
Berichten uit de baan 

 

 
Met dit Baanbericht willen we u informeren over de actuele stand van zaken voor wat betreft het 

onderhoud in de baan, de voortgang van de uitbreiding en de doelstellingen die we vanuit duurzaam 

beheer (ons GEO-certificaat) hebben gesteld. 

*Vrijwilligers en bunkers       

Vanaf december is een groep vrijwilligers vanuit de club, onder aanvoering van clublid Roelof 

Dijkman,  gestart met het opknappen van een groot aantal bunkers. De fairwaybunkers waren te diep 

en de bunkers rondom de green te vlak, waardoor het spelen naar de vlag bemoeilijkt wordt. Er is 

heel wat zand over de schep gegaan en bunkerranden zijn weer scherp gemaakt. Bij hole 7 wordt aan 

de linkerkant één van de bunkers omgebouwd naar een grasbunker. Het zand uit 

deze bunker is gebruikt voor het opvullen van de andere bunkers.  Als ook de 

bunkers op het nieuwe gedeelte klaar zijn, worden alle bunkers opgevuld met een 

nieuwe toplaag. Naast de bunkers hebben de 

vrijwilligers ook licht snoeiwerk uitgevoerd.  

Iedere maand zijn deze enthousiaste leden in de baan 

aan het werk: Nannet Dijkman – Marise Dekker – 

Bram Dekker - Joop van der Wal – Kees Visser – Ige Romkes – Roelof 

Dijkman. Complimenten allen voor het vele werk! Mocht u ook mee 

willen helpen: mail naar roelofdijkman@hotmail.nl 

 

*Snoeiwerk 

Er was deze winter nogal wat achterstallig snoeiwerk in en rond de baan te doen voor Alex en zijn 

assistent Aaldert. Bomen en struiken krijgen weer de nodige groeiruimte, daarnaast is ook veel 

woekerend opschot van de stekelige Acaciaboom weggehaald. Diverse 

naaldbomen in de baan zijn opgekroond, zodat u uw bal 

weer onder de boom vandaan kunt spelen. Rechts van 

de green van hole 7 zijn de begroeide inhammen 

verwijderd, waardoor de out-of-bounds grens in rechte 

lijn kan worden gezet.  Het snoeiseizoen is nu nagenoeg 

voorbij en hier en daar vindt u nog de laatste takken die 

nog versnipperd moeten worden. Langs de hele rechterzijde van hole 8 zijn 2 rijen 

groenblijvende hulst, laurier en taxus geplant, om de zonnepanelen zoveel mogelijk 

uit het zicht te halen. De bestaande groenstrook daarvóór aan de baanzijde is nog 

niet gesnoeid, maar komt volgende winter aan de beurt. De out-of-bounds palen 

zullen binnenkort naar binnen worden gezet, op de rand van rough en bossingel.  
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De oorspronkelijke boswal op de nieuwe hole 9 naast de driving range is 

verwijderd van opschot, waardoor een mooie wal met oude bomen 

zichtbaar wordt.  

 

*Beplantingsplan 

Clublid Ben Smit, heeft in samenspraak met de 

architect een beplantingsplan opgesteld voor het 

nieuwe gedeelte van de baan. Naast een aantal 

solitaire bomen, zijn op een drietal locaties 

‘singels’ benoemd, die met plantsoen worden 

beplant. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor bloeiende en besdragende 

struiken/heesters, zoals o.a. brem, gelderse roos en wilde krent. De grondwal 

naast het zonneveld is op een aantal gecentreerde vlakken eveneens 

ingepland met deze struiken/heesters. Daarnaast blijft de 

baanzijde van de wal ook speelbaar.  

Naast een 3-tal locaties aangewezen locaties voor heidegebied in het 

voorste gedeelte, wordt ook wilde bloemenmengsel 

gezaaid op een aantal percelen zowel in de uitbreiding als ook ter 

aanvulling in de bestaande baan.  

Bij alle beplantingskeuzes is als uitgangspunt genomen dat er zoveel 

mogelijk een ruimtelijk beeld blijft bestaan en dat de beplanting 

inheems is.  

