
Ontwikkeling van de baan GC Heelsum 2019-2022 

De komende jaren zijn er een aantal zaken die moeten gebeuren om de kwaliteit van de baan op peil te houden en 

verder te verbeteren.  

De kwaliteit van de drie lussen 

Van de drie lussen is Helsum duidelijk de zwakste. Dat blijkt uit de waardering op leadingcourses (7.2) versus 7.7/7.8 

voor de beide andere lussen. Los van de waardering is er het probleem dat Helsum een doorlooptijd heeft van ruim 

1,5 uur terwijl de andere lussen 2 uur doorlooptijd hebben. Dat geeft praktische problemen bij de baanplanning.  

Oplossingen in re-routing zijn vooralsnog niet gevonden. Problemen kunnen deels worden opgelost door het 

verbeteren van Helsum 1. Verder kunnen we nadenken over het verplaatsen van de tees van Helsum 7 naar 

achteren (geel naar wit, blauw naar geel. Ook Helsum 6 kan nog wat aankleding krijgen met wellicht een potbunker 

en wat dennen er omheen. Helsum 8 is ook een hole die nog een facelift kan krijgen met extra heide, bomen en 

bunkers en we kunnen ook nog eens goed kijken naar Helsum 9. 

    Ook op Sandr en Airborne zijn verdere verbeteringen op termijn gewenst. Airborne 5 heeft te weinig smoel en de 

hardpan rechts van de green is onaangenaam, daar kan eventueel heide komen. Airborne 8 heeft ook wat extra 

aandacht nodig op de bultjes en het zand aan de rechterkant. Op Sandr blijft S5 wat magertjes, op Sandr 7 kan de 

tee naar rechts wat een verbetering zal geven en de backtee kan ook worden aangepast. 

Acties:  

 Aanpassen Helsum 1 (tee naar voren, hek driving range naar binnen, heide aanbrengen, bunkers verbeteren 

en verbinden.) 

 Kijken naar tees H7 en H9 

 Blijven studeren op mogelijke rerouting van de 3 lussen 

 Plannen ontwikkelen voor zwakkere holes (H6, H8, H9, A5 en S5 en S7) 

Schatting extra kosten: € 40.000 eenmalig voor Helsum 1 (kan ook in 3 delen: tee, bunkers, heide) 

 

Tees 

Een groot aantal tees is versleten en verzakt. Na 14 jaar is groot onderhoud nodig. Veel gele tees zijn ongelijk  en 

soms te klein om de slijtage van het spelen aan te kunnen. Veel witte tees zijn erg klein en ongelijk. Sommige tees 

hebben onvoldoende sprinklers  en maar aan een zijde zodat de halve tee verdroogd. Sommige tees zoals Sandr 7 

zouden beter iets verplaatst kunnen worden zodat vanaf de tee een mooier uitzicht is over de hole.  Ook liggen 

sommige tees  scheef tov de richting van de hole. 

Acties:  

 Tee-plan uit 2016 actualiseren (inventarisatie noodzakelijke aanpassingen en kosten)  

Schatting extra kosten: € 60.000 eenmalig 

 

Fairways 

De fairways op Heelsum zijn doorgaans goed van kwaliteit. Zorgen zijn er over toenemende onkruiden in de baan, 

met name paardenbloem, weegbree en klaver. Na 2 jaar niet bestrijden hebben we toch in 2018 weer een 

bestrijding uitgevoerd. Vraag is hoe het met onkruiden gaat als de green deal deze bestrijding mogelijk gaat 

verbieden vanaf 2020. Lager maaien op 12 mm kan een deel van de oplossing zijn. De extreem droge zomer van 

2018 is redelijk doorstaan maar heeft op een groot aantal plekken gezorgd voor het verdwijnen van de grasmat. 

Daarop is een deel van de baan (ca 6 ha) najaar 2018 doorgezaaid met nieuw graszaad. Wellicht moet dit de 

komende jaren op een aantal plekken worden herhaald. Ook een toename van kale plekken op droge koppen en de 

toename van pollen met slechte grassen moeten worden aangepakt. Wellicht moeten we dit met zoden doen. 

Verder kunnen engerlingen schade aan de baan geven, de afgelopen jaren valt dit erg mee en er zijn nu geen extra 

acties nodig. 

