
Baan/gebouwen bulletin december 2020 

De maand december is altijd de maand van korte dagen en soms regen en sneeuw.  

Dit jaar kenmerkt zich door warm, soms droog en dan weer nat. Ongetwijfeld hebben jullie gemerkt 

dat het hier en daar in de baan erg nat is. Er is ook alweer 50 mm regen gevallen tegen normaal in de 

hele maand december 70-80 mm. Uiteraard wordt er alles aangedaan om de baan zo lang mogelijk 

speelbaar te houden. Maar dat lukt niet altijd voor alle spelers. Soms kunnen er geen handicarts en 

scooters de baan in en soms vragen we zelfs om zoveel als het kan draagtassen te gebruiken.  

Arie heeft de witte lijn aan het begin van de Foregreen weer geïntroduceerd die aangeeft dat het niet 

de bedoeling is dat er voorbij deze lijn gereden wordt met handicarts, scooters en trolleys. 

Om rondom sommige greens het gras te beschermen bij erge natheid wordt op een aantal holes 

tijdelijk gebruik gemaakt van wintergreens. Dit is nadrukkelijk niet vanwege de slechte staat van deze 

greens maar alleen bedoeld om het gras rondom de greens wat te beschermen tegen te veel 

betreding. 

Maak daarnaast zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige paden en of de droge delen van de baan. 

Het helpt allemaal om de baan in zo goed mogelijke conditie te houden.  

Tenslotte een dringend verzoek Uw pitchmarks en die van een of twee anderen op de green te 

repareren. De greenkeeping kan door de weersomstandigheden de green niet rollen en bezanden en 

het zo sneller laten herstellen. Dus al Uw hulp hierbij is dringend nodig. 

Natuurrough en nieuwe bosaanplant 

Dit jaar hebben we veel stukken rough niet meer gemaaid om te bekijken of het zinvol was dit zich te 

laten ontwikkelen tot natuurrough waarbij we ervan uitgingen dat dat tot kostenbesparingen zou 

leiden. Dat laatste is tegen gevallen. Komende januari zal NL-adviseurs ons adviseren hoe we het 

landschap binnen de golfbaan verder kunnen ontwikkelen. Zij zullen ook voor ons de veranderingen 

in de NatuuurSchoonWet bekijken en ons adviseren hoe we de status landgoed kunnen behouden. 

De verwachting is dat we het bos en natuurrough areaal ten opzichte van de vorige aanvraag met ca 

6-7 ha zullen moeten uitbreiden. De invulling daarvan zal samen met de baanadvies commissie, de 

werkgroep natuur van de vereniging en de Landgoedstichting gedaan worden ter voorbereiding van 

een bestuursbesluit in februari. 

Hier en daar in de baan (vooral Drieveld) kunt U zien dat er al kleine stukjes bos en struiken worden 

aangeplant waarvoor zaailingen uit het bestaande bos worden gehaald worden. Soorten die uit ons 

eigen bos geoogste worden zijn o.a. vlier, berk, lijsterbes, beuk, eik, hazelaar, taxus, grove den, 

esdoorn, wilg, kardinaalsmuts, hondsroos. Dit in lijn met de onlangs gestarte landelijke actie om in 

Nederland 1 miljoen bomen en struiken te planten. We sluiten ons daar graag bij aan. In kleine 

aantallen zijn enkele soorten aangekocht zoals bv lariks, zwarte els, tamme kastanje, hondsroos, 

duinroos en wilde kers. 

Struiken die dicht op elkaar staan en soms op plaatsen staan die te veel in het spel zijn zullen 

verplaatst worden naar andere delen van de baan. In februari/maart 2021 zal als het plan geheel 

rond is een beroep gedaan worden op vrijwilligers om al dit op ons terrein geoogste plant materiaal 

en eventueel aangekochte jonge bomen te gaan planten op de daarvoor uitgekozen stukken terrein. 

Mogelijk dat we daar ook schooljeugd uit de gemeente kunnen uitnodigen. U wordt wel gevraagd de 

jonge aanplant zoveel mogelijk te ontzien en mocht Uw bal tegen jonge aanplant aan liggen deze niet 

te beschadigen en de bal ernaast te droppen volgens de spelregels. 



