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Samenvatting 
 
Doel van het plan: 
Wij willen met dit plan bereiken dat er een evenwichtig, consistent beleid gevoerd wordt waarbij ad 
hoc beslissingen zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Iedere vijf jaar zal er een update plaatsvinden van het beleid ten aanzien van investeringen, 
personeelsbeleid, het onderhoud van de baan en de natuur rondom de baan.  

 
Onderhoudsbeleid baan: 
Door het bestuur van de vereniging is uitgesproken dat de baan van Golf- en Countryclub Geijsteren, 

de mooiste en beste baan van Limburg moet zijn en blijven. Tevens streven we ernaar om in de top 

20 van de beste banen van Nederland te staan. Het referentieniveau is de tweejaarlijkse meting die 
gepubliceerd wordt in het tijdschrift Golfnu.nl. Tevens is de doelstelling om in de ranking van Leading 

Courses het cijfer 8 te behalen. Door de langdurige droogte in 2018 heeft de totale baan veel geleden. 
Dit geldt voor zowel de greens en fairways maar ook voor de bomen. Hierdoor is de beoordeling van 

de baan door spelers behoorlijk gezakt. We blijven streven naar het hierboven genoemde niveau. Het 
onderhoud van de baan zal gericht zijn op het weer z.s.m. bereiken van bovengenoemde 

doelstellingen. 

Wij zullen blijven werken aan de verbetering van de speltechnische eigenschappen. Ook zullen we 
opnieuw extra aandacht schenken aan de uitstraling van de baan in algemene zin waarbij er een 

continu verzorgd beeld dient te zijn. 

  
Onderhoud van bos en overige beplanting: 
Het streven is om een zo hoog mogelijk percentage (75%) loofbomen in het bos te krijgen met een 
goede leeftijdsopbouw. We streven naar een natuurlijke ontwikkeling van de onderbegroeiing waarbij 

de bramen teruggedrongen worden. Naast de ontwikkeling van de beplanting willen wij tevens het 
vergroten van het vogelbestand stimuleren, hiervoor zal meer besrijke aanplant en houtrillen worden 

aangebracht. 

  
Aanpassingen en investeringen: 
De jaarlijkse investeringen voor het machinepark en het beplantingsplan zullen worden gehandhaafd 
op het huidige niveau, mits de financiële positie van de vereniging dit toestaat, waarbij deze bedragen 

jaarlijks worden geïndexeerd.  

Afhankelijk van de financiële situatie van de vereniging zal jaarlijks bekeken worden welke 
baanverbeteringswerkzaamheden er worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gestoeld op de 

Quality-Scan welke in 2010 is gemaakt door onze baanarchitect Michiel van der Vaart. Een groot 
gedeelte van het plan is inmiddels gerealiseerd. De komende jaren streven we ernaar om de volgende 

aanpassingen uit te voeren: 

 

 Renovatie en re-design van de bunkers hole 4, 6, 10, 15 en 16 

 Het ontwikkelen en uitbreiden van de hei (continue proces);  

 Renovatie van de gouden driehoek (eventueel met natuurlijk ogend waterbassin); 

 Renoveren (vooral rooien houtopstanden) van hole 10; 

 Renovatie en verfraaiing van hole 15; 

 Renoveren diverse tees 

 
De baancommissie: 
Raf Dittrich  voorzitter/baancommissaris 

Joze Ingenpass  lid 

Peter Janssen  lid 
Mathieu Linders  lid 

Eric Wijnhoven   adviseur/hoofdgreenkeeper 
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Inleiding 
 
Golf- en Countryclub “Geijsteren” is in 1975 aangelegd. De eerste baan (9 holes) is ontworpen door 
Frank Pennink. Later zijn door Donald Steel and Company Ltd uit West Sussex de overige holes 

ontworpen.  

 
De baan bestond oorspronkelijk uit 9 holes in het bos. In 1983 zijn nog 4 holes in het bos gerealiseerd 

en in 1986 zijn er 5 holes in het open bouwlandgebied bijgekomen, de waterholes. 
De baan is ontworpen vanuit een bosgebied en heeft een gesloten karakter. Later heeft men de baan 

uitgebreid in het landbouwgebied waar vijvers aangelegd zijn en een open karakter is ontstaan. 

 
Nadat Baanarchitect Donald Steel stopte met zijn werkzaamheden hebben wij Michiel van der Vaart 

bereid gevonden deze taak over te nemen. Door Michiel is een Quality Scan opgesteld waarin hij 
aanbevelingen doet ten aanzien van mogelijke baanrenovaties. Dit plan is in de Algemene 

Ledenvergadering van november 2010 besproken en goedgekeurd. Sindsdien is in eigen beheer het 

plan uitgevoerd afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en de tijd die het 
greenkeepersteam hieraan kan besteden.  

 
We willen met dit beheerplan bereiken dat er een evenwichtig, consistent beleid gevoerd kan worden 

waarbij ad hoc beslissingen en aanpassingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Elke 5 jaar wordt 
ten aanzien van investeringen, onderhoud en personeel een update gemaakt. Elke 10 jaar zal er een 

nieuwe inventarisatie gemaakt worden. 

 
In 2006 hebben we de intentie uitgesproken om Committed to Green te worden. Dit is in 2009 

gerealiseerd. De NGF is overgestapt van Committed to Green naar de certificering door de Golf 
Environment Organisation (GEO). Ook deze kwalificatie bezitten we. Het baanbeheer is erop gericht 

om deze kwalificatie te behouden. Dit beheerplan dient hierbij als leidraad. 

 
Het rapport zal in hoofdstuk 1 de achtergrond van de golfclub Geijsteren belichten.  

Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de visie beschreven zoals we die met het beleid in de toekomst voor 
ogen hebben. In hoofdstuk 3 en 4 wordt de stand van zaken ten aanzien van de baan en de 

bospercelen beschreven. Het personeel wordt beschreven in hoofdstuk 5 terwijl de stand van zaken 
ten aanzien van het machinepark en het onderhoud in hoofdstuk 6 aan de orde komen. Hoofdstuk 7 

beschrijft de komende investeringen in hoofdlijnen. Tot slot toont hoofdstuk 8 verwijzingen naar de 

gebruikte informatievoorziening. 
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1 Golf- en Countryclub “Geijsteren” 
 
Golf- en Countryclub “Geijsteren” ligt op een hoog Maasterras dat bestaat uit hoge, droge en arme 
zandgronden met grind waarbij beekjes water afvoeren naar de Maas.  

 

Voordat het golfterrein in 1975 werd aangelegd, is begin 
1900 het gebied ontgonnen van woeste grond (heide, 

vandaar de naam Geijsterender heide) naar landbouwgrond 
en bos. De bosaanleg bestond uit de aanplant van grove 

den waarvan de stammen gebruikt werden als stuthout 

voor de mijnen. 
 

De bosaanleg was volledig afgestemd op houtproductie. De 
soorten samenstelling en de bosstructuur zijn daardoor 

even oud en arm aan variatie. De soort die indertijd op 

basis van de groeimogelijkheden en bedrijfsdoelstellingen is 
aangeplant is de grove den. In de loop der jaren heeft zich 

er een enkele eik of beuk en berk ontwikkeld. 
 

De landbouwgebieden zijn de oude woeste gronden die 
door de ontdekking van kunstmest ontgonnen zijn en ze te 

gebruiken voor de landbouw. Van de originele bodem en 

originele beplanting resteert niets meer. 

 
De oppervlakte van het terrein beslaat 56 ha.  
 