Acties:  

 Doorzaaien kale plekken 

 Lager maaien 

 Onkruiden bestrijden  

 Slechte plekken aanpakken met zoden of zaaien 

Schatting kosten: € 5.000 per jaar  



 

Greens 

De greens zijn van goede kwaliteit. Zorgen zijn dat het percentage straatgras wat toeneemt. Dit kan het gevolg zijn 

van wat overdadig watergeven. De greens mogen verder wel weer wat harder worden. In 2018  waren de greens erg 

mooi en true maar het eerste deel van het jaar niet snel genoeg (stimp 7). Het verlagen van de maaihoogte in het  

voorjaar en de zomer naar 4 mm en meer rollen kan leiden tot de gewenste structurele stimp 8 over een groot deel 

van 2019. Ziekten en plagen zijn een bedreiging voor de greens. Jaarlijks treedt dollarspot op maar tot dusver niet 

zodanig dat chemische middelen moeten worden ingezet. Toepassing van ijzersulfaat en bitterzout lijkt de schade te 

beperken. Verder zijn emelten en aardrupsen een toenemend probleem, die kunnen met nematoden worden 

bestreden. 

Acties:  

 Maaien op 4 mm in voorjaar en zomer 

 Meer rollen 

 Dollarspot blijven beheersen 

 Bestrijding van emelten en aardrupsen met nematoden 

Schatting  kosten: € 2.000 per jaar 

 

Het watersysteem 

Het watersysteem vertoont ernstige gebreken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van de 

pompen en putten en zijn de helft van de sproeiers al vervangen. Op een groot aantal plekken liggen de sproeiers 

nog op de verkeerde plek of en bewateren onnodig de rough. De meeste sproeiers zijn twee aan twee gekoppeld en 

dat beperkt de gerichte inzet en zorgt voor te veel water op de ene plek en te weinig op andere plekken. Op 

sommige plekken ontbreken sproeiers. Kortom er moet veel gedaan worden om het systeem op orde te brengen. 

Dat zal vette plekken in de rough  en verdroogde plekken in de fairways voorkomen en het werk van de 

greenkeepers verlichten.  

Acties:  

 Slechte sprinklers vervangen 

 Extra sprinklers aanbrengen (fairways + tees) 

 Sprinklers verplaatsen  

 Sprinklers ontkoppelen 

Schatting extra kosten: € 40.000 eenmalig of 10.000 per jaar structureel  

 

Paden 

Een deel van de paden begint slecht te worden bleek afgelopen winter. Rond het clubhuis moeten de paden verhard 

worden zodat er  geen stof op het terras waait wanneer buggies erover rijden. In de baan kan een wat zachtere 

verharding worden gezocht. Op een aantal plekken moeten nieuwe verhardingen worden aangelegd zoals bij de tee 

van A3, A5-A6, H7, S7-S8. We zijn nog op zoek naar het beste materiaal, hier en daar kan wellicht grind worden 

gebruikt elders wat harder en stabieler materiaal. Er is in 2018 een eerste inventarisatie gemaakt van de nodige 

aanpassingen. 

Acties:  

 Padenplan verder uitwerken 

 Materialen uitkiezen 

 2018-2019 ergste plekken aanpakken 

Schatting extra kosten: € 30.000 eenmalig  

 

Bomen en struiken 

De strenge winter en droge zomer van 2018 hebben gezorgd voor ernstige schade aan de brem en in minder mate 

aan de gaspeldoorn. De oude en beschadigde brem moeten in de winter 2018/2019 fors worden teruggezet (geen 

stompen overlaten!). De jonge brem mag zich op de meeste plekken ontwikkelen. Ook sommige grotere 

gaspeldoorns kunnen worden teruggezet of verkleind ( oa. greenbunker S8). De bomen die dood zijn worden 

verwijderd en een aantal bomen zal worden verplaatst (dennen in heide S9, A9). Verder zal de baanarchitect 

aangeven waar hij bomen wil verwijderen vanwege verbeteren van zichtlijnen (vistas). De nesten van de 



processierups die in een 20-tal eiken zitten zullen worden verwijderd en in het voorjaar 2019 zal een bestrijding 

worden uitgevoerd met een biologische middel (Xentari). 

