
Presentatie BACO 

AV 14 november 2016 
Foto Rob Sloof 



Gerealiseerd in 2016 

Aanleg heidegebied H7 afgerond 

November 2015 November 2016 



Uitbreiding verharde paden 

Beter uitgerust 

voor buggy- en 

trolley inzet in 

natte tijden. 

H3, H4, H6, H8 

en H14 

Gerealiseerd in 2016 

H4 



Nieuwe Tees 

 Aanleg oranje tees afgerond 

 Gele en witte tee H3 verhoogd 

 

 

 

 

 

 Nieuwe tee borden 

Gerealiseerd in 2016 



Beregening 

 Aanpassingen i.v.m. nieuwe tees 

 Nieuw Perrot besturingssysteem 

 

Gerealiseerd in 2016 

− Scherpste prijs en binnen budget 

− Goede referenties 

Golfclub Heelsum, Papendal 

− Dichtbij, evt. storingen snel verholpen 
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Bliksembeveiliging 

 Beveiliging pomp beregeningsinstallatie 
Niet uitgevoerd, we zijn immers verzekerd. 

 Wel 4 schuilhutten aangepakt 
Veiligheid mensen = prio-1! 

− Lekke daken vervangen 

− Bliksembeveiliging  

− Rotte planken vervangen 

Gerealiseerd in 2016 



Investeringen EGC Papendal 
status 5-11-2016 

2016  

begroting 

2016  

realisatie 

Baan 
Architect € 2.000  - 

Paden (200m 2016) € 5.000  € 5.621  

Banken, 6 stuks 2016 € 2.000  - 

Tee borden en frames (oranje tees) € 6.400  € 6.733  

Aanpassing  witte en gele tees (H3, H17) € 4.500  € 6.500  

€ 19.900  € 18.853  

Beregeningsinstallatie 
Besturingssysteem € 12.000  € 11.980  

Bliksembeveiliging € 5.000  € 3.081  

Tee wit en geel H3 - € 1.000  

Oranje tees + vervangen PVC leidingen H7 - H11 € 20.000  € 19.770  

€ 37.000  € 35.831  

Totaal € 56.900  € 54.684  

Gerealiseerd in 2016 



Gerealiseerd in 2016 

Missie BACO 
Speltechnische kwaliteit golfbaan op meetbaar hoog 
niveau brengen, houden en waar mogelijk verbeteren. 

Leden en gasten kunnen genieten van golfspel op een 
uitstekend onderhouden baan 

De baan zo mogelijk het hele jaar open 

Een uitdaging voor spelers van elk niveau 

Zorg voor ontwikkeling natuur- en landschapswaarde 

Bevorderen Heathland karakter van de baan, open 
landschap met heide, grassen en verspreid bomen zoals 
berken, grove dennen en eiken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Niet gerealiseerd in 2016 

Standaard winter- en zomerseizoen, maar 

wel… 

1. Zachte natte kwakkelwinter 

2. Extreem natte zomer 
 

Conclusie: 

BACO + Greenkeepers hebben het weer 

niet in de hand en dat heeft gevolgen 
 



Gevolgen 2016 

1. Zachte natte kwakkelwinter 

 Baansluiting 

 Handicart verbod 

 Trolley verbod  draagtassen 
 

2. Erg natte zomer 
 Groene Fairways 

 Vette natuur-rough 

 

  Frustraties 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Missie: Baan zo mogelijk het hele jaar open        
 

Actie BACO en greenkeepers: 

 Pad verharding verder uitbreiden waar nodig 

 Omleidingen kwetsbare plekken in de baan 

 

Wat kunt u doen om schade te voorkomen? 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Missie: Baan zo mogelijk het hele jaar open        
 

Wat kunt u doen om schade te voorkomen? 

 Bewust door de baan gaan met het oogpunt haar 
goed door de koude natte periode te krijgen 

 Voorkom modderige plekken, pas uw routing aan 
met buggy en trolley aan omstandigheden  

 Nu de natuur-rough gemaaid is mag u van het 
onverharde pad afwijken, maak daar gebruik van 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Missie: Baan zo mogelijk het hele jaar open        

 

GPS Stichting Handicart maakt mogelijk: 

 Plaatselijke snelheidsbeperking buggy's 

− Rond kwetsbare gebieden 11 km/uur 

− In kwetsbare gebieden 3 km/uur 

 Algehele snelheidsbeperking 11/3  

 



Aanpassingen 2016 - 2017 

 

 

BACO 

Je moet  

overal je bal 

kunnen 

vinden 

 

Maaien, maaien, 

maaien… 

 
De rough is nog 

nooit zo erg 

geweest 

De rough hoort 

sinds jaar en 

dag bij de EGC 

Als je zo scheef 

slaat moet je je 

verlies nemen 

Niet meer maaien! 

het wordt een 

Mickey Mouse 

baan 

 

Ik speel mijn 

Hcp niet meer 

door de rough 

 

Als ik mijn Hcp 

niet speel ligt 

het aan mijn 

eigen spel 

 

uitdaging in balans 

Heathland 

baan 

Natuur-rough 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Natuur-rough, uitdaging in balans 

BACO heeft leden opgeroepen voor een 

schouw in de baan op 5 september  

 Na evaluatie diverse pijnpunten bepaald 

 Actie  pijnpunten gemaaid, week 37 

 Besluit  vast in maairegiem opnemen 

 Maailijnen zijn in het GIS opgetekend 



Aanpassingen 2016 - 2017 

GIS Rebecca Ong 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Natuur-rough 

 Handhaven forse maaibeurt in november 

 Carries van enkele holes vroeg in het jaar 
extra maaien om te verschralen 

 Aanpassing maximum Carry 

− Was max 100 m van gele tee tot Semi-rough 

− Wordt max 100 m van gele tee tot Fairway  
 



Plannen 2017 

Nieuwe hogere tees blauw & rood H3 
Veiligheidsbevorderend en verfraaiend 

 



Plannen 2017 

Nieuwe tees geel & blauw H12 
Veiligheidsbevorderend en verfraaiend 

 



Plannen 2017 

Beregening 

Bestrijding droogteplekken greens door: 

 Correcte afstelling sproeiers 

 Slechte sproeiers vervangen 

 Enkele sproeiers toevoegen waar nodig 

 



Aanpassingen 2016 - 2017 

Gewenste investeringen EGC Papendal 2017 

Baan 

Paden 

Verhogen blauwe + rode tee H 3 

Verplaatsen  gele en blauwe tee H 12 

Inrichting: Prullenbakken voor gescheiden afvalinzameling (GEO), Banken 

Beregeningsinstallatie 

Verbeteren dekking greens en surroundings 

Aanpassingen t.b.v. veranderingen, nieuwe tees hole 3, 12 

Budget 2017 = € 16.000 


