
Baan/gebouwen bulletin april 2021 

Bij het voorbereiden van dit baanbulletin zaten de prachtige dagen die we eind maart 

hebben gehad nog in ons geheugen. Maar kijk naar buiten dan zie je ineens sneeuw en 

hagel. De volksspreuk april doet wat hij wil wordt weer eens waar. Een aantal dagen is de 

baan zelf dicht geweest door de sneeuwval. Een ding is zeker. Het voorjaar komt eraan en 

de temperatuur zal wel weer omhooggaan. De narcissen staan weer in bloei en langs de 

slootkanten zien we de gele dotters overvloedig bloeien. Ook hopen we op snel weer 

opengaan van de terrassen zodat er hopelijk wat kan terugkeren van de sociale cohesie van 

de club. Helaas is dat nog even afwachten. Het greenkeepersteam, Arie, Gert, Gijsbert en 

Rick zijn alweer volop met de werkzaamheden bezig voor het nieuwe seizoen. In december 

hebben we in het baanbulletin op een rijtje gezet wat er allemaal in de baan en gebouwen 

op de rol staat voor 2021.Hier en daar een reminder en naar de komende werkzaamheden 

in de baan om hem zo goed mogelijk voor te bereiden op het komende seizoen en met 

daardoorheen de plannen voor het jaar 2021. 

Landschapsplan ,natuurrough en nieuwe bosaanplant 

In februari is het nieuwe landschapsplan, waaronder de gebieden met natuurrough, bos, 

nieuw bos en Ecozones door NL-adviseurs opgesteld.  

             

 

In oranje zijn de Ecozones/Verboden Speelzones aangegeven. In geel de natuur rough en in 

groen het oude en beoogde nieuwe bos. De landgoedstichting, baan adviescommissie en de 

werkgroep natuur zal in het 2e kwartaal advies gevraagd worden waarna het plan ter 

vaststelling aan het bestuur wordt voorgelegd. In een apart baanbulletin zal daar aandacht 

aan worden gegeven. Wel is het zo dat we een begin gaan maken met de niet maaien van 



de natuurrough in het 2e kwartaal. In de loop van het seizoen zal dat worden aangepast na 

de vaststelling van het landschapsplan door het bestuur. Als het plan verder is uitgewerkt 

zal er een 5 jarenplan liggen waarin aangegeven staat waar we nieuw bos aanplanten en 

waar we de natuurrough verder ontwikkelen. 

Op verschillende plekken in de baan is al een begin gemaakt met nieuwe bos aanplant. 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 en 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, diverse appelsoorten 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 het najaar 2021 zal als het plan 

geheel rond is, zal een beroep gedaan worden op vrijwilligers om op ons terrein geoogst 

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 voor 

kunnen uitnodigen.  

Regelmatig hebben we bezoek gehad van reeën die zich tegoed doen aan de jonge 

scheuten van de brem en de bast van verplante grove dennen. Helaas maar dat hoort er nu 

eenmaal bij. 

U wordt wel gevraagd de jonge aanplant zoveel mogelijk te ontzien en mocht Uw bal tegen 

jonge aanplant aan liggen deze niet te beschadigen. Deze gebieden worden aangemerkt als 

GUR en zijn voorzien van een blauw paaltje in het midden. Daarmee geldt dat om 

beschadiging van de aanplant te voorkomen, U de bal ernaast mag droppen zonder 

strafslag volgens de spelregels (regel 16.1)  

Ook zullen de Ecozones /Verboden Speelzones met ingang van 15 april weer zichtbaar zijn.  

U mag vanuit deze zones uw bal niet spelen en wordt verzocht deze niet te betreden. Ligt 

Uw bal erin dan moet U hem laten liggen. Op dit moment worden de eerste groeipunten 

van de beplanting zichtbaar en is het allemaal erg kwetsbaar. Volgens de regels hebt U een 

vrije drop als Uw bal erin ligt, Regel 17.1.e. 