Bomenonderhoud 

In het eerste kwartaal van 2021 zal er onderhoud aan de laanbomen aan de noordwestkant van het 

terrein worden uitgevoerd. Als spelers zou ik U willen vragen voorzichtig te zijn bij het passeren van 

de onderhoudsploeg. 

 

Renovatie teeboxen/Teeborden/Birdieboekje 

Dit jaar is er begonnen met de verbetering van een aantal teeboxen. Op deze teeboxen zijn direct 

graszoden gelegd. Deze moeten eerst goed wortelen en dan kan de teebox gebruikt gaan worden. 

Dat zal nog even duren en tijdelijk speelt U dan van een mat of een tijdelijke teebox ernaast. 

Uiteraard proberen we dat zo kort mogelijk te houden. Deze renovatie brengt met zich mee dat de 

teeborden, website plaatjes en het birdieboekje ook aangepast moeten worden. Daarnaast moeten 

alle wijzigingen in de baan in het Geografisch Informatie Systeem worden verwerkt. 

 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Onlangs is landelijk door het daarvoor verantwoordelijke ministerie besloten dat golfbanen zei het 

terughoudend nog gebruik mogen maken van bestrijdingsmiddelen. De Semslanden heeft al vier jaar 

de bestrijdingsmiddelen afgeschaft en is niet van plan ze opnieuw te gaan gebruiken ook al is het 

toegestaan. 

Bruggetje op Boerveen 8 

Op verzoek van veel leden wordt in het 1e kwartaal van 2021 een bruggetje geplaatst aan de 

rechterzijde. Golfers hoeven dan niet meer om te lopen  als hun bal aan de rechterzijde over het 

water is gespeeld.De brug is alleen bruikbaar voor golftrolleys. 

              



 

              

Nieuwe scorekaarten 

De nieuwe scorekaarten met de aangepaste lengtes en moeilijkheidsvolgorde van de holes worden 

begin januari 2021 verwacht en zullen dan op de daarvoor bestemde plaats worden neergelegd. 

                  

 

 

 



 

Toiletten in de baan 

Begin 2021 gaat een werkgroep zich buigen over het plaatsen van nieuwe toiletten in de baan. Deze 

toiletten zullen een landelijke uitstraling krijgen die past binnen de golfbaan en zullen gecombineerd 

worden met de functie van schuilhut. In ieder geval worden het normale toiletten met waterspoeling 

en er wordt gedacht aan een zonnecel voor de elektriciteit. De plekken waar nu naar gekeken gaat 

worden is nabij Boerveen 5 mede ter vervanging van de oude schuilhut en Hondsrug 6. Maar de 

laatste plek moet nog nader bekeken worden. De planning is om dat in het 2e kwartaal 2021 te 

realiseren. Zodra de locatie en het ontwerp vorm krijgt wordt U hierover geïnformeerd in het 1e 

kwartaal van 2021. 

 

Oefenfaciliteiten 

In overleg met onze professionals zal bekeken worden op welke wijze we de driving range en zijn 

oefenfaciliteiten kunnen aanvullen en verbeteren. Dat houdt in dat gekeken zal worden naar 

achterstallig onderhoud van het gebouw, de afslagplaatsen en de oefenmogelijkheden om zelf als 

leden te kunnen oefenen maar ook om onze professionals meer instrumenten te geven om U allen 

beter te laten spelen en er meer plezier aan te beleven. Op een later moment wordt U over de 

voortgang geinformeerd. 

 

 

Alles overziend genoeg werk aan de winkel in het komende jaar met daarbij een regelmatig verzoek 

aan vrijwilligers om te helpen bij alle activiteiten. In het eerste deel van 2021 zal dat voorzichtig en 

terughoudend zijn vanwege corona. We hopen dat we na april/mei weer langzaam naar een normale 

samenleving toe groeien en dan zullen we vaker een beroep doen op jullie assistentie 

 

Tenslotte wensen Arie en ik U een goede kerst en vooral een gezond 2021 toe in deze moeilijke tijd. 

 

Arie Wichertjes 

Karst Hoogsteen/ Rob Tuijt  


