Verbeterplannen Waterhuishouding
Afgelopen jaren is er een significante toename hoeveelheid regenval oa. door klimaatverandering.
Alkmaar/Bergen is een natte regio wat inhoudt dat de neerslagcijfers hoger zijn dan in omliggende
gemeenten. Wat de reden ook is, het is een feit, waarop geanticipeerd moet worden. Er zijn
maatregelen genomen, echter nog niet adequaat
of mogelijk niet op tijd. Daarom hebben wij
wederom onderzocht hoe de baan droger te
krijgen.
Hiervoor zijn verschillende lijnen uitgezet:
 Er is uitgebreid contact met
Hoogheemraadschap over waterstanden,
aanpassing peil, economische gevolgen en de
hoge waterstand
 Nieuwe Hoofd Greenkeeper, nieuwe inzichten
 Contact met architect van de baan – Alan Rijks
 Aanpassingen aan de baan. (lees verder)
Aanpassingen aan de baan:
Eerst wat basisinformatie… In de baan, hebben
wij gedeeltelijk een eigen waterpeil (lichtblauw)
Via de vijver op hole 18 en de sloot achter de
driving range & par 3 wordt water afgevoerd naar
oa. het kanaal.
Op de ‘paarse’ waterwegen heeft alleen het Hoogheemraadschap zeggenschap, zij bepalen daar het
waterpeil. Deze zakt 1 oktober naar winterpeil en gaat op 1 april naar zomerpeil. Hier kunnen we
geen invloed op uitoefenen. We kunnen intern het peil laag houden en pompen dit dus via hole 18
in het polderpeil (paars).
Doel is meer waterberging in eigen waterpeil én snellere doorstroming.
Plan van Aanpak
 Aan de linkerzijde van de green op hole 11 zullen wij bomen kappen en de sloot aan de
linkerzijde doortrekken tot achter green en, zo krijgen wij aansluiting op de vijver tussen de
greens van 11 & 14.
 Afgegraven grond wordt vervolgens hergebruikt aan linkerzijde hole 11 (het open stuk) / backtee
hole 12 wordt opgehoogd en de damestee van hole 12 aangepast
 Het doortrekken van natuurlijke oevers rechterzijde hole 11 naar hole 15 (natuurlijke oevers
zorgen voor betere afwatering)

 Grond wordt hergebruikt naast de tee van hole 16
 Vijver tussen de green van 11 & de green van 14 verder uitdiepen en natuurlijke oevers maken
 Dam tussen hole 12 en 14 verwijderen (= meer doorstroming), komt brug voor in de plaats
 Nieuwe duikers, zie tekening. Bredere duikers zorgen voor meer stroming!
 Tussen hole 16 & 17 de waterberging vergroten door creëren natuurlijke oevers

Planning
 Plan van aanpak uitgezet bij uitvoerder
 Afhankelijk van weersomstandigheden winterperiode zal start zo spoedig mogelijk plaatsvinden
 Verdere aanpassingen (naast gebruikelijk groot onderhoud):
 matten op alle bruggen
 renovatie tees
 drainage doorspuiten
Greenkeepers & golfers
 Hoe u kunt helpen:
 Repareer pitchmarks!!!
 Leg plaggen terug
 Vermijd drassige plekken

Heeft u een vraag: Stel deze aan de greenkeepers! Blijf er niet mee lopen,
zij staan u graag te woord en vertellen met liefde over hun vak.