Vorig jaar hebben we met de natuurrough ervaring opgedaan en dit jaar gaan we daar mee 

door waarbij we zoveel mogelijk rekening houden de ligging van de tees met als basis de 

NGF-adviezen op het gebied van teekeuze in relatie tot de handicap. De NGF adviseert de 

golfers een tee te kiezen die past bij hun handicap en slagafstand. De onderstaande figuur 

brengt dat in beeld. 



           

▪ Tot 125 meter – Oranje 
▪ Tussen de 125 en 160 meter – Rood 
▪ Tussen de 160 en 190 meter – Blauw 
▪ Tussen de 190 en 225 meter – Geel 
▪ Verder dan 225 meter – Wit 

 
Bomenonderhoud 

In het eerste kwartaal van 2021 is er onderhoud uitgevoerd aan de laanbomen aan de 

noordwestkant van het terrein en voor een deel door de baan heen. Dit zal op basis van het 

opgestelde boomrisicoplan elk jaar worden gedaan. U wordt daar vroegtijdig van op de 

hoogte gehouden. 

Renovatie teeboxen/Teeborden/Birdieboekje 

In 2020 en dit jaar is veel werk verzet voor het verbetering van een aantal teeboxen. Hier 

en daar verlengd en soms verplaatst om meer evenwicht te brengen tussen de 

verschillende kleuren teebox. Op sommige holes zoals Hondsrug 2 en Boerveen 5 zullen 

deze nog wat beter ingepast worden in het landschap en wat breder gemaakt worden. Nu 

ziet U vooral werkzaamheden om de beregening bij sommige teeboxen te verbeteren. De 

sproeiers worden van het midden van de teebox verplaatst naar de zijkant. De 

waterverdeling is dan beter en er wordt voorkomen dat de teeborden bruin worden van 

het ijzerhoudende water. De hele renovatie en de nieuwe rating van de baan brengt met 

zich mee dat ook de tekeningen op de teeborden , de website plaatjes en het birdieboekje 

aangepast  worden. Verwacht wordt dat dit in mei/juni klaar zal zijn. 

Aanpassingen op Drieveld 

In de loop van het seizoen zullen er nog enkele landschappelijke aanpassingen gedaan 

worden rond de holes 5 en 6  om enerzijds de landschappelijke  inpassing en anderzijds de 

veiligheid voor de golfers te verbeteren. Er zal ook meer aandacht gegeven worden aan de 

greens op Drieveld en daar waar mogelijk zullen ze wat vergroot worden. Op Drieveld geldt 

ook dat U gevraagd wordt de jonge aanplant te ontzien. 

Bruggetje op Boerveen 8 



Op verzoek van veel leden wordt in het 1e / 2e 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 en niet 

voor buggy’s.            

          

Nieuwe scorekaarten 

De nieuwe scorekaarten zijn in februari in gebruik genomen met de aangepaste lengtes en 

moeilijkheidsvolgorde van de holes worden begin januari 2021 verwacht en zijn op de 

daarvoor bestemde plaats worden neergelegd. 

 Toiletten in de baan 

Begin 2021 heeft een werkgroep zich gebogen over het plaatsen van een of twee nieuwe 

toiletten in de baan. Dit jaar zal er een toilet in de baan worden aangelegd met een 

aansluiting op water en stroom. Hij kan dan ook 365 dagen per jaar worden gebruikt. Alleen 

bij matige tot strenge vorst zal hij worden afgesloten. Gekozen is voor de centrale plek 

achter de green van Hondsrug 7. Deze plek ligt centraal voor de holes H5, H6, H7, H8 en B1, 

B2, B3 en B5. Langs het tracé van het clubhuis naar de toiletvoorziening kunnen indien 

gewenst watertappunten worden aangelegd zodat bv de tank op Hondsrug 6 niet meer 

nodig is. De aanleg zal door het greenkeepers team worden gedaan in mei/juni.  



               

Er is voor een stalen container gekozen met een toilet, urinoir en wasbakje en deze wordt 

voorzien van een cijferslot. Eerst was gedacht aan een combinatie met een schuilhut maar 

in verband met het mogelijke bliksemgevaar is daarvan afgezien. De plek wordt ingepast in 

het bos op enige afstand van de daar staande schuilhut. Eventueel later wordt er nog indien 

nodig een houten schutting omheen geplaatst. 

