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Beste leden,
Zoals u zal zijn opgevallen is er deze winter, in navolging op de afgelopen jaren, weer het nodige
snoei- en zaagwerk verricht aan bomen en struiken. Het lijkt ons goed om het hoe en waarom
eens wat nader toe te lichten.
Allereerst moet u zich realiseren dat onze baan inmiddels zo’n 35 jaar oud is. Bij de aanleg was er
sprake van een ‘polderbaan’. Deze heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot wat je inmiddels
een ‘parkbaan’ zou kunnen noemen. Dat karakter zal de baan ook in de komende jaren houden,
echter…….
Om een aantal redenen moet je in het groeiproces op enig moment en in toenemende mate gaan
ingrijpen. Laten we in dit kader eens een paar aspecten nader bezien.

Boomveiligheid
Een wettelijke verplichting (mede voortvloeiend uit en onderdeel van het GEO-proces waarvoor
wij gecertificeerd zijn) vereist dat door een gecertificeerd bedrijf jaarlijks de veiligheidsaspecten
van alle bomen op onze golfbaan worden beoordeeld. Daaruit voortvloeiend is een meerjarig plan
van aanpak gemaakt waarvan recent het eerste gedeelte is uitgevoerd.

Boomziektes
Bomen, met name essen en kastanjes maar ook andere soorten, zijn er soms veel slechter aan toe
dan een niet-deskundige zou vermoeden. Deze bomen moeten soms helaas eenvoudigweg
verwijderd worden. Er worden echter ook nieuwe bomen aangeplant. Dat valt misschien niet zo
op omdat ze nog klein zijn, maar het zijn er meer dan u wellicht denkt. Dit zal de komende jaren
worden voortgezet. Daarbij wordt op beperkte schaal mede gedacht aan fruitbomen in het kader
van de nagestreefde verbetering van de biodiversiteit.
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Wildgroei en ongewenst zaailingen
In de bestaande boomvakken ontstaat allerlei wildgroei van struikgewas en niet gewenste
zaailingen van bestaande bomen. Die laatsten staan veelal op plekken waar ze in feite niet kunnen
overleven. Wat nog vervelender is, is het feit dat er daardoor niet machinaal in die boomvakken
kan worden gemaaid, met als gevolg decimeters hoog onkruid. Dit leidt weer tot oeverloos ballen
zoeken met o.a. oponthoud en frustratie tot gevolg. Denk in dit kader bijvoorbeeld maar eens
terug aan het bosvak tussen hole 16 en hole 17.

Ongewenste volume-ontwikkeling
Sommige bomen worden door de jaren heen zó groot dat zij ongewenste en sterker nog - bij het
ontwerp onbedoelde- hindernissen gaan vormen. Het betreft hier overwegend populieren en
wilgen.
Gelukkig kunnen we deze bomen vaak nog -wat men noemt- ‘kandelaberen’ en daarmee de
levensduur nog jaren verlengen.
Bedenk wel: Wij hebben primair een golfbaan waar veel (onderhoud vereisende) bomen op staan
en wij lopen niet in een park c.q. bos waartussen wat grasvelden zijn aangelegd.
Met vriendelijke groet,
namens de Baancommissie
Peter de Munnik, baancommissaris
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