De verdeling van het terrein is als volgt: 

 

Gebieden    Oppervlakte 

Gebouwen / parkeerplaats    3,0 ha 
Fairways/driving range/ 

driehoek/pitch en putt   15,0 ha 

Tees         1,1 ha 
Greens       1,0 ha 

Rough       5,0 ha 
Oppervlakte water     2,0 ha  

Bossen     28,9 ha 

Totaal     56,0 ha   
 

1.1 Bodem en water 
De bodem bestaat uit: Podzolgronden en wel holtpodzolen(Y30)en 

veldpodzolen Hn30. Dit zijn gronden die bestaan uit grofzand.  

Bij de holtpodzolgrond bevindt het grind zich ondieper dan 40cm. 
 

In het noordelijke deel bevinden zich nog arme zandgronden.  
In het zuidelijke deel zijn deze vermengd met eerdgronden omdat dat 

het gedeelte is wat gebruikt is als landbouwgrond. 

Bodemkaart  

Geijsteren vroeger 
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De bodem heeft een watertrap VI en VII. Dit houdt in dat het grondwater diep zit. 

De golfbaan ligt op ongeveer 17.5 tot 19.5 meter boven NAP.  
 

De grondwaterspiegel in het noordelijk deel bevindt zich tussen 1 en 4 meter beneden maaiveld. In 
het zuidelijk deel, het landbouwgebied, ligt de grondwaterspiegel tussen 0,6 en 1,5 meter beneden 

maaiveld. 

         
Deze waterstanden hebben natuurlijk invloed op de begroeiing die er kan ontstaan. 

Zo zal in het droge noordelijke deel minder groeien dan in het nattere zuidelijke deel. De grindlagen 
die lager dan 40cm liggen hebben ook invloed op de waterstand. 

 
 

1.2 De begroeiing 

 
Het oudste gedeelte ligt in het bos bestaande uit de eerste 13 holes. Dit gebied is het noordelijke stuk 
van de baan.  

Hole 14 tot en met 18 liggen op de oude bouwlanden en zijn het zuidelijke gebied. We maken 
onderscheid in deze 2 gebieden omdat ze duidelijk anders van opbouw zijn. 

Het noordelijke gebied, dat droog en voedselarm is bestaat vooral uit bos. Het zuidelijke gebied, dat 

plaatselijk vochtig en arm is, is een open gebied met waterpartijen. 
De landschappelijke kwaliteiten van het terrein kunnen globaal verdeeld worden in een dicht 

naaldbosgebied en een open graslandgebied. De kenmerken zijn hieronder in enkele trefwoorden 

aangegeven. De overgang tussen de twee gebieden verloopt abrupt. 
 
Bosgebied  Grasland 
dicht/transparant open 

hoog laag 
droog plaatselijk nat  

voedselarme bodem voedselarme bodem  

soortenarm soortenrijk  
natuurlijke vegetatie: natuurlijke vegetatie  
Eik /beuk/berk eik berk indien droog  

 
1.2.1 Het noordelijke gebied 
Dit gebied is van nature een droog en matig voedselarm 

gebied. Het bostype dat zich hier zal ontwikkelen is dat van 
de eikenklasse1. Hier groeien de eik, de beuk en berk. Er is 

een langzame strooiselvertering en in de struiklaag bevindt 
zich vooral de lijsterbes en de wilde hulst. Boomsoorten die 

hier ook goed in gedijen maar niet van nature voorkomen zijn 

de grove den, de tamme kastanje en de Amerikaanse eik. In 
de kruidenlaag wordt soms de adelaarsvaren aangetroffen, 

verder kan de kruidenlaag bestaan uit bosbes en heide. 
 
1.2.2 Het zuidelijke gebied 
Dit gebied is van nature plaatselijk vochtig en verder zeer 

arm. In dit gebied zou de berken-eikenklasse2 zich kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat de eik en de 

ruwe berk er voorkomen maar dat op de vochtigere plaatsen ook de els en de wilg zich kunnen 
ontwikkelen. In de struik- en kruidenlaag komen vooral de heidestruiken en vuilboom voor. 

In dit gebied is vroeger een groot gedeelte van de grindlaag afgegraven.  

 

                                         
1 Eikenklasse is één van de bosgemeenschappen  
2 Berken-eikenklasse is één van de bosgemeenschappen 

Bossen Geijsteren  
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Daarna is teelaarde opgebracht. Deze laag is niet overal gelijkmatig aangebracht waardoor grote 

verschillen zijn ontstaan in de dikte van deze laag. Dit gebied werd als landbouwgebied gebruikt, van 

de originele begroeiing bleef niets meer over. 
 

   
heide/bosbes els/wilg  indien nat   

mossen kruiden 

 
 

 

 

Bosgebied      Grasland  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

2 Visie 
 
Door middel van het beheerplan willen we continuïteit creëren voor de baancommissie en de 
greenkeepers, waardoor voorkomen kan worden dat er ad hoc beslissingen worden genomen die een 

stabiel beleid in de weg staan. Uiteraard zullen er nieuwe inzichten komen zowel vanuit de leden als 

ook vanuit de NGF en de PGA en de baanarchitect. 
 

Het is echter belangrijk dat vooral het beleid betreffende het baantechnisch onderhoud niet elke twee 
tot drie jaar wijzigt waardoor het effect van een ingeslagen weg verloren gaat. Door de verkrijging 

van de goedkeuring van het bestuur en de Stichting Openluchtrecreatie Noord-Limburg willen wij deze 

continuïteit waarborgen. 

   
 

2.1  Visie op de baan 
 

 
Door onze baanarchitect Michiel van der Vaart is in 2010 een Quality Scan gemaakt van de baan. De 

architect heeft hiermee zijn visie gegeven op de baan.  
Doelstelling van het bestuur blijft om een goede baan te behouden voor de bogey-spelers, waarbij de 

baan eveneens uitdagend moet zijn voor de single-handicappers. 

 indeling holes met bosgebieden 
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Door het bestuur wordt overwogen om naast de gebruikelijke route op de baan een tweede 

routemogelijkheid in te voeren. Men spreekt hier van de `Old Course en New Course`. Wij zullen 
hiervoor enkele extra paden aanleggen. Om de `new course` route toe te passen zullen alleen de 

holenummers aangepast worden. 
  

Naast de bovengenoemde punten hebben we ten opzichte van het vorige beheerplan te maken met 

klimaatveranderingen en de “Green deal”.  
 

De voorstellen van de architect zijn onder te verdelen in een drietal categorieën: 
1. Onderhoudswerkzaamheden; 

2. Speltechnische verbetering; 
3. Verfraaiing van de baan. 

 

Ad 1. De onderhoudswerkzaamheden zijn vooral gericht op het meer licht en lucht creëren op en rond 
de greens en de tees. Verder zal een aantal holes verbreed worden door het kappen van bomen en 

zal de rough op een groot aantal plaatsen verschraald worden. 
 

Ad 2. Speltechnische verbeteringen zijn o.a. het verplaatsen van een aantal bunkers, het duidelijker 

herkenbaar maken van de strategieën van de holes en het verbeteren van tees. 
 

Ad 3. Voorgestelde verfraaiingen zijn o.a. het renoveren van hole 7 en het vergroten van de 
waterpartij op hole 15.  

 

 
2.1.1 Klimaatveranderingen 
 
Een groot gedeelte van de voorgestelde werkzaamheden in de Quality scan zijn reeds gerealiseerd. 

Afhankelijk van de financiele mogelijkheden worden de overige voorstellen de komende jaren 

uitgevoerd. 
 

