
Baanwerkzaamheden 2020-2021. 

In de winter 2020-2021 staan weer de nodige baanwerkzaamheden op de agenda. De 
werkzaamheden bestaan uit de aanpak van een zestal bunkers, het verplaatsen van de rododendrons 
van hole 3 naar hole 1, de kap van diverse bomen vanuit beheersoogpunt, het snoeien van bomen en 
struiken, maar ook de aanplant van nieuwe bomen en natuurvriendelijke beplanting 
(vogelvriendelijk).  

De bomenkap betreft:  

1. Hole 1: alle populieren aan de linkerzijde worden uit veiligheidsoverwegingen gekapt. 

2. Hole 1: bij de gele afslagplaats worden 2 bomen gekapt om de afslagplaats meer zon en wind 
te geven. 

3. Hole 1 in de dogleg: een aantal eiken links wordt gekapt om de fairway te verbreden ten 
gunste van de eik in het midden.  

4. Hole 2 afslagplaats: 2 bomen linksvoor de afslag en 2 bij de oranje tee worden gekapt zodat 
een rechte afslag beter mogelijk wordt, het lage hek bij de rode tee wordt verwijderd.  

5. Hole 5: aan de linkerzijde tussen de 2 doglegs worden de 3 bomen aan het eind van de rij 
gekapt om het zicht op de green van hole 5 te openen.  

6. Hole 5: aan de rechterzijde tussen de 2 doglegs wordt 1 Amerikaanse (geen gewenste soort 
in de baan) eik gekapt om de 2 andere (Europese) eiken meer ruimte geven. 

7. Hole 6 en 8: een aantal dode of verzwakte dennenbomen moeten uit 
veiligheidsoverwegingen worden gekapt. Licht uitdunnen van het bestand. 

Hiernaast zullen nog enkele dode bomen worden verwijderd. Met de werkzaamheden zal op 5 
december 2020 worden gestart. 

Het snoeien betreft:  

Al het dode hout uit de bomen zal worden gesnoeid. Dit project is vanaf nu doorlopend vanwege 
veiligheid van golfers en gezondheid van de bomen.  

De nieuwe aanplant betreft:  

Op een aantal plaatsen in de baan (waar dat speltechnisch goed mogelijk is) komt nieuwe aanplant. 
De baan is nu goed bevolkt met eik, grove den, esdoorn, es en berk. Vanwege diversiteit willen wij 
graag nieuwe aanplant van andere soorten. Suggesties van kenners of liefhebbers onder de leden zijn 
uiteraard van harte welkom. Bij de afslag van hole 6 (links voor de houtwal) en achter de tee van hole 
7 zal geheel nieuwe natuurvriendelijke aanplant plaatsvinden op basis van een plan, dat samen met 
Heem en De Enk is gemaakt. 

Overige werkzaamheden. 

Wij zullen een trapje aanbrengen bij de rode tee van hole 1, vergelijkbaar met de gele tee van 10. 

Tot slot zullen wij starten met een onderzoek naar de drainage in de baan. Doel is om overtollig 
water snel af te voeren, maar anderzijds om dit water in de baan (de vijvers) vast te houden.  

De Baancommissie. 


