantsoen met struiken wordt in het groeiseizoen wekelijks onderhouden en wanneer nodig bemest en 

bewaterd; 

 beplanting van bomen, struiken en bloemen is vitaal en sluit aan bij de verschillende landschapstypen.  

Knelpunt 

Niet van toepassing 

Maatregel / regulier beheer 

Regulier beheer: 

 inrichting aanplanten: 1x per jaar aan het begin van het golfseizoen; 

 vervangen dode beplanting: 1x per jaar; 

 beregening beplanting: wanneer nodig; 

 maaien gazon: 1x per week in het seizoen; 

 paden vegen: 1x per week in de herfst; 

 paden repareren: 1x per jaar; 

  hagen knippen: 2x per jaar; 

  onkruid wieden: 1x per 2 Weken in het seizoen; 

  bestrating onkruidvrij maken: 2x per jaar; 

 winterklaar maken beplanting: 1x per jaar. 

10. Oefenfaciliteiten 

Doelstelling 

 De vier oefengreens hebben dezelfde kwaliteit en grassoortensamenstelling als de greens op de rest van de 

golfbaan; 

 op de driving-range dienen de afslagplaatsen netjes en functioneel te zijn en dient het gebouw in goede 

staat te zijn; 

 de driving-range dient gebruiksvriendelijk te zijn; 

 de driving-range heeft dezelfde grassoortensamenstelling als de fairways (90% roodzwenkgras en 10% 

struisgras) en wordt op dezelfde maaihoogte gemaaid (16 mm); 

 de afgeslagen ballen worden dagelijks geraapt. 

Knelpunt 

 Nv.t. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Beplanting rondom oefengreen uitdunnen om meer licht en lucht op de oefengreen te laten.  

 
Regulier beheer 

 Maaien oefengreen: 4-6x per week; 

   maaien driving range: 1x per week; 

 ballen rapen: dagelijks; 

 bosmaaien: 1x per maand. 
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6.2 Natuurbeheertypen 

Zoals bij de spelelementen, wordt in deze paragraaf per natuurtype weergegeven welke maatregelen nodig 

zijn om een doelstelling te behalen. Wanneer er wordt voldaan aan de doelstelling maakt men gebruik van 

regulier beheer om de gewenste situatie in stand te houden. 

 
Belangrijk  is  dat  er  tijdens  het  uitvoeren  van  werkzaamheden  rekening  wordt  gehouden  met  de  Flora-  en 

faunawet  en  de  algehele  Zorgplicht  voor  flora  en  fauna. Er  is  bekend  uit  inventarisaties  welke  in  2013en 2018  

zijn uitgevoerd, dat er beschermde soorten voorkomen op Lauswolt. Om te werken volgens de groene wetgeving 

zijn werkprotocollen in het leven geroepen. Deze werkinstructies geven aan op welk moment en op welke wijze 

het beheer kan worden uitgevoerd, zonder daarbij beschermde flora en fauna schade toe te brengen. De natuur 

commissie probeert zo goed mogelijk natuur te behouden en indien mogelijk verder te ontwikkelen. 

 
Op de kaart van figuur 46 (pagina 56) staan de potentievolle gebieden voor het (verder) ontwikkelen van bijzon- 

dere natuur zoals heide en blauwgrasland aangegeven. 
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1. Open water 

Doelstelling 

 Open water is voor maximaal 30% van het oppervlak begroeid met drijvende waterplanten en voor de 

overige 70% open; 

 de waterkwaliteit moet voldoende goed zijn voor het beregenen van spelelementen; 

 de water(af)voerende sloten moeten jaarrond voldoende diepte hebben om water af te kunnen voeren;  

 sloten en greppels voldoen aan de eisen van de schouwplicht; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 Een deel van de greppels en sloten in de bossen is te diep waardoor water te snel wordt afgevoerd; 

 een aantal holes liggen lager in het landschap dan de omringende bossen met bossloten, waardoor het 

water naar de ongewenste plekken afstroomt. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 In overleg met het Wetterskip Fryslân zoeken naar manieren om plaatselijke water langer vast te houden 

zodat verdroging wordt voorkomen. Dit mag niet ten koste gaan van het waterpeil op de holes;  

 ophogen fairways; 

 plaatsen van dammen in sloten om water langer vast te houden; 

 opwaarderen van een begreppelingssysteem om regenwater snel af te voeren op de fairways.  