Acties:  

 Brem en Gaspeldoorn terugsnoeien (klusgroep + Enk) 

 Bomen verplanten met gehuurde verplanter 

 Processierups bestrijden 

Schatting  kosten: € 2.000 jaarlijks 

 

Heide 

De heide heeft in de zomer van 2018 een ernstige klap gekregen door de droogte. Er zit nog wel leven in veel van de 

struiken. In de winter zullen de verdroogde delen van de heide terugzetten met een bosmaaier. Normaal zouden we 

doorgaan met de aanvoer van heide van Natuurmonumenten, vraag is echter of die heide ook niet sterk verdroogd is 

en of we goede kwaliteit kunnen krijgen. De ontwikkeling van de heidebaan vergt dat we de huidige heide (1,5 ha) 

nog verder uitbreiden de komende jaren naar ca 3-4 ha. Dat kan deels door aanvoer en deels door eigen kweek en 

uitbreiding van de huidige veldjes. 

Acties:  

 Verdroogde heide terugzetten (klusgroep + Enk) 

 Eventueel nieuwe heide aanvoeren 

 Bestaande veldjes uitbreiden  

Schatting  kosten: € 6-8.000 jaarlijks 

 

Overige rough 

De rough ontwikkeld zich goed. Op plekken is hij nog te dicht. We blijven daarom de rough jaarlijks of vaker maaien 

en het maaisel afvoeren totdat hij voldoende verarmd en dun is. De bloemen en planten ontwikkelen zich op 

natuurlijk wijze, we hebben niet de intentie om bloemenzaad toe te voegen aan de baan.  Wel blijven we akkerrand 

lang S4 inzaaien met een bloemenmengsel. 

Acties:  

 Blijven maaien en afvoeren 

 Akkerrand jaarlijks inzaaien  

Schatting extra kosten: € 500 jaarlijks 

 

Omgeving clubhuis 

De omgeving van het clubhuis en terras heeft een andere beplanting dan de rest van de baan. Het zou goed zijn als 

dit meer in overeenstemming met elkaar zou worden gebracht. We zijn al bezig de heide naar het clubhuis te 

brengen maar dit kan verder worden doorgezet met heide rond het clubhuis. Het zicht op de baan wordt beperkt 

door de heggen, die worden verder verlaagd. Ook de begroeiing rond de vijver beperkt het zicht op de baan, die zal 

vaker worden gesnoeid. Verder zal de baanarchitect aangeven welke zichtlijnen (vistas) verder moeten worden 

ontwikkeld om vanaf het terras  een betere beleving van de baan te krijgen. Langs de vijver kunnen eventueel een 

aantal banken worden geplaatst. Een waterpunt buiten boven bij het clubhuis zou een verbetering zijn voor mensen 

die 18 holes lopen. Het zou goed zijn beheer van baan en tuin in 1 hand te brengen. 

Acties:  

 Beplanting clubhuis aanpassen 

 Begroeiing vijver maaien 

 Banken langs vijver? 

 Waterpunt buiten bij clubhuis 

Schatting extra kosten: Geen kostenpost tot nu toe baancie 

 

Toilet in de baan 

Er wordt al jaren gesproken over een toilet in de baan. Veel ouderen halen de 9 holes niet. Beste punt zou zijn naast 

de schuilhut bij de rotonde waar S7, H7 en A7 samen komen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een houten cabine die 

past in het landschap. Er is stromend water te krijgen vanuit de waterleiding die loopt vanaf de bron aan de 



Telefoonweg. Een plan voor uitvoering wordt op dit moment uitgewerkt. Wel moet er ook rekening gehouden 

worden met schoonmaak- en onderhoudskosten. Het oude toiletgebouw bij S9 moet worden verwijderd. 

Acties:  

 Ontwerp en begroting toilet  

 oude toiletgebouw bij S9 verwijderen 

Schatting extra kosten: € 15.000 eenmalig + jaarlijks schoonmaakkosten  

 

Oefen faciliteiten 

De oefen faciliteiten behoeven aandacht. De driving range is mist kwaliteit, onderhoud en uitstraling. Dit is geen 

directe zaak van de baancommissie, de Enk doet wel het maaiwerk. De linkerkant van de driving zou bij het 

opknappen van H1 een facelift kunnen krijgen. We denken aan een halfronde opstelling van de matten vanaf de 

overkapping naar de eerste grote paal. Als afscheiding met H1 kan een aarden wal met heide en begroeiing worden 

aangebracht.  