Vanaf het voorjaar 2018 hebben we te maken met lang aanhoudende droogte en een sterk dalend 
grondwaterpeil in de zomer- en najaar-periode. Aangezien de hoeveelheid beregeningswater 

gelimiteerd is middels een onttrekkingsvergunning van Waterschap Limburg, hebben we in 2019 het 

beregeningsbeleid aangepast. De greens en tees blijven we beregenen waardoor ze speltechnisch in 
een goed conditie blijven, indien nodig zullen we meer handmatig water geven. Het beregeningsbeleid 

ten aanzien van de fairways is erop gericht om het gras niet “dood” te laten gaan (veelal verbranding 
vanwege de hoge temperatuur van de zanderige toplaag). De meest kwetsbare plekken van de 

fairway zullen we d.m.v. kleine waterhaspels extra beregenen naast het gebruik van de normale 
beregeningsinstallatie. 

Het gebrek aan beregeningswater baart de baancommissie zorgen. Onderzocht wordt of het mogelijk 

is op een efficiënte wijze een waterbuffer aan te leggen waarmee we in een “nattere” periode water 
kunnen opvangen en dit bij droogte extra kunnen aanwenden.  

 
We spelen in op de voorspelde klimatologisch veranderingen. Extreme buien komen vaker voor en 

door het aanbrengen van afvoerputten hebben we hierop geanticipeerd. De goede werking heeft zich 

al diverse malen bewezen. 
 

 
 

2.1.2. Green Deal 
Het onderhoudsbeleid zal nog meer dan in voorgaande jaren gericht moeten zijn op het vermijden van 
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Vanaf 1 januari 2020 zal het gebruik van deze 

middelen verboden worden. Tot 1 januari 2022 zullen er onder strikte voorwaarden nog een beperkt 
aantal middelen gebruikt mogen worden tegen ziektes. Men dient aan te tonen dat men er alles 

aangedaan heeft ter voorkoming van de ziektes. Voor Golfclub Geijsteren zal dit waarschijnlijk geen 

probleem zijn omdat wij al jaren het gebruik van chemische middelen hebben geminimaliseerd en ook 
al jaren werken aan goede groeiomstandigheden waardoor het gras minder ziektegevoelig wordt. 
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We hebben gemerkt aan een aantal schimmeluitbraken dat onze inspanning nog niet voldoende zijn. 

Vanaf 2018 zijn we dan ook gestart met het realiseren van betere groeiomstandigheden rond de 
greens en de tees. Dit betekent concreet dat we bomen kappen en onderbegroeiing rooien. Hierdoor 

zal zonlicht en wind meer vat krijgen op de greens en de tees zodat deze sneller opdrogen waardoor 
de kans op schimmels beduidend kleiner wordt.    

 
 
 

2.2 Visie op de oefenfaciliteiten 
 

• Driving range 

De baancommissie verwacht dat er de komende jaren geen veranderingen aan de driving range 

hoeven plaats te vinden behoudens het normale onderhoud.  

• Gouden driehoek en Pitch en Putt course 

De vernieuwde Pitch en Putt course wordt door de leden vrij goed gebruikt. Ook door de pro wordt in 

zijn lessen regelmatig gebruik gemaakt van deze voorziening. 

De par 3 holes op de gouden driehoek zijn onvoldoende attractief, de greens van hole 1 en 3 zijn 
slecht en er is onvoldoende afwisseling door ondulaties en groen. Momenteel wordt onderzocht of het 

zinvol is een waterbuffer aan te leggen. Wellicht is het mogelijk om deze buffer een natuurlijke 

uitstraling te geven en te situeren op de “Gouden Driehoek” waarmee we ook de par 3 baan 

aantrekkelijker kunnen maken. 

 

2.3 Visie ten aanzien van de natuur 
 

Om een visie voor de natuur op te stellen zullen we eerst streefbeelden bepalen. De streefbeelden 
worden bepaald door de omschrijving zoals die staan in het handboek natuurdoelen; 

Begeleid natuurlijk zandlandschap met bos van arme zandgronden en droge heide3. 
 

Invalshoek natuur 
 Bestaande situatie op de baan  voedselrijk grasland (baan) 
 Kansen en potenties bosgebieden van de arme zandgronden met lage waterstand 

 Omliggende natuur landbouwgebieden met bossen vallend onder het  
  landgoed Geijsteren. Begeleid natuurlijk zandlandschap 

 
 Ecologische context  leefgebied van reeën en klein wild 

 

Invalshoek landschap 
 Bestaande situatie  ontgonnen heidegebied en bossen 

 Kansen en potenties herstel loofbossen van de arme grond en herstellen heide 
  gebieden.  

 Omliggende natuur ontgonnen landbouwgebieden met bossen 

 Ruimtelijke visuele context onderdeel van het landgoed Geijsteren met bossen, heide 
  en vennen 

 
We streven dan ook rondom de baan om de bossen om te vormen van productiebossen naar 

loofbossen. Verder streven we naar uitbreiding van heidevelden en arm kruidenrijk grasland (rough).  

 
 

 
 

                                         
3 Begeleid natuurlijk zandlandschap www.natuurkennis.nl  

http://www.natuurkennis.nl/
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2.3.1 Visie van de bosgebieden 
 
Binnen de bossen streven we naar een in leeftijd gevarieerd bos dat voor 75% bestaat uit loofbomen.  

 
Het omvormen gebeurt via de natuurlijke weg of wanneer de grondeigenaar de grote kap uitvoert. 

Het streven is om in 2025 dit doel bereikt te hebben.  

 
Tot 2019 waren wij van mening dat bomen als de Amerikaanse Eik en Grove Den zouden moeten 

verdwijnen uit onze bossen. Het huidige beleid zal meer gericht zijn op het streven naar een grotere 
diversiteit aan boomsoorten waarbij de hier eerdergenoemde bomen wel mogen voorkomen. De 

mening van de baancommissie is veranderd omdat er steeds vaker ziektes voorkomen waarbij 

complete soorten worden aangetast en dus moeten worden gerooid. Door diversiteit zal de impact van 
dergelijke ziektes minder groot zijn op het beeld. 

 
 

2.3.2 Visie ten aanzien van de graslanden/rough 
 

Vanaf 2008 zijn gebieden aangewezen waarop verschraling wordt toegepast. Dit houdt in dat deze 

plaatsen 1x gemaaid worden met afvoeren van het maaisel. Dit maaien gebeurt aan het einde van de 
zomer. 

In verband met de sterke ontwikkeling van de rough is het soms onvermijdelijk om enkele plaatsen de 
rough meer dan eens per jaar te maaien en te ruimen. Het voordeel is, dat deze plekken eerder en 

sneller zullen verschralen.  

 
Het streven blijft om hier kruidenrijk grasland te krijgen. Dit willen we bereiken via de natuurlijke weg. 

De soorten waarnaar we streven horen bij natuurdoeltype: begeleid-natuurlijk zandlandschap. Hierbij 
kunnen 93 soorten worden onderscheiden waarbij het streven is om de komende 5 jaar 5% hiervan te 

bereiken. 

 
De baancommissie is van mening dat er meer en sneller een ontwikkeling mag plaatsvinden van wilde 

bloemen in de rough zoals de klaproos e.d. De baancommissie zal daarom in 2020 starten met het op 
enkele plaatsen inzaaien van bloemenmengsels. De komende 5 jaar zullen we een en ander monitoren 

en bepalen of we hiermee doorgaan, de hoeveelheid uitbreiden of stoppen met het zaaien van 
bloemenmengsels. 

 

2.3.3 Visie ten aanzien van de heide 
 

Het streven blijft de heidegebieden in de loop der jaren uit te breiden. De gebieden die daarvoor in 
aanmerking komen zijn aangegeven op tekening. Deze gebieden zullen ontwikkeld worden door 

middel van het aanbrengen van heide-plagsel en maaisel van andere heidegebieden of door middel 

van verschraling met afplaggen en natuurlijke ontwikkeling. Er zal in ieder geval geen heide meer 
geplant worden. In 2025 hopen we in de verschraalde gebieden 30% heide te hebben. 