 
Regulier beheer: 

 Baggeren eens per 10 jaar indien sliblaag aanwezig is; 

 insteek schonen: eens per 1-3 jaar. Hierbij wordt alternerend een helft van wal schoon gemaakt en het jaar erna 

    andere helft.  Waar veel bladval is, jaarlijks schonen, overige delen faseren; 

 iedere 2 jaar  de waterkwaliteit (chemische samenstelling) laten opnemen en laten analyseren in een labora- 

torium. Dit vormt een onderdeel van het GEO-traject en is bedoelt om aan te tonen dat het dagelijks beheer 

van de golfbaan geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit  van het oppervlaktewater; 

 monitoren op doelsoorten. 
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Figuur 40: Poel met natuurlijke oever 

2. Poel 

Doelstelling 

 Bestaande poel handhaven en beheren; 

 70% open, 30% begroeit, waarvan <10% riet, in de directe omgeving van de poelen komt nooit meer dan 

40% hogere begroeiing voor; 

 poelen zijn vrij van vissen; 

 indien de mogelijk zich voor doet nieuwe poelen creëren. 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 De aanwezige poel heeft voor een deel steile oevers. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Bij bestaande poel nagaan of er een flauwe oever kan worden gecreëerd; 

 onderzoeken gewenste locatie en lay-out van een nieuwe poel. 

 
Regulier beheer: 

 Gefaseerd baggeren: eens per 10 jaar een deel van de poelen; 

 maaien vegetatie: jaarlijks met licht materieel; 

 monitoren op voorkomen vissen; 

 monitoren op doelsoorten. 
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Figuur 41: Rietoevers kunnen gefaseerd worden gemaaid. Meerjarig riet is waardevol voor insecten en vogels 

3. Oeverzone 

Doelstelling 

   Aandeel riet buiten het spel gefaseerd maaien, om zodoende meerjarig riet te creëren; 

    in de natuuroevers kunnen kenmerkende soorten van  het blauwgrasland voorkomen; 

 oevers die in het spel liggen en/of in een zichtlijn over het water liggen worden als speloever onderhouden; 

    speloevers moet te allen tijde bespeelbaar zijn; 

   rode palen geven de scheiding tussen het spel en de waterhindernis aan; 

    monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 In een aantal natuurlijke oevers groeit riet en scherpe zegge. Wanneer dit riet niet tijdig wordt verwijderd 

zal het de laagten kunnen overgroeien waardoor bijzondere plantensoorten kunnen verdwijnen; 

 dit geldt ook voor oevers waarin algemene zeggesoorten voorkomen; 

 op een aantal locaties komen steile oevers voor. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Daar waar een teveel aan riet en scherpe zegge groeit, riet ’s zomers meerdere malen maaien of het riet 

verwijderen en niet langer dan een jaar laten staan. Hierbij worden nesten van vogels ontzien;  

 Locaties met steile oevers waar mogelijk bij renovaties omvormen. 

 
Regulier beheer rietoever: 

 Riet en waterbies 1x per jaar maaien. Op locaties buiten het spel kunnen delen van het riet een jaar over 

blijven staan; 

 gebruik licht materieel of maaien wanneer het vriest; 

  opschot verwijderen: iedere 2 jaar; 

 afplaggen: eens per 10 jaar. 

 
Regulier beheer natuuroever: 

 1x per jaar gefaseerd maaien, waar mogelijk delen van de oever een jaar over laten staan 

 maaien en afvoeren met licht materieel of maaien wanneer het vriest; 

 monitoren op doelsoorten. 
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Figuur 42: Wanneer heide niet wordt beheerd, groeit het dicht met grassen en opslag van bomen 

4. Heide 

Doelstelling 

 De opbouw van heide is als volgt: Aandeel heide: 60%, aandeel grassen en kruiden: 30%, aandeel open 

zand: 10%; 

 structuurrijke heide ontwikkelen uit de aanwezige heide; 

 verder verschralen en uitbreiden van het heide areaal door plaggen, aangevuld met intensief maaien en af- 

voeren; 

 areaal heide meer op elkaar laten aansluiten; 