  De putting green beneden  heeft vrijwel geen vlak gedeelte en is daarmee minder geschikt voor trainingen. Voorstel 

is om de green wat te verkleinen deels vlak te maken. 

Acties:  

 tee matten links plaatsen in halve cirkel 

 oefengreen beneden aanpassen 

Schatting extra kosten: € 20.000, - eenmalig voor oefengreen, kosten matten e.d. zie ook plan H1 

 

Omheining 

De omheining is vervallen en slecht. Er moet een inventarisatie worden gemaakt van waar palen en een draad nog 

nodig is en vernieuwd moet worden en waar hij kan worden verwijderd (langs de Telefoonweg?)  ook moet gekeken 

worden naar de staat en functie van de houten toegangshekken. 

Acties:  

 inventarisatie omheiningen 

 voorstel voor aanpassingen 

Schatting extra kosten: € 3000,- 

 

Baanmeubilair 

In 2018 zijn nieuwe bankjes geplaatst. De baanborden beginnen wat slechter te worden enkele moet wellicht op 

korte termijn worden vernieuwd (H8, S5). 

Acties:  

 inventarisatie slechte borden 

 voorstel voor aanpassingen 

Schatting extra kosten: € 1000,- 

 

Geo-certificering 

In 2019 moet de GEO-certificering weer worden vernieuwd. Pierre de Wit zal het proces trekken maar steun wordt 

gevraagd vanuit het bestuur en andere commissies. Geo gaat naast de baan ook over energiegebruik van het 

clubhuis en sociale aspecten met de inkoop en contacten met het dorp Renkum en meer lokaal voedsel in het 

restaurant. 

Acties:  

 Breedgedragen GEO commissie vormen 

 In 2019 GEO rapportage opstellen 

Schatting kosten: € 1500, - eenmalig elke 3-5 jaar 

 

Baanarchitect en Agronoom 

We willen de relatie met onze baanarchitect Steve Marnoch bestendigen. Het nieuwe contract omvat 1 langer 

bezoek per jaar van 4 dagen. Daarnaast kan hij gevraagd worden ontwerpen te maken en ideeën uit te werken. Een 

extra kort bezoek is een optie als er aanleiding toe is. Het masterplan van Steve uit 2008 blijft uitgangspunt voor 



verder ontwikkeling van de baan. Naar de baanarchitect is behoefte aan adviezen over beheer van de baan. Daartoe 

willen we  een Nederlandse agronoom als adviseur uitnodigen. 

Acties:  

 Contract met Steve vernieuwen 

 Extra opdrachten duidelijk formuleren en begroten 

 Agronoom inhuren 

Schatting kosten: € 10.000 jaarlijks 

 

Onderhoudscontract 

Het onderhoudscontract met de Enk is in 2018 verlengd met 10 jaar. Extra aandacht is gevraagd voor de greens 

(stimp 8). De verzorgdheid van de baan kan wat beter. Er zijn nog steeds grijze gebieden in het contract die moeten 

worden opgelost zodat volstrekt duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is en wat extra werk is.  Dat geldt ook 

voor de afstemming met de klusgroep, wat doet die wel en niet. 

Acties:  

 Grijze gebieden bespreken en daarover afspraken maken 

 Werk van de Klusgroep afstemmen op dat van de ENK 

Schatting extra kosten: geen 

 

Baancommissie en klankborggroep 

De Baancommissie functioneert goed op dit moment. De taken zijn verdeeld. Sommige leden zitten al langer maar 

brengen duidelijk expertise in. Op termijn moet de commissie deels worden  vernieuwd met vers bloed vanwege 

zittingstermijnen en houdbaarheidsdata. Cursussen, bezoek aan symposia en andere banen leiden tot beter inzicht 

en verrijken de kennis. 

De Klankbordgroep heeft een nuttige en constructieve rol in de communicatie met de leden van de vereniging, dit 

moet zo blijven. Ook bij de KBG geld dat vernieuwing en aanvulling met vers bloed een blijvend proces is vanwege 

zittingstermijnen en houdbaarheidsdata.  

 

Acties:  

 vernieuwing en aanvulling met vers bloed 

 Bezoek aan cursussen, symposia en andere banen 

 Voorlichtingsbijeenkomsten, informatie aan de leden 

Schatting jaarlijkse kosten: € 1500,- 

 

De Baancommsissie 

12 oktober 2018 


