
Golfbaan Midden-Brabant, te Esbeek: COMMUNICATIE (& 
DUURZAAMHEID)



Inhoudsopgave:

1. Algemeen & Natuur
2. Duurzaam onderhoud: problemen & 

oplossingen
3. Aanpak van de greens
4. Communicatie (van punt 2 en 3) 



1. Algemeen en Natuur (1)
Ø Aanleg 2001 van akkerland naar een mooie 18 holes baan van 

56ha.



1. Algemeen en Natuur (2)
Ø Ligt op een 2700ha 

Landgoed “De Utrecht”



1. Algemeen en Natuur (3)
Ø Golfbaan omgeven door oude eiken bomen, dennenbomen, 

elzen , berken, wilgen,…
Ø Golfbaan is afgetekend door de vele rough gebieden langs de 

fairways.



1. Algemeen en Natuur (4)
Ø Breed scala van zeldzame en opmerkelijke planten zoals: 

zonnedauw, orchideeën, gagel en nog zeker 120 andere 
planten en mossen.



1. Algemeen en Natuur (5)
Ø Open waterpartijen met stromend water en stilstaande poelen 

waar veel kikkers, salamanders, libellen, vlinders, vissen,
… inleven. 

GRAPJ
E!!



En dit communiceren wij o.a. 
door bijv.....
Ø Informatie borden bij de teeboxen op diverse holes



1. Algemeen en Natuur (6)
Ø Vogelkasten: 100 stuks met een bezettingsgraad van 75% 

(ledenactie)



1. Algemeen en Natuur (7)
Ø  Torenvalkenkast 3e jaar oprij bewoond. 



1. Algemeen en Natuur (8)
Ø Insectenhotel bij hole 6:       

                       

Ø Ijsvogelwand



En dit communiceren wij o.a. 
door bijv.....
Ø Sociale media: Instagram en Facebook



2. Duurzaam onderhoud: problemen 
en oplossingen (1)
Ø Start in de najaar 2014 
Ø In 2015 de NGF prijs ‘Golfbaan van het jaar’ gewonnen!

Video ‘duurzaam onderhoud 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AFRBiapXdy0 

https://www.youtube.com/watch?v=AFRBiapXdy0


2. Duurzaam onderhoud: problemen 
en oplossingen (2)
Ø Gestart om de bodembiologie te optimaliseren volgens de filosofie van 

bekende adviseurs. Zoals:
       
       Ian MacMillan                    Seve Schmitz



En dit communiceren wij o.a. 
door bijv.....
Ø Banner over duurzaam onderhoud 

in de entree van het clubhuis



2. Duurzaam onderhoud: problemen 
en oplossingen (3)

Ø De bodembiologie optimaliseren doen wij a.d.h.v.:



3. Aanpak van de greens (1)

Ø Grassamenstelling veranderen door 5 x per jaar door te zaaien met de 
gewenste grassoorten.  3 x  gewoon struisgras en 2 x 
roodzwenkgras met de spikingroller i.c.m. Maredo.



3. Aanpak van de greens (2)

Ø In het groeiseizoen regelmatig te beluchten met de Maredo kooien en 
in de winter slitten en 1 x diepbeluchten.



3. Aanpak van de greens (3)

Ø Lichte topdressing naargelang het groeipotentieel. In de zomer om 
de 2 weken en in de winter 1 maand.

Ø In het voorjaar topdresszand mengen met wormencompost .



En dit communiceren wij o.a. 
door bijv.....
Ø Maandelijks een nieuwsbrief naar de leden



3. Aanpak van de greens (4)

Ø Bemesting greens: 

§ 2018: 92N 
§ Meststoffen kiezen met heel weinig zouten. Zouten= doden van 

bodemleven
§ Zo min mogelijk nitraten geven beste voedingsbron voor straatgras
§ Bemesten naar gelang het groeipotentieel. In het groeiseizoen 

vloeibaar en in het voorjaar een korrel.



En dit communiceren wij o.a. 
door bijv.....
Ø 1 x per jaar een gedrukt 

clubblad ‘De Approach’ 
met extra info over o.a. 
het clubleven  krijgt elk
lid thuis gestuurd.



3. Aanpak van de greens (5)

Ø Bio stimulerende producten zoals:
§ Zeewier
§ Humine en fulvine zuren
§ Mycorrhizas i.c.m. doorzaaien in de nazomer



3. Aanpak van de greens (6)

Ø Bacterie en schimmelpreparaten:  bacteriën zorgen voor 
voedingstoffen voor plantengroei. Ze leven nl. van organisch materiaal en 
zetten dit om naar voedingstoffen.

Ø Soorten bacteriën die we gebruiken:
§ Rhizo-bacteriën 
§ Groeibevorderende bacteriën
§ Stikstofbindende bacteriën

Ø Antagonistische bacteriën en schimmels zoals trichoderma. 
Ø GEZONDE BODEM = MINDER STRESS = MINDER 

ZIEKTEDRUK
Ø Ziekte onderdrukken door citroenzuur, salycilzuur en jasmijnzuur



4. Communicatie (1)
Aantal communicatiemiddelen al voorbij zien komen..... Nu nog een keer de 
belangrijkste!

Is de basis van behoud van leden en 
duidelijkheid!
Ø Volgens Players First scoren we hier hoog mee



4. Communicatie (2)

Ø 1 x per jaar een gedrukt 
clubblad ‘De Approach’ 
met extra info over het 
clubleven  krijgt elk lid 
thuis gestuurd.



4. Communicatie (3)
Ø Maandelijks een nieuwsbrief naar de leden



4. Communicatie (4)
Ø Website 



4. Communicatie (5)
Ø Sociale media: Instagram en Facebook



4. Communicatie (6)
Ø Informatie bord waar elke golfer langs komt met extra bordjes en 

baanstatus



4. Communicatie (7)
Ø Banner over duurzaam onderhoud 

in de entree van het clubhuis



4. Communicatie (8)
Ø Informatie borden bij de teeboxen op diverse holes



4. Communicatie (9)
Ø Informatie borden bij de teeboxen op diverse holes



4. Communicatie (10)
Ø Fotolijsten op alle wc’s



4. Communicatie (11)
Ø Prikbord in entree clubhuis



BEDANKT!
Zijn er nog vragen!?

Hoofdgreenke
eper:

Koen Verhelst

Baan 
exploitant:

Joep Verheijen
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