Beste HGC-leden,
Dit is inmiddels de 7e editie van ons nieuwsbulletin specifiek over de golfbaan, het onderhoud
en daaraan gerelateerde zaken. In deze editie kijken we o.a. terug op de stormschade van
januari, het winteronderhoud aan de baan en de renovatie van het fietspad.

Werkzaamheden fietspad
Vanaf deze week wordt het fietspad tussen de Spieringweg en de Groene Weelde gerenoveerd
door ons bedrijfslid de JdB Groep (Johan den Breejen Groep uit Hoofddorp). De bestaande
asfaltlaag is door wortelgroei ernstig aangetast. Om gevaarlijke situaties voor fietsers en
wandelaars te voorkomen worden, in opdracht van de gemeente, maatregelen getroffen. Naar
alle waarschijnlijkheid, maar wel afhankelijk van de weersomstandigheden, duren de
werkzaamheden drie volle weken en worden dus de laatste week februari afgerond.
Tot dat moment kunt u enige hinder ondervinden bij het oversteken van het fietspad tussen
Leeghwater 4 en 5 en na Leeghwater 9. De overgangen zijn te allen tijde open en er liggen
loopplaten waar u gebruik van kunt maken. Wij raden u wel aan goed op te letten, want ’s
morgens kunnen de platen glad zijn van de nachtvorst!

Nieuwe schuilhutten
Afgelopen week hebben onze greenkeepers twee nieuwe schuilhutten, op Lynden 3 en
Leeghwater 7, geplaatst en afgewerkt. Deze nieuwe huisjes vervangen twee door storm en
vandalisme beschadigde hutten. De baancommissie heeft samen met HGM een programma

opgezet om, uiteraard op basis van noodzakelijkheid, twee schuilhutten per jaar te
vernieuwen.

Werk aan nieuwe beschoeiing
Op verschillende plaatsen door de baan is de oeverbeschoeiing toe aan vervanging of
renovatie. Als onderdeel van de jaarlijkse winterwerken, zijn de greenkeepers aan de slag
gegaan bij Leeghwater 4 en pakken ze vervolgens de oever op Leeghwater 1 aan. De
beschoeiing is erg belangrijk voor het behoud van onze baan, omdat hiermee het afkalven van
de oevers wordt voorkomen.

Opruimen storm- en sneeuwschade
Eleanor en Friederieke, de twee zware stormen van januari, hebben samen met de hevige
sneeuwval hun sporen achtergelaten op de baan. Veel bomen hebben schade opgelopen en
de baan lag bezaaid met takken. Hier en daar heeft zelf een complete boom het onderspit
moeten delven. Naast de stormschade, hebben de coniferen langs Cruquius 4 veel te lijden
gehad van de heftige sneeuwval. De afgebroken takken hebben grote gaten geslagen in
bomen en herstel zal moeizaam zijn. Al met al hebben de greenkeepers handenvol gehad aan
de opruimwerkzaamheden, maar de baan is nu weer ‘puin’ vrij.
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