
Baan en clubhuis bulletin april 2020 

Nu alweer een bulletin om U allen in deze heel bijzondere tijd op de hoogte te houden van de werkzaamheden in de 

baan en clubhuis en de voortgang van projecten die in uitvoering zijn of al gereed zijn gemaakt op een vol in bloei 

staande baan. 

 

          

 

1.De beregening op de fairways en vervanging deel beregeningsnet  

De aanleg van de fairway beregening op de Holes H1,H2, H3, B5 en B6 is afgerond en in bedrijf genomen. Op de 

onderstaande foto’s een impressie. Fijn dat het zo op tijd klaar is want we vallen van een extreem natte februari in 

een erg droge periode maart en april. Voorlopig wordt nog geen regen verwacht. Op de onderstaande foto is de 

beregening op B5 in werking. 

 

 

 

 

 



2.Drieveld 

Op Drieveld zijn alle bomen geplant en lopen uit. De fruitboompjes staan in bloei en zijn gelukkig allemaal 

aangeslagen.  Het is van belang dat we voorzichtig omgaan met de nieuwe boompjes en ze ontzien. We hopen dat U 

als spelers, als de baan weer opengaat oog voor hebt, ze zijn erg kwetsbaar 

 

3.Paden 

Het areaal paden is uitgebreid en er zijn nu verharde paden gemaakt op de verbinding H5, H6 ,op H8 , op B2, op B3, 

op B4. 
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4. Bunker Hondsrug 6 

 

De bunker op Hondsrug 6 is, zoals in het vorige bulletin aangekondigd, vergroot en gereedgekomen. 

 

5.Baanonderhoud. 

Het baanonderhoud is door de corona crisis helemaal anders geworden in de planning dan andere jaren. Was het 

voorheen zo dat er veel activiteiten pas gedaan konden worden na de competitie die loopt van eind maart tot begin 

mei. Nu worden alle activiteiten in april gedaan. Ruim een maand eerder zal al het grote onderhoud klaar zijn. 

Daarna is er in de rest van het seizoen meer tijd voor andere werkzaamheden die meestal wat achterstand oplopen 

in het begin van het seizoen. Afgelopen week zijn bv alle teeboxen geverticuteerd die daarna doorgezaaid en bezand 

worden. 

 



Boerveen 7 

Voor de drie bunkers van Boerveen 7 wordt meer aandacht besteed aan het gras dat ervoor ligt en het zal zo worden 

verbeterd dat het fairway wordt. Dat is voor iedereen beter om vandaan te spelen als de bal in dat gebied terecht is 

gekomen. 

 

 

Plaatsing nestkastjes 

Afgelopen maanden zijn er tussen de 30 en 40 nestkastjes geplaatst om vooral het aantal meesachtigen te 

bevorderen. Mogelijk dat dit meehelpt de processierupsen te bestrijden en tevens de vogelstand te verbeteren. Vlak 

bij het clubhuis zijn de kastjes al goedgekeurd door verschillende koppeltje mezen en zijn ze druk bezig met het 

inrichten van hun nieuwe huis. 

Plaatsen bijen/insecten hotels 

Als proef zijn er een aantal verschillende typen bijen/insecten-hotels opgehangen op verschillende plaatsen in de 

baan  

 

Er is in Nederland maar ook in Noord-Nederland duidelijk sprake van een achteruitgang van dit type insecten. Deze 

beestjes zijn onmisbaar in de natuur en via deze weg proberen we daar op kleine schaal een bijdrage te leveren aan 

verbetering daarvan. 

Maaibeleid 2020 en beleid eco zones in 2020 

Voor het seizoen 2020 is het voornemen om een groot aantal gebieden rough die niet in het spel zijn slechts een 

keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Na het maaiseizoen van dit jaar wordt dit geëvalueerd. Dit 

experiment is er om te bezien of we hiermee enerzijds ten behoeve van de natuurontwikkeling op de baan de 

biodiversiteit kunnen bevorderen en anderzijds op de maaikosten kunnen besparen. Voor het seizoen 2020 na 

overleg met diverse geledingen waaronder de handicap en regelcommissie besloten om de eco-zones te voorzien 



van blauwe palen met groene koppen. Dat houdt in dat de spelers een vrije drop krijgen als hun bal erin beland. 

Nadrukkelijk wordt gevraagd de bal niet te gaan zoeken en de zones te betreden tussen 15 april en 15 oktober. 

                      

Als voorbeeld zijn op bovenstaande plattegrond van Hondsrug 1 in geel de gebieden aangegeven die maar een keer 

per jaar worden gemaaid. Ook de eco-zones zijn zichtbaar. Daarnaast is in licht groen het gebied aangegeven wat de 

normale rough hoogte zal houden en wat een keer per twee weken wordt gemaaid. Voor elke hole is een kaart zoals 

bovenstaand gemaakt. Mocht gedurende het seizoen op een paar plekken bijstelling nodig zijn dan zal dit zeker 

worden aangepast. 

6.Toegang tot het clubhuis  

De toegang tot het clubhuis voor leden en gasten met een beperking is verbeterd door het aanbrengen 

bedieningsknoppen bij de toegangsdeur van het clubhuis aan de terraszijde en de hiervoor geschikt gemaakte toilet. 

                                            

 

 

24-4-2020 

Arie Wichertjes 

Rob Tuijt 

Karst Hoogsteen 