 
 

3 De baan  
 
In tegenstelling tot enkele jaren geleden hebben we inmiddels de mogelijkheid gebruik te maken van 

de computerprogramma’s EMS en Golfgis. Alle relevante gegevens met betrekking tot het 

baanonderhoud, de inventarisaties en tevens de urenadministratie van de greenkeepers worden in 
EMS verwerkt. Een van de grote voordelen is dat we direct beschikken over de juiste gegevens van 

zowel onze inkoop, de urenbesteding, de uitgevoerde werkzaamheden en de uitgevoerde 
inventarisaties met betrekking tot het gras maar ook de overige flora en fauna. Momenteel zijn we 

drukdoende de laatstgenoemde gegevens te verwerken. 
De inventarisaties en tellingen ten behoeve van de flora en fauna worden uitgevoerd door de 

plaatselijke IVN-afdeling.   

 
 



       

1-10-2020 Beheerplan Geijsteren  10 

 
 
 
 

3.1 Huidige stand van zaken baan 

 
Algemeen: 
 

• Greens: 
Het beleid blijft gericht op het terugdringen van het percentage straatjesgras. De greens worden nog 
uitsluitend doorgezaaid met diverse soorten struisgras. Men kan duidelijk waarnemen dat het 

percentage struisgras is toegenomen; zie onderstaand schema. Struisgras is, qua 

groeiomstandigheden, uitermate geschikt voor onze greens en is weinig ziektegevoelig.  
Het bemestingsbeleid wordt voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Mochten er de 

afgelopen jaren nog een drietal bestrijdingsmiddelen tegen o.a. schimmels worden toegepast, vanaf 1 
januari 2020 is dit verboden. Er bestaat een kans dat de minister besluit om een overgangsregeling in 

te voeren die inhoudt dat er onder strikte voorwaarden tot 2022 nog een zeer beperkt aantal 

middelen mogen worden toegepast waarbij men aan moet tonen dat er alles aan gedaan is om de 
ziektes te voorkomen. Dit laatste zal voor Golfclub Geijsteren niet zo moeilijk zijn omdat ons beleid al 

jaren gericht is op het verbeteren van de groeiomstandigheden en het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen tot een absoluut minimum is beperkt. Ons beleid zal dan ook niet wijzigen.  
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Overzicht grasbestand greens 

 
Ziekte

Hole 2003 2005 2009 2011 2019  2003 2005 2009 2011 2019 gevoelig

1 25 35 55 60 50 75 65 45 40 50 ja

2 25 20 48 53 55 75 80 52 47 45 ja

3 30 40 47 50 60 70 60 53 50 40 nee

4 25 35 57 60 65 75 65 43 40 35 nee

5 20 35 53 57 55 80 65 47 43 45 nee

6 30 35 43 50 60 70 65 57 50 40 nee

7 25 35 55 61 60 75 65 45 39 40 nee

8 20 30 53 55 50 80 70 47 45 50 ja

9 30 35 52 54 55 70 65 48 46 45 ja/nee

10 35 45 53 57 50 65 55 47 43 50 ja/nee

11 30 40 48 53 55 70 60 52 47 45 nee

12 30 40 48 55 60 70 60 52 45 40 nee

13 20 30 52 55 60 80 70 48 45 40 nee

14 30 35 45 49 60 70 65 55 51 40 ja

15 20 25 45 47 55 80 75 55 53 45 ja/nee

16 30 40 47 52 60 70 60 53 48 40 nee

17 30 40 48 55 60 70 60 52 45 40 ja

18 30 40 55 58 65 70 60 45 42 35 nee

Putting 30 40 50 53 60 70 60 50 47 40 nee

Gem. 27 36 50 54 58 73 64 50 46 42

% Straatgras% struisgras

 
 
 

• Tees: 
De kwaliteit van de tees is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Niet alleen het grasbestand is 
geoptimaliseerd maar op diverse plaatsen zijn de tees gerenoveerd waardoor de vorm en de vlakheid 

verbeterden. 
 

• Fairways: 
Het gebruik van het middel Dispatch heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal ingedroogde plekken 
is verminderd. Momenteel zijn er diverse nieuwe middelen op de markt die een beter resultaat 

bewerkstelligen. We zijn dan ook overgestapt op een tweetal middelen die we momenteel testen. Na 
onze testperiode zullen we overgaan op één middel. In verband met de droogte in 2018 en 2019 

waardoor we vooral in 2018 veel droogteschade hebben opgelopen (meestal verbranding van het 
gras) zijn we in 2019 gestart met het, naast de normale fairwayberegening, gebruik van 

beregeningshaspels die voornamelijk ingezet worden op de plaatsen die de normale beregening niet 

bereikt.  
 

• Rough: 
Het beleid voor de rough is erop gericht dat we ondanks “lang gras” de bal kunnen vinden en dat het 

toch relatief moeilijk is de bal eruit te spelen. Wij willen dit bereiken door de rough jaarlijks eenmaal 

te maaien en te ruimen. Door het maaisel af te voeren treedt er verschraling op waardoor de grasmat 
minder “dicht” wordt. Op een groot aantal plaatsen is een verbetering duidelijk waarneembaar. Op 

advies van de architect is het ruimen en maaien uitgebreid met de carries. Tevens zal getracht worden 
op diverse plaatsen heide te ontwikkelen. Op een aantal plaatsen is de ontwikkeling van de rough nog 

zodanig dat deze tweemaal per jaar dient te worden gemaaid en geruimd. Zodra deze rough 

verbeterd zal deze frequentie van maaien aangepast worden.  
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3.2 Onderhoudsbeleid van de baan 

 
Het onderhoud van de baan is continue gericht op het verbeteren van het grasbestand. Een goed 

grasbestand verhoogt de speltechnische kwaliteit van de baan en het gras zal minder gevoelig zijn 
voor ziektes zoals schimmels e.d. 

 

Het bovengenoemd onderhoud zal voornamelijk bestaan uit het terugdringen van het percentage 
straatjesgras en het bevorderen van de wortelontwikkeling van de goede grassen. 

Straatjesgras is door zijn ondiepe beworteling te bestrijden door regelmatig en intensief te 
verticuteren en het toepassen van kunstmatige beregening tot een minimum te beperken. Het is 

hierbij wel noodzakelijk dat men op het juiste moment, de juiste plaats en met de vereiste 

hoeveelheid water kan beregenen. Straatjesgras ontwikkelt zich op die plaatsen waar de goede 
grassen verdwijnen door onder andere speelschades. Daarom is het van belang om op de plaatsen 

waar het straatjesgras verdwijnt direct te zorgen voor juiste grassoorten (o.a. struisgras). Dit willen 
we bereiken door regelmatig door te zaaien met de juiste rassen. 

 

Door te zorgen voor een goede wortelontwikkeling van de juiste grassoorten zal er minder 
speelschade optreden aangezien het gras sterker is en bovendien zal het gras waar schade optreedt 

zich veel sneller kunnen herstellen.  
Het verbeteren van de wortelontwikkeling kunnen we bereiken door de toplaag regelmatig te 

bewerken met een vertidrain of schudfrees waardoor ondoorlatende verdichte lagen worden 
opgeheven. Het uitvoeren van deze bewerkingen blijft dan ook minimaal tweejaarlijks noodzakelijk. 

De intensiteit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden waaronder gespeeld wordt. Bij veel 

“nat” weer zal er eerder een verdichting van de toplaag optreden dan bij een “droge” baan. 
 