                                        

Het afvalwater wordt opgevangen in een septictank en loopt na de zuiverring in de tank  de 

grond in in het bos.Indien het nodig is wordt de tank een keer per jaar gereinigd. Het plan 

was eerst het te combineren met het vervangen van de schuilhut op Boerveen 5. Deze 

schuilhut wordt later in het jaar vernieuwd  zonder toiletvoorziening. Na enige tijd gebruik 

wordt geëvalueerd of een tweede toilet nodig is in de baan. 

Container naast de loods 

Enige weken geleden is er een container van 40 voet geplaatst achter de loods. Het bestuur 

heeft besloten de uitbreiding van de loods 2 jaar uit te stellen. Om nu voldoende ruimte te 

hebben voor het steeds maar toenemende aantal handicarts en alle scooters en de 

paragolfers is besloten daarvoor tijdelijk de stalingsruimte uit te breiden door aanschaf van 



deze container. Hij wordt donkergroen geverfd en ingericht voor 4-5 handicarts zodanig dat 

ze ook kunnen worden opgeladen. Als er over enige tijd de 2e loods wordt aangelegd wordt 

hij verplaatst naar de overkant waar Arie zijn opslag heeft en kan hij goed ingezet worden 

bij de herinrichting van deze opslag voor het greenkeepersteam in 2022-2023. 

 

Verlichting in het clubgebouw 

In het souterrain van het clubgebouw zal in de komende maand de verlichting worden 

aangepast. Alle verlichtings- armaturen worden vervangen door LED-armaturen en daarbij 

passende lampen.  

Opruimen zolder van het clubhuis. 

Zodra het weer veilig kan zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers om de zolder op te 

ruimen. Er liggen veel bouwmaterialen en veel spullen die al jaren niet meer gebruikt zijn. 

Alles wat niet meer bruikbaar is zal worden weggegooid en daarvoor zal in juni/juli een 

tijdelijk een container worden neergezet.  

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 geïnformeerd. 

Nieuwe Marchall buggy 

De afgelopen periode heeft laten zien dat het zijn van Marchal niet altijd een pretje is. Koud 

en nat. Het is dan ook meer dan terecht dat we proberen op dat punt de Marchals 

tegemoet te komen door een beter vervoermiddel aan te schaffen. Er wordt nu in de markt 

gezocht naar een buggy met een gesloten cabine. 



                                        

We doen onze uiterste best dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Verwacht mag worden dat 

in de loop van mei deze beschikbaar zal zijn 

 

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 Uw assistentie 

 

 

 

Tenslotte zouden we via deze weg  een oproep willen doen om onze baan netjes te houden 

en de etiquette die we bij golf kennen te volgen. Laten we ze nog eens bij langs lopen: 

1) Repareer je pitchmarks en een of twee van een ander dat is het behoud van de 

greens. 

2) Leg je uitgeslagen plag op de fairway terug zodat het gras kan herstellen 

3) Maak geen oefenswing op de teebox. Je voorkomt dan onnodige schade 

4) Rijd  niet voorbij de door Arie aangegeven witte lijn op de Foregreen met je golfkar of 

buggy dat is het behoud van de Foregreen en ontzie de erg natte delen van de baan 

achter de door Arie geplaatste gele  kettingen en of gele touwen. 

5) Volg daar waar dat kan zoveel mogelijk de aangelegde paden en mijd natte plaatsen 

in de baan en rijd niet tussen green en bunkers door.  

6) Bij het betreden van bunkers doe dat altijd aan de lage en niet de hoge kant . Dat 

voorkomt beschadigen van de bunkerranden  



7) Laat de greenkeepers hun werk doen en geef hun voorrang. Zij geven zelf aan 

wanneer er geslagen kan worden. 

We wensen alle leden veel golfplezier en een fijn seizoen toe. 

14-4-2021 

Arie Wichertjes/ Rob Tuijt/Karst Hoogsteen  