Knelpunt 

   De heide wordt jaarlijks in een maaibeurt geklepeld op ca. 25 Cm hoogte en is hierdoor weinig structuurrijk; 

 door vergrassing zal uiteindelijk het areaal heide afnemen. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Heide wordt opgedeeld in werkblokken waarin gefaseerd het regulier beheer wordt uitgevoerd zoals hieron- 

der beschreven; 

 jaarlijks gefaseerd delen van de heide afzetten en vergraste delen plaggen om tot een meer structuurrijke 

heide te komen. 

 
Regulier beheer: 

1. Klepelen: 1x per jaar de heidestruiken, maaisel afvoeren op maximaal 50% van de oppervlakte; 

2. bosmaaien: 1x per 2 jaar pleksgewijs gras wegmaaien en/of afzetten te grote heidestruiken; 

3. afplaggen: 1x per 7 jaar zowel tussen bestaande (vergraste) heide als op uit te breiden locaties voor 

heideontwikkeling; 

 opschot verwijderen: 1x per 3 jaar. 
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5. Droog bloemrijk grasland 

Doelstelling 

 Grotere oppervlak en soortenrijkdom, ofwel verhogen van de kwaliteit voor dit beheertype. Op locaties die 

dichtbij spelelementen liggen moet gekeken worden of hier extensiever gemaaid kan worden; 

 een aangepast maaibeheer voeren dat gericht is op verschralen en realiseren van kleurrijke situatie met een 

goede soortensamenstelling; 

 de maatregelen zijn gericht op het realiseren van een diverse soortensamenstelling waarin storingskruiden 

niet de overhand hebben; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 De oppervlakte droog bloemrijk grasland is op dit moment vrij gering. Een groot deel buiten de 

spelelementen wordt beheerd als golfrough waardoor hogere kruiden weinig tot geen kans op ontwikkeling 

hebben; 

 de plekken met extensief beheerd grasland is niet structuurrijk doordat het oppervlak 1x per jaar volledig 

wordt gemaaid; 

 Bij extensief beheerde delen kan het inwaaien van blad– en takmateriaal tot een rommelig beeld leiden. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Gebieden aanwijzen buiten het spel om een droog bloemrijk grasland te ontwikkelen. Wanneer en waar 

wenselijk inzaaien met een mengsel van meerjarige planten dat past op droge zandgrond of pleksgewijs 

opbrengen maaisel van heideplagsel; 

  de voedselrijke delen van het bloemrijk grasland, en op plekken waar nieuw bloemrijk grasland moet 

worden gecreëerd, wordt 2x per jaar gemaaid en afgevoerd (in juni en september); 

 
Regulier beheer: 

  1-2x per jaar (afhankelijk van de plaatselijke voedselrijkheid) maaien en afvoeren. De meer voedselrijke 

vegetaties maaien in juni en september, de voedselarmere delen eenmaal maaien in september; 

  1x per 5 jaar doorgeschoten opschot verwijderen; 

 monitoren op doelsoorten. 

 



Baanbeheerplan Golf & Country Club Lauswolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

6. Vochtig bloemrijk grasland 

Doelstelling 

 Het natuurtype bestaat voor 60 % hoge grassen waarin een bal vindbaar is, 40 % (buiten spel) is 

kruidenrijk; 

 grotere oppervlak en soortenrijkdom, ofwel verhogen van de kwaliteit voor dit beheertype. Op locaties die 

dichtbij spelelementen liggen moet gekeken worden of hier extensiever gemaaid kan worden;  

 een aangepast maaibeheer voeren dat gericht is op verschralen en realiseren van een kleurrijke situatie met 

een goede soortensamenstelling; 

 de soortsamenstelling van vochtig bloemrijk grasland ontwikkelen en richting die van blauwgrasland;  

 de maatregelen zijn gericht op het realiseren van een diverse soortensamenstelling waarin storingskruiden 