Een ander belangrijk aspect voor het verkrijgen en behouden van een goede grasmat is het toepassen 
van een goede bemesting. Door de toepassing van organische- en langzaam werkende meststoffen in 

plaats van kunstmest krijgt de plant een veel gelijkmatigere dosering toegediend en zullen er minder 

meststoffen uitspoelen naar de ondergrond waarbij ze niet meer door de plant kunnen worden 
opgenomen. Tevens ontstaat er een veel regelmatiger groeibeeld waardoor de 

onderhoudsmaatregelen, zoals maaien, gerichter kunnen plaatsvinden. Het beleid ten aanzien van de 
maaihoogtes zoals dat is toegepast in 2018 en 2019 zal worden gecontinueerd. Dit houdt in dat bij 

extreme droogte en hitte de maaihoogte van greens, tees en fairways wordt aangepast.  
Om de groeiomstandigheden extra te verbeteren zullen op diverse plaatsen bomen en 

onderbegroeiing gerooid worden. Hierdoor bereiken we, dat er meer licht en lucht op de greens en de 

tees komt waardoor deze sneller opdrogen en dus minder bevattelijk zijn voor schimmels. 
 

Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. Het is dus 
meer dan belangrijk het gras in een optimale conditie te krijgen en te behouden waardoor de 

grasplant minimaal vatbaar is voor ziektes zoals dollarspot en fusarium. 

 
Het beleid ten aanzien van het doorzaaien van de fairways wordt gecontinueerd. Vooral nu er 

regelmatig droogteschade kan optreden is doorzaaien een “must”.  
 

Het onderhoudsbeleid van de baan zal aangepast worden aan nieuwe inzichten en technische 

mogelijkheden die in de loop van de tijd zeker zullen optreden.  
 

In 2012 en 2019 is de baan, zoals in het vorige beheerplan aangegeven, beoordeeld door onze 
externe adviseurs. De baancommissie wil hiermee bevestigd zien dat het onderhoudsniveau minimaal 

op hetzelfde peil blijft of verbetert. 
 

De bestrijding van de processierups zal zoals nu proactief worden uitgevoerd. Tijdens het seizoen zal 

bestrijding incidenteel worden uitgevoerd. 
 

Ter bestrijding van engerlingen en emelten hebben we een aantal jaren het middel Merrit Turf met 
succes toegepast. Dit middel is momenteel echter verboden. Indien de schade door o.a. engerlingen 

weer gaat toenemen zullen we starten met een biologische bestrijding. 



       

1-10-2020 Beheerplan Geijsteren  13 

 

 
 

Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en urenverdeling  
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4 De natuur 
 

Een golfbaan heeft naast fairways greens en tees ook natuur. Dit zijn bossen, struweel, grasgebieden 

(rough) en water en alles wat er leeft. Deze gebieden scheiden de holes van elkaar zodat er veilig 
gespeeld kan worden. 

In de visie op de natuur, zie hoofdstuk 2, is beschreven wat de streefbeelden voor deze gebieden zijn. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er ten opzichte van de meting van 2012 veranderd is.  

 

4.1 Keurmerk CTG naar GEO  
Het beheerplan was een van de onderdelen om een groen keurmerk te krijgen van de NGF. Het 

keurmerk heette Committed to Green (CTG) en houdt in dat het beleid ten aanzien van de baan en 
omgeving vastgelegd is. Het geeft aan hoe en waarom een baan beheerd wordt, met als doel dat 

milieuvriendelijk en verantwoord te doen. In najaar 2009 is er van de NGF een audit geweest en zijn 

wij goedgekeurd voor het certificaat.  
Binnen de golfwereld werden echter 2 systemen voor het keurmerk toegepast namelijk wereldwijd het 

certificaat van de Golf Environment Organization (GEO) en het meer landelijk certificaat Committed to 
Green (CTG). De NGF heeft begin 2010 besloten alle CTG gecertificeerde clubs om te zetten naar het 

certificaat GEO. Dit certificaat is begin september2010 uitgereikt aan onze club en wordt elke 3 jaar 

gecontroleerd4. Momenteel werken we aan een her-certificering die we eind 2020 of begin 2021 
hopen te behalen.  

 
4.2 de flora 
Onder de flora verstaan we de omgeving rondom en tussen de fairways. Deze is hier onderverdeeld in 

bossen, graslanden, heide. Dit zijn dan ook de specifieke gebieden voor Golf- en Countryclub 
“Geijsteren”.  

 

4.1.1 Het bos 
Het bos bestaat vooral uit grove den, eiken en berken. Het is een aangeplant bos voor de 

houtproductie in de jaren dertig. Het hout werd gebruikt voor de mijnen als stuthout. Binnen deze 
percelen is een gedeelte van de golfbaan aangelegd. Hier is een aantal oude bomen als solitaire 

binnen de baan gehandhaafd en zijn er ook enkele kleine percelen met bomen geplant. Deze percelen 
zijn vooral ingeplant met veldesdoorn. 

De bossen behoren tot de plantengemeenschap Berken -Eikenbos.  
De baan wordt verdeeld in vakken met 

een letter van het alfabet. Deze vakken 

worden bekeken aan de hand van de 
onderstaande lijst en uitgewerkt op de 

computer. 
 

Bij de inventarisatie hebben we gekeken 

naar: 
 Welke bomen staan er 
 In welke verhouding staan de 

soorten ten opzichte van elkaar 
 Hoe is de tussenlaag opgebouwd 
 Hoe verhouden de soorten zich ten 

opzichte van elkaar in de 

tussenlaag 
 Welke kruiden staan in de 

kruidenlaag 
 Hoe verhouden deze kruiden zich 

ten opzichte van elkaar 

           

 

                                         
4 GEO 2020 informatie Geijsteren inzage club 
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Het resultaat  
In de bossen zijn grote groepen grove den verdwenen. De redenen daarvoor zijn diverse stormen in 
de afgelopen jaren en de houtkap door de grondeigenaar. 

 
De tussenlaag blijft zich goed ontwikkelen. In de komende jaren zal de volgende groep jong opschot 

zichtbaar worden. Hierdoor zal er een grotere variatie in leeftijdsopbouw ontstaan wat ook wenselijk 

is. In deze laag is meer variatie ontstaan. De krent, vogelkers en hazelaar zijn duidelijker aanwezig. 
 

In de kruidenlaag is het bestrijden van de braam duidelijk zichtbaar. Omdat het bestrijden nog steeds 
actief is, is het ontstaan van nieuwe kruiden daar nog niet aanwezig. 

 

Tot 2019 waren wij van mening dat bomen als de Amerikaanse Eik en Grove Den zouden moeten 
verdwijnen uit onze bossen. Het huidige beleid zal meer gericht zijn op het streven naar een grotere 

diversiteit aan boomsoorten waarbij de hier eerdergenoemde bomen wel mogen voorkomen. De 
mening van de baancommissie is veranderd omdat er steeds vaker ziektes voorkomen waarbij 

complete soorten worden aangetast en dus moeten worden gerooid. Door diversiteit zal de impact van 
dergelijke ziektes minder groot zijn op het beeld. 

 

 

4.1.2 Graslanden/rough 

In 2018 is er een inventarisatie geweest van de gebieden zoals aangegeven op bijgaande tekening.   
De gebieden die rood gekleurd zijn worden verschraald en zijn daarom als enige geïnventariseerd. 

