baanbeheer
Een moderne golfbaan
Onze parkbaan is omgeven door bossen, lanen en weiden. Er zijn flinke
hoogteverschillen want hij ligt in het stuwwallenlandschap. De aanleg
gebeurde op weiden en maisland en nu is de baan op een natuurlijke
wijze in het landschap opgenomen. De renovatie heeft de holes op lengte
gebracht, en geen bunker is op zijn plaats gebleven. De greenkeepers
hebben een moderne kapschuur gekregen en er is een unieke Driving
Range gerealiseerd.

Baancommissie
De baancommissie (Baco) stuurt het beheer. De Bacoleden hebben
“never a dull moment”, want de natuur en het weer zijn steeds anders.
Elke week is een Bacolid aanspreekpunt voor de greenkeepers en de
leden. Die CvD beslist ook over het openen en sluiten van de baan. Het
baanbeheer is vastgelegd in het baanbeheerboek en sinds kort worden de
baangegevens vastgelegd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS).
Het onderhoud is uitbesteed aan Heijmans Sport en Groen. Het contract
is een Service Level Agreement (SLA). Hier in staat omschreven hoe de
baan er uit moet zien, niet hoe de aannemer dat realiseert. Vijf maal per
seizoen “schouwt” de Baco de baan. Dan wordt de conditie vastgelegd en
vergeleken met de afspraken.
Natuur
De baan ligt in een arm en droog gebied. Er staan veel berken, zomereiken en dennen, met in de struiklaag overal lijsterbes, vogelkers,
krentenboom, vlier en steeds meer struikheide. De rough bestaat uit
hoog gras dat in de zomer het landschap een fraaie roze gloed geeft. De
meeste bij dit landschap horende diersoorten komen voor, zoals vlinders,
reeën, hazen, buizerden, torenvalken en veel konijnen. Af en toe zien we
sporen van een das. De vogelpopulatie kent 54 soorten broedvogels. De
torenvalken in de twee hoge kasten zijn het meest prominent en succesvol aanwezig. En de laatste jaren mogen we ons in de winter verheugen
op de zeldzame klapekster, die smult van onze muizen. We streven naar
meer heide. Dat is een langzaam proces. Op hole 12 en 16 zijn al mooie
stukken te zien. Met een schaapskudde hopen we de rough meer open
te houden, en de kruidenvegetatie gevarieerder te maken. De kudde komt

drie maal in het seizoen.
Bij het beheer wordt gelet op de natuur en het milieu. Er wordt zo min
mogelijk bemest. Bestrijdingsmiddelen worden alleen in uiterste gevallen toegepast. Voor de vogels zijn er tientallen nestkasten opgehangen.
Vooral spreeuwen en kwikstaarten zijn welkom omdat ze emelten, enger-

lingen en rozekers consumeren. Ook voor zwaluwen en vleermuizen
wordt een behuizing geboden. Het clubhuis en de nieuwe kapschuur voor
de greenkeeping voldoen aan alle moderne milieueisen.
Biologische bestrijding
Engerlingen een lastige plaag op zandbanen zoals de Edese. Engerlingen zijn larven van rozekevers (ea). Ze vreten aan de wortels van het
gras waardoor de zode vrijwel los komt te liggen. Kraaien en dassen lusten deze eiwitrijke hapjes graag, maar geven bij hun zoektocht de reeds
belaagde grasmat de genadeklap. De engerlingen worden biologisch
bestreden met natuurlijke vijanden in de vorm van nematoden. Door die
piepkleine aaltjes op nat gras te spuiten worden ze in staat gesteld de
larven op te zoeken en te verdelgen. Dat doen ze bij vochtige omstandigheden. Vandaar de hoofdgreenkeeper bij regenachtig weer in juli op
de spuitmachine zit. Sinds kort zijn er ook chemische middelen toegelaten, maar het succes daarvan is nog onbekend. Vooralsnog vinden we
de biologische bestrijding een meer charmante methode.
Beregening
De zandige baan kent weinig
wateroverlast. De greens en tees
worden beregend met grondwater. De fairways moeten het
zonder doen en staan evenals
de rough bloot aan de grillen van
het seizoen. Dat levert een natuurlijk beeld op: meestal groen,
maar soms droog en bruin. De
baan is dan nog steeds goed te bespelen en herstel vind snel plaats.
GEO-certificering
Toen de NGF Committed to Green introduceerde, is de Edese er vanaf
het eerste uur bij geweest. In 2005 behaalden we als vijfde club in het
land het certificaat. De valk op het
EGC -balletje werd het “groene” logo.
In 2011 is het GEO-certificaat behaald
in het traject van de overgang van CtG
naar GEO. Het GEO-certificaat staat
voor een verantwoorde omgang met
natuur en milieu.
Het doel van GEO is: ”het integreren
van sociale, economische en omgevingsbehoeften tot behoud van ecosystemen en biodiversiteit, en tot vergroting van begrip en draagvlak voor de
golfsport als een groene sport”. Internationaal wordt GEO erkend en gefinancierd door onder meer de European
Tour, de EGA, de R&A of St. Andrews
en de EGCOA. In Nederland wordt
GEO ondersteund en gefaciliteerd door
de NGF. Medio 2011 waren 27 Nederlandse banen GEO-gecertificeerd.
De audits worden elke drie jaar herhaald.
Communicatie
Op verschillende manieren worden de leden geïnformeerd over het beheer en de natuur. Bijvoorbeeld in de wekelijkse emailnieuwsbrief, op
de teeborden en het birdieboekje. In het clubhuis zijn natuurhandboeken
beschikbaar en de posters in de schuilhutten bieden afleiding op
regenachtige momenten.