niet de overhand hebben; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 De oppervlakte vochtig bloemrijk grasland is op dit moment vrij gering. Een groot deel buiten de 

spelelementen wordt beheerd als golfrough waardoor hogere kruiden weinig tot geen kans op ontwikkeling 

hebben; 

 delen van de rough die nu begroeid zijn met vochtige heide en blauwgraslandsoorten raken overgroeid met 

pijpenstrootje. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Gebieden aanwijzen buiten het spel om een vochtig bloemrijk grasland te ontwikkelen. Wanneer en waar 

wenselijk inzaaien met een mengsel van algemene meerjarige planten dat past op vochtige en leemrijkere 

zandgrond. Soortintroductie via het opbrengen van maaisel van blauwgrasland is niet nodig, gezien de 

soortsamenstelling zo goed als overeenkomt met blauwgrasland; 

  de voedselrijke delen van het vochtig  grasland, en op plekken waar nieuw bloemrijk grasland moet worden 

gecreëerd, wordt 2x per jaar gemaaid en afgevoerd (in juni en september); 

  delen van het grasland extensiever (1x per 2 jaar) maaien of gefaseerd maaien (bijvoorbeeld: per locatie de 

helft van het grasland) om meer structuur te creëren. 

 

Regulier beheer: 

  1-2x per jaar (afhankelijk van de plaatselijke  voedselrijkheid) maaien en afvoeren. De meer voedselrijke 

vegetaties maaien in juni en september, de voedselarmere delen eenmaal maaien in september; 

  1x per 5 jaar doorgeschoten opschot verwijderen; 

 monitoren op doelsoorten. 
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8. Solitaire boom 

Doelstelling 

   95% van de solitaire bomen zijn vitaal; 

   tenminste 95% van de solitaire bomen zijn veilig; 

   er is een grote leeftijdsspreiding:  30% jonger dan 20 jaar, 30% 20-50 jaar, 40% ouder dan 50 jaar; 

 in de zone ‘Lauswolt’ komen naast inheemse boomsoorten ook gecultiveerde boomsoorten voor met een 

hoge sierwaarde; 

 in de zones ‘Wallebosch’ en ‘Koningsdiep’ sluiten de voorkomende boomsoorten voor 90% aan op die van 

het omringende bos; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 Gebrekkige vitaliteit van sommige solitaire bomen. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 De zomereiken waarvan bekend is dat er eikenprachtkever huist, in de gaten houden middels VTA. Bij een 

verminderde vitaliteit ingrijpen. 

 
Regulier beheer: 

 VTA controle 1x per 3 jaar. Bij risicobomen deze frequentie verhogen; 

  onderhoudssnoei: 1x per 2 jaar waar nodig; 

  begeleidingssnoei jonge bomen 1x per 2 jaar; 

 inboeten: wanneer nodig. 

7. Struweel 

Doelstelling 

   De opbouw van struweel is als volgt: 80% bedekking struiklaag, 20% overige invulling (kruiden, grassen, 

heide, open zand); 

 struweel vormt op diverse locaties de overgang van bos naar spelelement en komt alleen voor in het land- 

schapstype Wallebosch en Koningsdiep; ; 

 de golfbaan behoudt een open karakter; 

 struweel bestaat uit meer volgroeide struiken; 

 in de struwelen komen enkel inheemse soorten voor; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 Er is op weinig plekken struweel aanwezig dat de overgang van rough naar bos vormt; 

 in de bossen en bosranden is weinig (zichtbaar) struweel aanwezig. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

 Gebieden buiten het spel aanwijzen waar struweel de overgang kan vormen van golfspel naar bos. Deze 

locaties natuurlijk laten begroeien met struikvormers of aanplanten; 

 Bosranden meer gevarieerd maken middels dunning en struikvormers toe te staan. 

 
Regulier beheer: 

 Struweel 1x per 3 jaar bijsnoeien of terugzetten waar nodig; 

 struweel 1x per 3 jaar beoordelen om te zien of uitdunning nodig is.  

 



Baanbeheerplan Golf & Country Club Lauswolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43: Recent geplagde bosrand waar de heide begint te ontwikkelen. 