Door de nieuwe plannen van onze baanarchitect, zullen er komende jaren veel meer gebieden 

verschraald worden. De gevolgen hiervan worden gemonitord. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Het streefbeeld zoals omschreven in hoofdstuk 2 wordt meer en meer benaderd. Wat we mede 

constateren is dat er de laatste jaren rondom hole 16 en 17 specialere kruiden een plek gevonden 
hebben zoals de wespenorchis. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Rode gebieden zijn geïnventariseerd 

Beeld van de verschraalde gebieden 
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4.1.3 De heide 
 
Tussen 2006 en nu zijn op baan 3 gebieden uitgebreid met heidevelden. Dit is op hole 8, 9 en 13 

uitgevoerd door middel van aanplant. De heide is na 2 jaar goed aangeslagen. Het schoonhouden van 
deze heideveldjes (gras en opschot) is problematisch en zeer arbeidsintensief. De baancommissie is 

met de baanarchitect van mening dat de heideontwikkeling niet moet worden gerealiseerd door de 

aanplant van heide maar door spontane ontwikkeling en het aanbrengen van maaisel en plaggen. 
Hierdoor ontstaat er een meer passend natuurlijker beeld. Het streven wordt dan ook, meer heide in 

de bestaande rough-ontwikkeling. 
 

 

4.1.4 Het water met zijn randen 

Geijsteren heeft vooral water in en rondom de laatste 5 holes.              

De randen worden elke 3 jaar onderhouden. Het doel is:  
 *water moet van bijna alle hoeken zichtbaar zijn  

 *vogels behouden altijd een stuk riet om daarin te overwinteren 

  en te broeden 

 

 

4.1.5 Solitaire bomen 
 
In de baan staan solitaire bomen of boomgroepen. Deze bomen hebben ten 

aanzien van het spel een belangrijke functie. Ze vernauwen of blokkeren 

tijdens het spel.  
 
De solitaire bomen worden behandeld als parkbomen hetgeen inhoudt dat er 
gestreefd wordt naar een takvrije ruimte van maximaal 3 meter. De bomen 

worden dan ook in de eerste 10 jaar begeleid waarna ze mogen doorgroeien. 

 
In het oude gedeelte zijn het vooral eiken en berken en een paar grove 

dennen die deze plaats innemen. Bij de waterholes zijn het naast eiken en 
berken ook wel een els of beuk. In de loop der jaren zijn ter verfraaiing van 

de baan nog nieuwe groepen aangeplant. Dit zijn over het algemeen 

specialere soorten om een grotere variatie te krijgen. 
 

De tulpenboom naast de tee van hole 9 doet het goed evenals de berken en 
hopbeuken van hole 4. 

 

We mogen concluderen, na een aantal keren aanplanten van specialere bomen, hier erg voorzichtig 
mee te zijn omdat de bodem waarin ze geplant worden erg slecht is. Mochten we toch overgaan tot 

aanplant van specialere bomen dan dient veel aandacht worden geschonken aan de groeiplaats. 
 

Water tussen hole 18 en 14   

Eik op hole 1 
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Inventarisatie beplanting 2017 - 2019 
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4.3 De fauna 
 
 

De inventarisatie van de natuur rondom en in de baan wordt vanaf 2012 in samenwerking met het 
IVN Venray gedaan. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

De volgende inventarisatie is de afgelopen jaren uitgevoerd.  

 
 

4.3.1 Vogels 
In samenwerking met het IVN en een aantal leden worden de vogelkasten die op de baan hangen elk 

jaar gecontroleerd op eitjes, welke en hoeveel liggen er in de nesten. Later wordt ook gekeken of ze 

uitgekomen zijn en hoeveel. Deze gegevens worden door het IVN uitgewerkt en gedocumenteerd. 
 

Kraaien zijn een probleem voor de fairways. Deze vogels jagen op engerlingen en woelen dan de 
fairways om.  

 
De plekken waar vogelkasten hangen op de baan zijn in kaart gebracht. De IVN verzorgt de 

inventarisatie van de kasten. Hieronder ziet u het resultaat van het broedseizoen 2009. 

 
Jaarlijks wordt door de NGF een vogelteldag georganiseerd waaraan ook “Golfclub Geijsteren” 

deelneemt. Diverse leden lopen op die teldag onder leiding van heren van het IVN mee. 
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4.3.2 Dieren 
Er is nog geen inventarisatie van de andere dieren gemaakt. Dit staat gepland vanaf 2020. 

Wel is bekend dat volgende dieren te vinden zijn: reeën, vossen, konijnen, hazen, eekhoorns, 
spitsmuizen, salamanders, kikkers, mieren, vleermuizen, libellen, dassen enz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.3.3 Faunaschade: 
Momenteel ondervinden we op de baan voornamelijk schade door kraaien en dassen. Kraaien worden 
in overleg en door de faunabeheerder van Landgoed Geijsteren bejaagd. De das is een beschermde 

diersoort en mag dus niet bestreden worden. Door de omvangrijke werkzaamheden (zoals de nieuwe 

rondweg) zal de dassenpopulatie op het landgoed en dus ook op de golfbaan waarschijnlijk 
toenemen. 

 
Een ander dreigend gevaar met betrekking tot de fauna, zijn wilde zwijnen. Reeds diverse malen is 

het wilde zwijn in de nabijheid van de golfclub waargenomen. Wilde zwijnen mogen worden 

afgeschoten maar de wroetschade die ze kunnen aanrichten is enorm groot.  

 
 

4.4 Plan van onderhoud voor de natuur  

 
Jaarlijks vindt in het najaar een rondgang plaats met de grondeigenaar waarbij het te plegen 
onderhoud besproken en vastgesteld wordt. Tijdens de uitvoering van dit onderhoud vindt regelmatig 

overleg plaats over eventuele bijsturingen. 

Verder zal het onderhoud mede bepaald worden door de visie zoals die omschreven is in Quality Scan 
van de baanarchitect.  
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5 Personeel  
 

5.1 Huidige bezetting personeel 
Het team greenkeepers bestaat momenteel uit de volgende personen en functies 

 
Hoofdgreenkeeper: Eric Wijnhoven 

Monteur/greenkeeper: Eric Janssen (tevens plaatsvervangend hoofdgreenkeeper) 

Greenkeepers fulltime: Peter Swinkels 
   Hans Maas 

   Tom Evertz 
Greenkeepers Parttime: Cor van Meijel 50 % 

 

Aanvullend wordt dit team in de weekeinden en in de vakantieperiodes bijgestaan door 
vakantiekrachten. 

De hoofdgreenkeeper is vanwege zijn vakkennis ook adviseur voor de baancommissie. 

 
5.2 Toekomstige bezetting 

Met de in het vorige beheerplan aangegeven verbeteringen (strakker plannen en het toepassen van 
flexibelere arbeidstijden en de investering in de juiste machines) is bereikt dat het gewenste 

onderhoudsniveau met de huidige personele bezetting kan worden gerealiseerd en gecontinueerd. 
 

De weersomstandigheden hebben mede invloed op de hoeveelheid werk op de baan. Indien mocht 

blijken dat tijdelijk meer arbeidskrachten nodig zijn kan dit opgelost worden door tijdelijke uitbreiding 
van de uren van parttimers of door inzet van derden. 

 
Bekeken kan worden of het in de toekomst zinvol is de hoofdgreenkeeper verantwoordelijk te doen 

zijn voor het complete baanmanagement. 

 
5.3 Personeelskosten 

Momenteel wordt de cao voor de golfbranche toegepast. De greenkeepers die bij indiensttreding 
onder de cao voor hoveniers zijn aangenomen maken gebruik van de overgangsregeling. De 

medewerkers die gestart zijn bij Golfclub Geijsteren na 1 januari 2012 werken volgens de CAO Golf. 

 
5.4 Opleidingen 

Naast het stimuleren van het volgen van korte praktijkgerichte cursussen en seminars worden de 

greenkeepers in de gelegenheid gesteld regelmatig beurzen en andere bijeenkomsten te bezoeken om 
op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen. 

