Wat voor soort golfbaan is
dit over vijfentwintig jaar?

Golfclub De Peelse Golf in Evertsoord-Sevenum bestaat alweer een kwart eeuw en tekende onlangs voor vijf jaar bij met SBA. Wat zijn de plannen voor
de volgende vijfentwintig jaar? ‘Bloemen waar dat passend is vind ik prima, maar we moeten nu niet ineens viooltjes in onze ruigtekamer tegenkomen’,
vindt baancommissaris Henk Opsteegh.
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De Peelse Golf, onderdeel van het recreatiegebied
De Schatberg, is een parkachtige 18 holesgolfbaan
met driving range en een 5 holesoefenbaan, die
in 1995 in gebruik werd genomen. Het is een vrij
open baan met bosjes, boomgroepen en veel
waterpartijen, met een totale oppervlakte van 55
hectare. Kenmerkend voor de ligging van de baan
ten opzichte van het grondwater enerzijds, en de
lange waterkant langs de ontworpen en gerealiseerde vijverpartijen anderzijds, is de spontane
en sterke ontwikkeling van struweel, heesters en
waterplanten langs de oevers. Deze beplanting,
struwelen en waterplanten moeten natuurlijk wel
in toom worden gehouden, omdat zij anders al
snel niet meer passen in de oorspronkelijke opzet
van de baan, die uitgaat van vijf landschapstypen,
goed zichtbare vijverpartijen en eikenlanen die de
kamers met elkaar verbinden.
‘Voorheen was het hier natuurlijk allemaal agrarisch gebied’, vertelt baancommissaris Henk
Opsteegh, terwijl we op het grote zonnige terras
van het clubhuis lekker aan de koffie zitten. Hij is
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al lid vanaf de oprichting van de club in 1991 en
sinds 2014 dus ook baancommissaris. ‘Ik heb als
voormalig bankdirecteur dan wel geen scholing
gehad in groenbeheer en dergelijke, maar nadat ik
de bank in 2001 vaarwel had gezegd, heb ik bijna
tien jaar lang als vrijwilliger gewerkt bij een organisatie die zich met natuur- en plattelandsontwikkeling bezighield. Dus ben ik er toch veel over te
weten gekomen.’
3500 gulden
De Peelse Golf was niet altijd hier gelokaliseerd.
De eerste jaren werd er golf gespeeld op een
9 holesbaan in Arcen en heette de club nog
Golfvereniging De Maasduinen. Door fondsenwerving en vooral doordat huisarts Huub Schönberger
de kar ging trekken, kon echter een eigen baan in
de omgeving worden gerealiseerd. Toen de club
in 1995 naar Sevenum verhuisde en een 18 holesbaan kreeg, werd de naam veranderd in De Peelse
Golf.
‘We wilden al meteen een ledenbaan zijn’, vertelt

Opsteegh enthousiast. ‘De helft van de aanleg
moest gefinancierd worden, de andere helft zou
door de leden bij elkaar gebracht moeten worden.
Per lid betekende dit toen een bijdrage van 3500
gulden. Om de baan gerealiseerd te krijgen, moest
het ledenaantal groeien naar 850. Maar op een
gegeven moment stopte die groei even, wat leidde
tot de oprichting van de Vrienden van de Peelse
Golf. Dit waren mensen die meer aandelen kochten, waardoor de golfbaan toch gerealiseerd kon
worden, hoewel het aantal van 850 leden nog niet
gehaald was. Maar toen de baan er eenmaal lag,
begon de belangstelling enorm toe te nemen en
groeide het ledenaantal naar 850. Vrienden van de
golfclub verkochten hun certificaten weer aan deze
nieuwe leden.’
Vijf verschillende golfkamers
Ook De Peelse Golf is ontworpen door architect
Alan Rijks en van de 55 hectare bestaat bijna 6
hectare uit water. Op veel holes komt dit water
in het spel. Bij de aanleg van deze golfbaan hield
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struiken, heide en zandbunkers tegen een hoger
liggende green met naaldboomaccenten; de
moeraskamer, bedoeld om natte flora een kans te
geven; en de ruigtekamer, met het beekdal en het
naastgelegen broekbos langs hole 13.’

Baancommissaris Henk Opsteegh

‘Na vijfentwintig jaar
vragen we ons af
hoe we bij de
oorspronkelijke opzet

schillend karakter. Onderling worden ze gescheiden door een dubbele rij eikenbomen, die vanaf
het terras goed zichtbaar zijn.
Opsteegh: ‘Dit soort eikenlanen kom je hier in de
buurt van Evertsoort ook tegen; dat is hier heel
mooi teruggebracht, net als de landschapstypen
in de vijf golfkamers. Zo hebben we de boskamer:
holes 1 en 6, omgeven door in totaal 3 hectare bos;
de waterkamer: holes 6, 7 en 8, met een waterpartij
van 4,3 hectare; de heidekamer: open gebied met