9. Bos 

Doelstelling 

 De eerste 6 meter van de bosranden wordt onderhouden door de golfclub; 

 de bosranden die in het landingsgebied van een hole liggen, zijn zo goed mogelijk vrij van losse bladeren en 

takken. De ruimte tussen de bomen is zodanig dat een redelijke swing mogelijk is. Natuurlijke verjonging 

wordt gestimuleerd. 

 de bosranden zijn veilig voor spelers; 

 de bosranden zijn voldoende takvrij; 

 monitoren op doelsoorten. 

Knelpunt 

 Er is op een aantal plekken in de bosvakken Amerikaanse vogelkers aanwezig. Deze soort kan zich explosief 

gaan vermeerderen waardoor inheemse soorten worden verdrongen; 

 er zijn weinig locaties met een goed ontwikkelde bosrand aanwezig op de golfbaan. 

Maatregel / regulier beheer 

Maatregel: 

  1x per 2 jaar opschot van Amerikaanse vogelkers verwijderen in de bosranden. Dit communiceren met de 

Bosgroep zodat zij ook kunnen waken voor deze exoot. 

 
Regulier beheer: 

 1x per 3 jaar bosranden en beplanting in het spel beoordelen om te zien of een dunning nodig is;  

 moment van dunning aan laten sluiten op het beheer dat de Bosgroep uitvoert aan het bos op de golfbaan; 

 VTA controle bosranden en bomen langs wegen en paden 1x per 3 jaar. Bij risicobomen deze frequentie 

verhogen. 
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Hoofdstuk 7: Evaluatie- en Monitoring 

Doelstellingen en doelsoorten zijn gebaseerd op een streefbeeld, maar worden aan de  hand  van een goede 

en continue monitoring getoetst en bijgestuurd. Voor een waarborging van de uitvoering en totstandkoming 

van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven maatregelen, zal er op vastgestelde momenten worden 

gecontroleerd wat de status is van uitvoering. Er zijn een aantal manieren om deze controle uit te voeren. 

Flora en fauna worden middels veldbezoeken gemonitord om de voor- of achteruitgang van een soort in beeld 

te krijgen. In het geval van natuurtypen kunnen oppervlakten, aantallen en kwaliteit worden gemeten en 

worden geëvalueerd. Spelelementen worden middels de doelstellingen uit hoofdstuk 4 en kwaliteitsmetingen 

van Mackenzie & Ebert  en  het inschattingsvermogen van de hoofdgreenkeeper beoordeeld. 

Voor GEO is het wenselijk om jaarlijks een aantal zaken (verbruikscijfers, milieuzorg, etc.) te verzamelen en te 

bespreken. Beleidsmatige zaken worden geëvalueerd en besproken door het bestuur. 
 

 
7.1 Flora & Fauna 

Onder monitoring wordt verstaan: het bijhouden van 

een ontwikkeling waardoor een bepaalde trend kan 

worden waargenomen. Voor Golf & Country Club 

Lauswolt zal een monitoring vooral worden 

uitgevoerd om de doelstellingen ‘een grotere 

biodiversiteit’ en ’kwaliteit voor het voorkomen van 

doelsoorten’ te kunnen toetsen en monitoren. 

 

Om een beeld te krijgen van de trends van de 

voorkomende soorten is het belangrijk op vaste 

tijdstippen en met een regelmatige interval te 

monitoren. Tevens is dit voor de Flora- en faunawet 

en GEO een verplicht terugkerende actie. Aan te 

bevelen is dat de hieronder genoemde soortgroepen 

worden gemonitord. 

 Planten; 

 (broed)vogels; 

 zoogdieren; 

 vlinders; 

 libellen; 

 amfibieën en reptielen; 

 vleermuizen. 

 
Een  overzicht  van  momenten  om  monitoren  is  te 

vinden in figuur 45. 

De monitoring kan worden uitgevoerd door een expert, 

maar wellicht (deels) ook door de leden van de 

vereniging met voldoende kennis. Waar mogelijk 

wordt aangesloten bij de monitoring van de Bosgroep 

in het kader van de subsidieregeling SNL. 

Wie deze monitoring uit gaat voeren, zal worden 

besproken en vastgelegd door de vereniging. 