 
Alle fulltime medewerkers zijn lid van de NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie) waarbij men 

door middel van vakbladen en bijeenkomsten de greenkeepers op de hoogte houdt van de laatste 
ontwikkelingen. 

 

Wij streven ernaar om alle fulltime medewerkers de greenkeepersopleiding te laten volgen.  
Verder zullen eigen initiatieven tot opleiding worden gestimuleerd indien deze stroken met het beleid 

van de vereniging. 
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6 Technische faciliteiten 
 

 

6.1 Machinepark 
 

 
Het huidige machinepark is up-to-date. Vrijwel alle onderhoudswerkzaamheden aan de baan kunnen 

met eigen machines worden uitgevoerd waardoor de inzet van derden beperkt blijft. 

 
Het onderhoud aan het machinepark wordt uitgevoerd in eigen beheer. Golf- en countryclub 

“Geijsteren” heeft hiervoor een eigen monteur in dienst. Na het vertrek van onze monteur in 2019, 
zijn deze werkzaamheden voor een groot deel overgenomen door Eric Janssen. Vrijwel alle 

onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen door hem worden uitgevoerd. Mocht extra 

ondersteuning qua tijd of expertise nodig zijn, wordt deze ingehuurd. Eric Janssen houdt zich ook 
bezig met het onderhoud van de beregeningsinstallatie en de kleine onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen. Door deze manier van werken kunnen we sneller 
anticiperen op storingen waardoor grote reparaties vaak kunnen worden voorkomen. 

 

Het investeringsbeleid ten aanzien van de machines is meer gericht op de bedrijfsmatige inzet dan op 
de economische levensduur. Het investeringsoverzicht is gemaakt op basis van de huidige inzichten 

waarbij het totale jaarbedrag (na indexatie), zal worden gerespecteerd. Wel blijft het mogelijk dat 
gezien nieuwe inzichten of te verwachten reparatiekosten er geschoven wordt ten aanzien van het 

investeringsmoment. 
 

We zullen nieuwe ontwikkelingen blijven volgen en indien gewenst hierop inspelen. 
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Machinelijst per 26 mei 2020
Volg Omschrijving Serienummer Aansch.

nr. jaar

1 Bogballe kunstmeststrooier 3929/04 2005

4 Schuitemaker kiepkar 4.000.428 1979

8 Sisis topbeluchter greens 1986

15 Waco aanhangwagen (personen auto) (bj 1985) 1991

27 Top Line 2000 strepen spuit 1993

28 Rink dressmachine 519488 1994

37 Kubota Compacttractor ST 30 ST-3051574 1997

38 Jacobsen handgreenmaaier 526 62263-1714 1997

43 Roadmaster klepelmaaier (Votex) 450500X001 1998

44 EZGO electrocart met bak (Duchell) 2112406 2007

44.1 EZGO electrocart  met bak (Duchell) 2188785 2010

44.3 EZGO electrocart (Duchell) 2215565 2009

44.4 Clubcar met cabine  (caddymasters) PH1040-135667 2010

47 Vertidrain 7316 (bonenkamp) + schraper 20976 1999

53 Sisis Verticuteermachine (vd Wiel) 504018949 2000

54 Stiga Park Pro maaimachine (Kocken) 1043185 2000

58 Bladblazer KWH 7600 2001

65 Handkunstmeststrooier Scotts 2003

68 Billy Goat bladblazer QB16010sp 2003

71 Flymo XL500           9638503 34200869 2004

73 Ryan jr zodesnijder 54484400441 2005

77 Core Harvester 411965202231 2006

80 Redexim-Charterhouse  Verti/Quake 2521 I 20107 2007

83 G.I.T Groom it veeg borstel 2007729 2008

84 Regent Eg OEKO 210 39374 2008

85 Bellon Mario veegmachine SC1200 2008

86 SmithCo superstar bunkerhark met tournamentrake 14144 2009

87 Redexim-Charterhouse  Verti-drain 7120 A22327 2009

89 Vredo doorzaaimachine supercompact GD212.035 3092-037 2009

90 Jacobsen AR 522 roughmaaier 068098 2010

92 kubota RTV 1100 CWXL-H 33692 2012

94 Jacobsen Eclipse 322 03007 2013

95 Jacobsen Eclipse 322 03019 2013

97 Trilo SG 400 + verticuteerunit VCMK3 140113 / 140209 2014

151 SmithCo spraystar 2000 met raven spuitcomputer 200CD134 2015

152 SmithCo Tournament Ultra Roller spiker rol trailer T6236 2015

153 Turfco Torrent Tow Behind Debris blower T00578 2015

162 Jacobsen Truckster XD A122222-1120002071 2016

163 Turfco widespin type 1550 truck mount T01206 2016

171 Kioti RX 6620 PC NP3400004 2017

181 Reintjes egalisatieraam 2018

183 Jacobsen Eclipse 322 Lithium 062801 7003484 2018

184 Jacobsen Eclipse 322 Lithium 062801 7003544 2018

192 Cushman hauler 1000 3063342 2019

201A Maredo doorzaai kooi 3 ST 974410448 2020

202 Jacobsen LF 550 4 wd  fairwaymaaier 7007201 2020

   Overzicht huidige machinepark 
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6.2 Beregening 
 
De baancommissie zou graag de komende jaren de fairwayberegening renoveren. De bedoeling is de 

sproeiers te vervangen en op eenzelfde wijze aan te sturen als de greenberegening. De kosten voor 
deze renovatie van de fairwayberegening zijn opgenomen in het investeringsschema. (zie hoofdstuk 7 

investeringen). Naast het renoveren van de fairwayberegening zal gelijktijdig het hoofdleidingnet waar 

nodig vervangen worden. De hoofdleiding is al ruim 30 jaar oud en er ontstaan regelmatig 
leidingbreuken doordat het materiaal versleten is. 

 
Zoals eerder in dit rapport aangegeven is het watertekort in de toekomst een probleem. Wij willen 

hierop anticiperen door het aanleggen van een eigen waterbuffer op het terrein van Golfclub 

Geijsteren. Wij willen deze watervoorraad op twee verschillende manieren realiseren. Daar waar 
mogelijk willen wij het water rechtstreeks naar de buffer afvoeren en onder vrij-verval in de buffer 

laten stromen, dit kan o.a. met het dakwater van de gebouwen. Het overige overschot aan 
regenwater willen we laten infiltreren in de bodem. Vanuit een bron bij de buffer willen wij het 

geïnfiltreerde water middels een kleine pomp (eventueel met gebruikmaking van zonne- of 
windenergie) weer oppompen en opslaan in de buffer. Hierdoor wordt het benodigde water zoveel als 

mogelijk herbruikt en vindt er  minimaal energieverbruik plaats.   
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7 Investeringen 
 
De baancommissie stelt, voor de jaren 2020 tot en met 2024, de volgende investeringen voor:  

 

