
Week bulletin 1 

Werkzaamheden voor de komende twee weken startend maandag 

(2 oktober 2017 tot en met 16 oktober 2017) 

We gaan de komende week met de werkzaamheden beginnen en we zullen deze zowel in het 

clubhuis ophangen als op de site zetten. We zullen de overlast zo laag mogelijk houden maar 

vermijden kunnen we het niet. In de baan zullen bordjes met looproutes worden aangegeven. Wij 

zouden het op prijs stellen dat u die volgt. 

1)  Rough maaien 

Tijdens de eerste week wordt alle rough gemaaid en zult U daar mogelijk wat hinder van 

ondervinden. Dit maaien is vrijdag 29 september al begonnen. 

2) Sloten 

Alle sloten worden gemaaid en opnieuw onder profiel gebracht. Ook de sloot aan de noordzijde van 

de golfbaan die eigenlijk van de gemeente is . Verwacht wordt dat dit 2-3 dagen in beslag zal nemen. 

3) Verwijderen dam op hole 4 

De dam op hole 4 wordt direct aansluitend tijdelijk  helemaal verwijderd. Er wordt ook nabij de dam 

een verdiept deel aangebracht zodat de vissen daar naar toe kunnen. Op de teebox van 4 wordt dit 

aangegeven. De wintergreen wordt gedurende deze actie in gebruik genomen en de verwijzing naar 

de teebox van hole 5 moet geplaatst zijn. Nadat de duiker en dam verwijderd zijn gaat de hole weer 

normaal open en moeten de leden de bordjes aan de linkerzijde van de fairway van 4 volgen om naar 

de green te kunnen. 

            



De werkzaamheden zullen een tot twee dagen duren en daarna zal eerst hole 2 worden aangepakt. 

Dat zal één tot twee dagen kunnen duren. Uiteindelijk zal de dam bij hole 4 twee keer zo breed 

worden en de duiker dieper worden aangelegd. 

 

4) Aanbrengen schuin talud linkerzijde hole 2 

 

 
Aan de linkerzijde vanaf de 100 meter paal wordt de sloot breder en dieper gemaakt om de 

ontwatering te verbeteren. Dit deel van de baan is nu erg modderig. Tijdens deze werkzaamheden, 

die ongeveer twee dagen duren, zal er een wintergreen worden aangelegd en wordt de looproute in 

het veld aangegeven naar de tee van hole 3. De grond wordt afgevoerd naar de bunkers die worden 

opgeheven op hole 5 ( fairway bunker 60 m van de green ) en hole 7  ( 2e bunkertje 50 m van de 

green). De overtollige grond wordt verder in depot gehouden voor verwerking op hole 6. 

 

5) Hervatten werkzaamheden op hole 4 
 

Nadat de werkzaamheden op hole 2 gereed zijn wordt weer gestart met  de werkzaamheden rond 

hole 4. Deze hole zal weer  worden ingekort zoals aangegeven met de bij behorende looproutes. 

De verhoging rechts van de fairway naar de vijver toe en de zwaluwenwand zullen worden 

verwijderd. Het zand zal gebruikt worden om een gebied af te perken waar de modder kan indrogen, 

voordat het vervoer klaar is en naar het gebied achter de driving range kan worden  gebracht. De 

modder uit de vijver wordt tijdelijk opgeslagen naast de huidige vijver in het gebied tussen fairway 4 

en 5 om goed in te drogen. Vervolgens wordt de vijver vergroot en zal met het uitkomende zand hole 

6 worden aangepakt. 

 

 



 

 

Er wordt naar gestreefd om in de weekenden de baan zoveel mogelijk weer normaal speelbaar te 

laten zijn. Zijn echter de holes 4 en 6 in aanleg dan zal de baan wat anders zijn ingedeeld doordat er 

een wintertee op 5 en 6 in gebruik wordt genomen en een wintergreen op hole 4   

In een volgend weekbulletin dat over twee weken verschijnt wordt U op de hoogte gehouden van 

alle werkzaamheden en wordt alles verder besproken en toegelicht. 
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