 

7.1.1 Planten 

Elke 5 jaar wordt er een ronde gedaan waarbij de 

planten worden geïnventariseerd. Het  moment  van de 

ronde is enigszins afhankelijk van het jaar, maar de 

maanden juni, juli en augustus lenen zich het 

beste voor de inventarisaties. 

 
Het is aan de te raden de monitoring van planten op 

meerdere locaties in de droge ruigte en oeverzones te 

doen   op   permanente   kwadraten   (PQ’s).   Dit   zijn 

vastgestelde   locaties   van   enkele   vierkante   meters 

waarbij wordt gekeken naar de samenstelling van de 

aanwezige beplanting en de bedekkingsgraad van de 

voorkomende soorten (zie ook figuur 44). In 2013 en 

2018 zijn flora en fauna geinvetariseerd door 

externe deskundigen. is door  ecoloog Coen 

Knotters de golfbaan onderzocht op  het  voorkomen  

van  bijzondere  en  beschermde 

soorten    (zie    rapportage    Inventarisatie    flora    en  53 

fauna Golf & Country Club Lauswolt, NLadviseurs, 

2013).  De  locaties  waar  beschermde  en  bijzondere 

soorten  zijn  waargenomen  kunnen  gebruikt blijven 

worden  om  een  trend  van  de  vegetatieontwikkeling 

zichtbaar te maken. Deze trend laat zien welk effect 

het beheer heeft. 

Wanneer nodig, bijvoorbeeld bij een explosie aan 

storingskruiden, of bij een teruglopende 

bedekkingsgraad van de doelsoorten, kan het beheer 

worden aangepast. 

 

7.1.2 (Broed)vogels 

De gegevens over de vogelstand kunnen door vogel- 

kenners binnen de golfclub of externe specialisten 
 

code Aantal individuen bedekkingspercentage 

R zeer weinig individuen <5% 

+ weinig individuen <5% 

1 20-100 individuen <5% 

2m meer dan 100 individuen <5% 

2a individuen willekeurig 5-12% 

2b individuen willekeurig 12-25% 

3 individuen willekeurig 25-50% 

4 individuen willekeurig 50-75% 

5 individuen willekeurig 75-100% 

Figuur 44: Codering voor planteninventarisatie 
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worden bijgehouden tijdens deelname aan de Natio- 

nale Birdwatchingday. De meest recente externe 

inventarisatie van vogels is uitgevoerd i n  2018  door  

Hospes en Timmermans. Buro Bakker  in op- dracht van de 

Bosgroep in 2013. Voor  dit onderzoek zijn een vijftal 

rondes in de omgeving van Beetster- zwaag, 

waaronder ook de golfbaan, gelopen geduren- de begin 

april tot eind juni 2013. Door het starten van een vaste 

telronde per jaar, zou de vogeltrend op het terrein 

consequent bijgehouden kunnen worden, de lijst met 

aangetroffen soorten door Buro Bakker zou- den  

hierbij  als  basis  streeplijst  kunnen  worden  ge- bruikt. 

Tijdens een telronde (van april tot augustus) worden 

waarnemingen opgenomen met soortnaam, hoeveel- 

heid en locatie. Grote afwijkingen, of een negatieve 

trend voor belangrijke soorten wordt hiermee onder- 

zocht. 

Ook hiervoor geldt dat mogelijke aanpassingen in het 

terreinbeheer kunnen worden overwogen. 

 

Tijdstip 

De monitoringrondes worden voornamelijk vroeg in 

de ochtend of laat op de middag gedaan. Dit is de tijd 

dat vogels het meest actief zijn en er relatief weinig 

verstoring optreedt door mensen. 

54 

Weersomstandigheden 

Ook weersomstandigheden spelen een grote rol. 

Wanneer er veel wind is of het regenachtig is, zijn 

dieren minder actief en is het dus lastig ze waar te 

nemen. 

 

7.1.3 Zoogdieren 

Tellingen zijn gebaseerd op het zogenaamde jaarrond-

principe, dat wil zeggen dat het gehele jaar door 

incidentele waarnemingen worden opgenomen. Op 

Golf & Country Club Lauswolt zal het met name gaan 

om waarnemingen van konijn, eekhoorn, haas, ree en 

vos. 