7.1 Machines 
 
Volg Omschrijving Serienummer Aansch. Aanschaf

nr. jaar waarde 2020 2021 2022 2023 2024 later

1 Bogballe kunstmeststrooier 3929/04 2005 3.450,00 3.450,00

4 Schuitemaker kiepkar 4.000.428 1979 4.500,00 4.500,00

8 Sisis topbeluchter greens 1986 1.890,00 1.890,00

15 Waco aanhangwagen (personen auto) (bj 1985) 1991 1.500,00 1.500,00

25 Scala landbouwschaaf 1993 1.500,00 1.500,00

28 Rink dressmachine 519488 1994 8.840,00 8.840,00

37 Kubota Compacttractor ST 30 ST-3051574 1997 35.000,00  35.000,00

38 Jacobsen handgreenmaaier 526 62263-1714 1997 12.500,00  12.500,00

43 Roadmaster klepelmaaier (Votex) 450500X001 1998 4.500,00 1.500,00

44 EZGO electrocart met bak (Duchell) 2112406 2007 4.975,00 5.000,00   

44.1 EZGO electrocart  met bak (Duchell) 2188785 2010 3.500,00 5.500,00

44.3 EZGO electrocart (Duchell) 2215565 2009 4.975,00 5.500,00

44.4 Clubcar met cabine  (caddymasters) PH1040-135667 2010 5.500,00 8.000,00  

46 John Deere aanhangwagen (Dabekausen) 1998 1.000,00 1.000,00

47 Vertidrain 7316 (bonenkamp) + schraper 20976 1999 15.020,00 22.000,00

48 Verticuter walsen spijkerunits op pallet 1999 3.000,00 3.000,00

53 Sisis Verticuteermachine (vd Wiel) 504018949 2000 10.230,00 10.230,00

54 Stiga Park Pro maaimachine (Kocken) 1043185 2000 4.625,00  5.000,00

58 Bladblazer KWH 7600 2001 1.750,00

59 Greenspikerseeder GS48,  800 iob nr 1343 /210 2002 8.950,00 8.000,00  

65 Handkunstmeststrooier Scotts 2003 1.000,00 1.000,00

68 Billy Goat bladblazer QB16010sp 2003 2.500,00 2.500,00

72 Greentec trilrol 3 x UR20663 2004 8.000,00

73 Ryan jr zodesnijder 54484400441 2005 5.000,00 5.000,00

77 Core Harvester 411965202231 2006 6.150,00 6.150,00

80 Redexim-Charterhouse  Verti/Quake 2521 I 20107 2007 12.000,00 12.000,00

83 G.I.T Groom it veeg borstel 2007729 2008 3.500,00 3.500,00

84 Regent Eg OEKO 210 39374 2008 1.750,00 1.750,00

85 Bellon Mario veegmachine SC1200 2008 1.750,00 1.750,00

86 SmithCo superstar bunkerhark met tournamentrake 14144 2009 25.000,00   25.000,00

87 Redexim-Charterhouse  Verti-drain 7120 A22327 2009 15.000,00 15.000,00

89 Vredo doorzaaimachine supercompact GD212.035 3092-037 2009 20.000,00 20.000,00

90 Jacobsen AR 522 roughmaaier 068098 2010 45.000,00 55.000,00   

91 Jacobsen LF 550 Fairwaymaaier 6797901660 2011 50.000,00 53.000,00   

92 kubota RTV 1100 CWXL-H 33692 2012 25.000,00 25.000,00

94 Jacobsen Eclipse 322 03007 2013 40.000,00 55.000,00  

95 Jacobsen Eclipse 322 03019 2013 40.000,00 55.000,00  

97 Trilo   SG 400 2014 45.000,00 45.000,00

151 SmithCo spraystar 2000 met raven spuitcomputer 200CD134 2015 55.000,00 55.000,00

152 SmithCo Tournament Ultra Roller spiker rol trailer T6236 2015 20.000,00 20.000,00

153 Turfco Torrent Tow Behind Debris blower T00578 2015 12.000,00 12.000,00

162 Jacobsen Truckster XD A122222-11200020712016 42.000,00 42.000,00

163 Turfco widespin type 1550 truck mount T01206 2016 19.000,00 19.000,00

171 Kioti RX 6620 PC NP3400004 2017 48.000,00 48.000,00

172  Kioti voorlader KL601-2-E-SQ 160704021 2017

181 Reintjes egalisatieraam 2018 1.500,00 1.500,00

182 Nilfisk MH3M stoomcleaner 107146896 2018 3.900,00 3.900,00

183 Jacobsen Eclipse 322 Lithium 062801 7003484 2018 55.000,00 55.000,00

184 Jacobsen Eclipse 322 Lithium 062801 7003544 2018 55.000,00 55.000,00

Diverse handgereedschappen 15.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Garage werkplaats uitrusting 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00

Totaalbedrag 830.255,00 68.500,00 59.500,00 65.500,00 112.500,00 13.500,00 552.460,00

Jaar van vervanging
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Onderdeel 2020 2021 2022 2023 2024

1. Machines 68.500,00 59.500,00 65.500,00 112.500,00 13.500,00

2. Groenonderhoud en aanleg 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

3. Baan groot-onderhoud 7.500,00 5.000,00 17.500,00 6.000,00 20.000,00

4. Baan aanpassingen en renovaties 50.000,00 135.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00

Totaal investeringen € 128.500,00 € 202.000,00 € 155.500,00 € 191.000,00 € 76.000,00

4. Specificatie aanpassingen en renovaties

4.1 Aanleg waterbassin 50.000,00 50.000,00

4.2 Renovatie Gouden driehoek  25.000,00

4.3 Baantechnische aanpassingen   10.000,00 10.000,00  

4.4 Baanverfraaiingen

4.5 Beregening fairway 60.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00

Totaal investeringen € 50.000,00 € 135.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 40.000,00

 

7.2 Investeringsplan 2020 - 2024 
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Conclusie 
 
 
Golf- en Countryclub “Geijsteren” zal blijven streven naar een verbetering van het onderhouds- en 

verzorgingsniveau van haar golfbaan. Wij doen dit met respect voor natuur en milieu waarbij de 

verkregen GEO-certificering als leidraad zal gelden. De komende jaren zullen, indien de financiële 
mogelijkheden er zijn, de door onze baanarchitect voorgestelde verbeteringen en verfraaiingen 

afgerond worden. De baancommissie wil daarnaast ook de fairwayberegening upgraden om ook de 
kwaliteit van deze baangedeelten te verbeteren. 

Twee belangrijke issues voor de komende jaren zijn, de klimaatveranderingen en de “Green deal”. 

Beiden zullen de nodige inspanningen en investeringen kosten. Het is voor de baancommissie en de 
greenkeepers een uitdaging om hier een adequate oplossing te vinden en door te voeren. 

     
Naast alle verbeteringen aan de golfbaan zullen we tevens blijven werken aan de efficiëntie verhoging 

door de werkmethoden aan te passen met gebruikmaking van en investering in machines. Tevens 
zullen we onze greenkeepers de mogelijkheid bieden hun kennis door middel van cursussen en 

werkbezoeken te vergroten. 

 
Dit alles zal weer leiden tot een prachtige golfbaan waarop door leden en gasten met veel plezier 

gegolfd kan worden.   
 

De baancommissie: 

 
Raf Dittrich  voorzitter / baancommissaris 

Joze Ingenpass  lid 
Peter Janssen  lid 

Mathieu Linders  lid 
Eric Wijnhoven  hoofdgreenkeeper / adviseur 

 
 

 



       

1-10-2020 Beheerplan Geijsteren  27 

 
 
 
 

8 Informatie  
 
www.natuurkennis.nl :   Begeleid natuurlijk zandlandschap 

 
GEO 2010 informatie Geijsteren  pdf-bestand  

 
Inventarisatie en beheer bosgebieden Excel bestand 

 

Jol Golf Design Quality scan januari 2010 
 

 

Literatuur 
 
J.L.van der Jagt, J.M. Paasman (2000) Geïntrigeerd bosbeheer 
 Wageningen expertisecentrum Stiboka (1981) Toelichting bij de kaartbladen Noordoost 

Limburg 

 Wageningen: Pudoc 
 

A.W.M. van Hagen-Grimbergen, J.J.M. Hagen (2003) Committed To Green 
 Nederlandse Golf Federatie 

 
IPC groene ruimte (2001) Ecologisch groenbeheer in de praktijk 

 Arnhem; IPC groen ruimte     

 
 

http://www.natuurkennis.nl/