 

*Greens 

Met het voorjaar in zicht, is een begin gemaakt met het herstel van de 

greens. Met holle pennen zijn de greens geprikt en de gaatjes opgevuld 

met zand, om de viltvorming tegen te gaan. Gedurende het seizoen zal 

meerdere keren met kleine pennen worden geprikt voor de beluchting, 

waarna in het najaar nogmaals de holle pennen worden gebruikt.  

Door de jaren heen zijn de oorspronkelijke vormen van de greens wat 

veranderd, waardoor sproeiers niet meer goed staan en te scherpe 

bochten ontstaan bij het maaien. In overleg met de architect een met 

behulp van GPS zullen we proberen de gewenste vormen zoveel mogelijk 

terug te brengen.  

 

    



*Driving Range 

De driving range is inmiddels voorzien van LED-verlichting, zowel op de afslag 

alsook met stralers het veld in. Dit betekent dat u straks ook ’s avonds in het 

donker kunt oefenen en uw balvlucht kunt volgen. Handig voor alle werkende 

golfers!  

De meeste bomen en struiken die het zicht op de driving range belemmeren 

vanaf het terras zijn geveld, zodat u een mooie doorkijk hebt op de activiteiten 

aldaar. Na een grondige schoonmaak van de driving range door Sjoerd en Friso, 

zijn alle afslagmatten nu vervangen door nieuwe,  de puttinggreens krijgen 

nieuwe holevlaggetjes en de ballenmachine wordt binnenkort aangevuld met 

nieuwe oefenballen. Midden op de driving range is een honkbal-doel geplaatst, om u een goed 

mikpunt te geven bij het oefenen. Vanaf het terras richting driving range wordt een brug over de 

vijver geplaatst, om de loop ernaar toe te 

vergemakkelijken. 

 

*GEO-doelstellingen 

We noemen hier een aantal doelstellingen waarmee de werkgroep onder leiding van Winold 

Brouwer momenteel bezig is, met name gericht op onderhoud en baan. Meer informatie over alle 

doelstellingen vindt u op onze website. 

1. Baan aantrekkelijker maken als leefgebied voor bijen/vogels. Het planten van bloeiende en 

besdragende heesters is daar een goed voorbeeld van, evenals wilde bloemenmengsels. 

2. Verschraling van bestaande roughs. Het maaisel van hiervoor aangemerkte delen wordt 

afgevoerd.  

3. Aanleg broeihopen voor ringslangen. Verrassend misschien, maar wees gerust, we hebben 

een locatie gekozen die niet in spel of zicht is en ringslagen zijn ongevaarlijk.  

4. Voldoen aan Green Deal, dus onder meer geen gebruik meer van pesticiden. 

5. Opstellen van duurzaam onderhoudsplan voor de baan en onderzoek naar mogelijkheden 

om de greens minder kwetsbaar te maken voor veranderende weersinvloeden.  

Totaal zijn er zo’n 15 doelstellingen opgesteld, de een wat intensiever dan de ander. Daar gaan we de 

komende twee jaar mee aan de slag.  

 

 

 

https://www.gcdehildenberg.nl/golfbaan/duurzaam-beheer-golfbaan-geo.html


Wanneer is de nieuwe baan bespeelbaar?  

Een vraag die begrijpelijk vaak wordt gesteld. Zoals het nu lijkt koersen we op eind juni voor wat 

betreft de opening. Er moet natuurlijk nog het een en ander gebeuren in de baan en ook de NGF 

komt de hele baan opnieuw inmeten en raten, alvorens de handicaptabellen gemaakt kunnen 

worden.  Maar het belangrijkste is dat het gras in de lente flink gaat groeien en de ondergrond stevig 

wordt, zodat uiteindelijk mooie greens, fairways en rough ontstaan. Daar doen we in ieder geval 

onze uiterste beste voor! 

 

Vragen of opmerkingen? Laat het weten! 

 

 

 

Een kort filmpje van het prikken en bezanden van de greens op onze facebook pagina 

 

 

 

    

https://www.facebook.com/golfeninappelscha/videos/2291618047773864/