 

Vleermuizen 

Vleermuizen   zijn   zoogdieren   die   veel   aandacht 

krijgen  als  het  gaat  om  bescherming  vanwege  de 

bijzondere eisen aan hun habitat. Ook op de golfbaan 

komen enkele soorten voor. Vleermuizen gebruiken 

beplantingen    en    oeverbegroeiing    om    zich    te 

oriënteren  en  te  foerageren.    In  2011  heeft  er  een 

onderzoek   naar   het   voorkomen   van   vleermuizen 

rondom de Tolheklaan   plaatsgevonden door de Bos- 

groep. Aangetroffen zijn de gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. 

Er is tijdens de inventarisatie in 2013 niet geïnventa- 

riseerd op vleermuizen. De  veldecoloog  gaf  wel  aan 

dat  de  werkloods  van  de  greenkeeper  ongeschikt  is 

als verblijf. Om deze dieren onderdak te verschaffen, 

gaf hij de aanbeveling om vleermuiskasten op te han- 

 

gen. 

Om de populaties vleermuizen te bestuderen, kan er 

om het jaar een avondinventarisatie worden 

uitgevoerd. 

 

7.1.4 Vlinders 

Vlinders zijn een goede indicator om de ecologische 

kwaliteit van het terrein te  meten.  Sommige vlinders 

zijn algemeen, en zijn minder kieskeurig als het gaat 

om foerageergebieden. Andere soorten zijn wel 

kieskeurig en zijn juist afhankelijk van specifieke 

minder algemene kruiden. Aan de soort vlinder kan 

worden afgeleid welke soorten planten er aanwezig 

zijn en wat de kwaliteit van het biotoop is. 

 
Vlinders worden eens per 3 jaar geïnventariseerd. Er 

wordt hier met name beoordeeld welke soorten er 

voorkomen en of deze veel, matig, of  weinig worden 

gesignaleerd. Ook wordt de datum van de waarneming 

vermeld. 

 
In  2013 en 2020  is  een  uitvoerig  nachtvlinder-

onderzoek  gedaan.  Voor  deze  soortgroep  wordt  geen  

structurele monitoring voorgesteld. 

 

7.1.5 Libellen en juffers 

Deze soortgroep wordt eens per 3 jaar langs een vaste 

looproute geteld. Er wordt van mei tot en met 

september geteld op meerdere momenten met 

tenminste twee weken tussenpauze. Goede locaties 

zijn de plekken waar jaarrond libellen te vinden zijn en 

goed begaanbaar zijn. Doelsoorten om te monitoren 

zijn de blauwe glazenmaker en bruine 

venwitsnuitlibel. Ook andere soorten kunnen worden 

gemonitord. 

 

7.1.6 AMfibieën en reptielen 

Amfibieën worden eens per 3 jaar gedurende een 

aantal rondes geïnventariseerd op de plekken waar 

voortplantingswateren zijn gelegen (ondiepe 

waterpartijen met flauwe oevers die in de zon zijn 

gelegen). Er kan worden geteld gedurende maart tot en 

met augustus waarvan er ten minste twee keer in de 

avonduren wordt geteld. Doelsoorten voor de 

inventarisaties zijn de kleine watersalamander, 

meerkikker en poelkikker. 

 
Voor het monitoren van deze soorten zijn door 

RAVON standaardmethoden opgesteld. Gedurende 

meerdere telrondes (bij voorkeur minimaal 3-4 

rondes) worden de waargenomen soorten genoteerd. 

Voor de genoemde soorten geldt dat er een looproute 

kan worden gelopen om zichtwaarnemingen te 

noteren. Het beste kan worden gemonitord in de 

periode maart tot en met september op zonnige 

dagen in de ochtend als de dieren zich aan het 



Baanbeheerplan Golf & Country Club Lauswolt 

 

6 

 
 

opwarmen zijn op zonbeschenen plekken. Juvenielen 

zijn alleen maar in augustus en  septem- ber waar te 

nemen. Een goede methode voor het lo- pen van een 

ronde is het leggen  van reptielenplaatjes. 

