
Baan bulletin februari 2022 

Uitleg natte situatie op de baan met vervolgacties. 

Helaas hebben we dit weekend weer moeten besluiten de baan dicht te doen vanwege teveel 

neerslag. Het is denk ik goed om dat toe te lichten. 

De laatste 5 jaar hebben we te maken met verruwing van het klimaat in de zin van onvoorspelbare 

hoge en lage neerslaghoeveelheden. Deze onregelmatigheid gevoegd bij het verschuiven van het 

seizoen naar achteren in het jaar veroorzaakt met elkaar dat het baanbeheer daar ingewikkelder van 

wordt. Opvallend dit seizoen is ook dat we heel veel dagen hebben met somber vochtig weer. Hoge 

temperaturen en stil weer. Geen situatie waarbij de baan droogt. 

Onlangs hebben we meegemaakt dat we voor het eerst in 30 jaar twee keer de greens moeten 

maaien in januari en begin februari. Zelfs de fairway is al een keer gemaaid. 

Nu zult U zeggen wat heeft dat nu te maken allemaal met het vanwege nattigheid sluiten van de 

baan. Alles. 

 

In de grafiek is zichtbaar de twee extreem droge jaren 2018 en 2019. Aanleiding om beregening aan 

te leggen op 5 holes. Dat heeft in het voorjaar 2020 tot een prima resultaat geleid.  

Als we nu kijken naar het laatste half jaar van 2021 dan zien we dat de totale neerslag hoeveelheid 

over de voorgaande 12 maanden aan het begin van het najaar /winter ongeveer 1019 mm was. 
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Dat betekent eenvoudig dat we de najaar/winterperiode ingaan met een hele natte startsituatie. 

Semslanden kenmerkt zich door in de eerste anderhalve meter in de grondlaag op veel plaatsen 

allerlei leemlaagjes die het wegzakken van het water moeilijk maken. Is nu deze laag door een natte 

zomer al helemaal gevuld ( zie grafiek neerslag tussen augustus en december )  is het reservoirtje om 

veel neerslag op te vangen in najaar en winter al helemaal gevuld. Komt er dan een normale natte 

periode dan leidt dat al vrij snel tot te natte omstandigheden en moet de baan gesloten worden.  

(helaas in de eerste week februari al weer 60 mm, een volledige maandhoeveelheid met vandaag op 

zondag alleen al 24 mm ).  

We gaan dit jaar extra aandacht hieraan geven om dit te voorkomen door op veel plaatsen te 

draineren , te beluchten en extra zand op de fairways aan te brengen. Op de lus Boerveen hebben 

we al een eerste stap gezet om de afvoer van het regenwater te versnellen door de schudfrezen. Op 

Hondsrug is dat nog niet gebeurd. Zodra dat kan zullen we dat ook al vast doen. 

Daarna volgt eerst op veel holes de drainage, schudfrezen en bezanden.  

 

 

 

Niet op alle holes zal worden gedraineerd. Op sommige alleen schudfrezen en bezanden. De holes 

waar gewerkt gaat worden in 2022 zijn : 

1) Hondsrug 3 voor de green ( schudfrezen en bezanden) 

2) Hondsrug 5 naar de twee sloten toe ( hele pakket) 

3) Hondsrug 6 de laatste 100 m ( hele pakket ) 

4) Hondsrug 9 incidenteel ( schudfrezen en bezanden) 

5) Boerveen 1 vanaf de 150 m tot de green naar de vijver ( hele pakket) 

6) Boerveen 3 vanaf de verhoging tot de green naar de vijver ( hele pakket) 

7) Boerveen 4 naar de vijver ( hele pakket ) 

8) Boerveen 5 vanaf de 100 m naar de green ( schudfrezen en bezanden) 

9) Boerveen 8 vanaf de 100 m naar de vijver ( hele pakket) 

10) Boerveen 9 vanaf de 100 m naar de green ( schudfrezen en bezanden ) 

Naast de extra aandacht voor de greens en de optimalisatie van de natuur rough zullen er weinig 

extra werkzaamheden zijn in dit jaar. 

 

U zal regelmatig op de hoogte worden gehouden wanneer de werkzaamheden gepland zijn 
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