 

Aanbeveling 

Gewaakt moet worden voor het voorkomen van  vissen 

in de voortplantingswateren, deze eten de eitjes en 

larven van amfibieën op. 

 

7.1.7 Aanvullende waarneMingen 

Naast geplande veldonderzoeken zullen ook 

waarnemingen die spontaan gedaan worden door 

greenkeepers, medewerkers en spelers  en  worden op 

een centraal punt geregistreerd. Dit is waardevol, 

omdat deze personen intensief in het gebied aanwezig 

zijn en dus waarnemingen doen die misschien niet 

gedaan werden tijdens geplande inventarisaties. Dit 

geeft, in combinatie met de broedvogelmonitoring en 

het veldonderzoek, een zo volledig mogelijk beeld van 

aanwezige planten en dieren op de golfbaan. 

 

7.2 Spelelementen 

Behalve flora en fauna is ook onderzoek en analyse 

van spelelementen gewenst. Om een onafhankelijk 

onderzoeksresultaat te verkrijgen en kwaliteit 

daadwerkelijk te kunnen toetsen en mogelijk 

verbeteren, wordt 1 x per 2 jaar een grasspecialist 

ingeschakeld. Deze zal eenmaal per 2 jaar samen met 

het  bestuur  en hoofdgreenkeeper een ronde over de 

baan maken en alle spelelementen 

 

bij langs lopen. Op deze manier kan de kwaliteit van 

de holes worden gemonitord. 

Daarnaast zullen jaarlijks gras, bodem en 

watermonsters worden genomen en opgestuurd voor 

analyse. Aan de hand van deze gegevens kan de 

kwaliteit van deze elementen worden getoetst en 

kunnen een bemestingsplan en beluchtingsplan 

worden gemaakt/bijgesteld. 

 

 

7.3 Evaluatie GEO 

Elk jaar worden de in het baanbeheerplan gestelde 

doelstellingen en maatregelen geëvalueerd. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van de uitgevoerde 

maatregelen en de door veldwerk en onderzoek 

verzamelde gegevens. 

Hieronder vallen  ook  de   verbruiksgegevens  van  

water, energie, meststoffen en gewas-

beschermingsmiddelen die voor GEO verzameld 

moeten worden. 

Nadat de gegevens zijn geanalyseerd wordt overleg 

gepleegd over de situatie, of deze wenselijk is en of er 

aanpassingen aan het beheer en onderhoud moeten 

plaatsvinden om de doelstellingen te behalen. Ook 

kunnen er op deze jaarlijkse evaluatiemomenten 

nieuwe termijnafspraken gemaakt worden.  55 

 

Soortgroep Frequentie Planning Opvolging / resultaat 

Planten 1x per 3 jaar 
Twee rondes in juni, juli of 

augustus. 

Bijstellen beheer (bijv. 

maaifrequenties) 

 

(Broed)vogels 

 

Jaarlijks 

Tijdens birdwatchingday, 

eventueel aangevuld met extra 

looprondes in april tot 

augustus. 

Bijstellen beheer (bijv. 

dunnen, maaifrequenties), 

ophangen nestkasten 

 

Zoogdieren en vleermui- 

zen 

 

 
Incidenteel 

Op basis van waarnemingen 

van de greenkeepers en 

spelers. Vleermuizen 

eventueel middels een 

avondtelling 

 

Bijstellen beheer (bijv. 

dunnen, maken van takken 

rillen) 

 
Vlinders 

 
1x per 3 jaar 

Twee tot drie rondes 

gedurende mei t/m augustus. 

Bijstellen beheer (bijv. 

aanpassen maaifrequenties) 

 
Libellen en juffers 

 
1x per 3 jaar 

Twee tot drie rondes 

gedurende mei t/m september 

Bijstellen beheer (bijv. 

aanpassen maaifrequenties) 

 
Amfibieën en reptielen 

 
1x per 3 jaar 

Drie tot vier rondes 

gedurende maart t/m 

augustus 

Bijstellen beheer (bijv. 

aanpassen maaifrequenties) 

Figuur 45: Planning monitoring 
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Figuur 46: Natuurpotentiekaart 
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