Een grote boerderij
Nu, vijfentwintig jaar later, stellen de leden zichzelf
de vraag: hoe kunnen we bij de oorspronkelijke
opzet blijven terugkomen? Daarvoor zijn partijen
nodig die je daarbij helpen; Opsteegh vindt wat
dat betreft de hoofdgreenkeeper toch wel de
belangrijkste partij. ‘Onze hoofdgreenkeeper Hans
Hilhorst was vanaf dag één hier op de baan, dus
hij heeft gezien hoe deze werd aangelegd en weet
wat de architect voor ogen had. Ook heeft hij alle
verdere ontwikkelingen meegemaakt. De baan is
aangelegd door Heijmans, die de eerste jaren ook
het onderhoud heeft verzorgd. De golfactiviteiten
zijn bij De Enk terechtgekomen; in 2010 is door
mijn voorgangers voor SBA Golf & Groen, aanvankelijk Mourik, gekozen. Deze bedrijven hebben
goed werk verricht en SBA doet dat nog steeds,
maar de kern van het verhaal is voor mij toch de
hoofdgreenkeeper. Ik zei tegen hem: “Hans, ik zie
het zo. Die 55 hectare zie ik als een groep van 850
mensen, die samen een grote boerderij hebben
met 55 hectare land eromheen. Die hebben niet
allemaal verstand van boeren. Maar jij bent degene
die hier boer is en die weet wanneer er gezaaid,
gemaaid en geoogst moet worden; jij bent degene
die hier een mooie omgeving moet creëren en
behouden voor degenen die hier een spelletje
golf willen komen spelen. Dat is jouw pakkie-an.”

kunnen blijven
terugkomen’

Rijks goed voor ogen dat deze moest passen in het
landschap van het Noord-Limburgse en Brabantse
peelgebied. Het was de bedoeling om door een
uitgekiend natuurbeheer de nog aanwezige
natuurwaarden te behouden en te versterken, en
waar mogelijk bouwstenen van het verdwenen
landschap – heide, reliëf, broekbos, meanderende
beek en beekdal – ook evenwichtig in de terreinen
van De Peelse Golf te behouden of terug te brengen. De architect wist het landschapstype van de
Peel dan ook mooi te integreren in de baan, die
verdeeld is in vijf golfkamers, allemaal met een ver-
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passend is vind ik prima, maar we moeten nu niet
ineens viooltjes in onze ruigtekamer tegenkomen.’

Maar uiteraard kan de hoofdgreenkeeper zijn werk
alleen goed doen als SBA zorgt voor de juiste voorwaarden, zoals op en top machinebeheer, goed
personeelsbeleid en het ter beschikking stellen
van de geschikte middelen. In deze vijfentwintig
jaar zijn er continu verbeteringen doorgevoerd. In
al die jaren groeit er natuurlijk enorm veel. De fairway is breder geworden doordat er weer bomen
gekapt zijn en de afslagplaats voor het water is drie
jaar geleden nog helemaal opnieuw aangelegd.’

‘De kern van het verhaal is
voor mij toch de
greenkeeper’

Familiegolf of op een andere manier aantrekkelijk worden
Het zonnetje schijnt, we nemen opnieuw wat te
drinken en het groene gras, waarop ik hier en daar
wat ganzen zie lopen, lonkt.
‘Tja, die ganzen’, zegt Opsteegh. ‘Dat lijkt leuk,
maar vorig jaar hadden we er enorm veel last van.
We dachten: wat moeten we toch met al die gan-

zen? Ons werd aangeraden om ze te verjagen met
een zogeheten agrilaser, want die zou diervriendelijk zijn. De ganzen gingen inderdaad een bepaalde
richting op, naar de Peel, maar de volgende dag
tegen een uur of elf ’s ochtends zaten ze gewoon
weer hier. Maar op een gegeven moment zijn ze
toch vertrokken en nu hebben we er nog maar een
paar.’
De Peelse Golf bestaat inmiddels vijfentwintig
jaar. Waar gaat deze baan de komende vijfentwintig jaar naartoe? Zijn er grote veranderingen op
komst?
‘Goede vraag, want daar zitten we nu middenin.
Daarom is het erg belangrijk om goed vast te
leggen welke kant we opgaan met deze baan.
We worden allemaal ouder en we zijn over het
algemeen toch een seniorenbaan. Er zijn natuurlijk ook wel jonge mensen, maar als je naar het
ledenbestand kijkt, zijn het overwegend senioren.
Moeten we bijvoorbeeld iets van familiegolf gaan
invoeren, of op een andere manier aantrekkelijk
worden? Dan is de volgende vraag: hoe moet onze
baan er dan uitzien? Samen met Guido Hamelink
van NL Adviseurs, die hier ook de certificering voor
het GEO begeleidde, gaan we het beheersplan
updaten en digitaliseren. We hebben binnen de
club een commissie gehad met de mooie naam
Quo Vadis; die heeft veel energie gestopt in het
analyseren van ontwikkelingen in onze regio op
het gebied van golf en de mogelijkheden voor
onze baan. Sommige leden neigen naar meer
kleur, meer bloemen; anderen zeggen: dat kom je
in de Peel niet tegen, dus dat moeten we weglaten.
Ik zit daar wat tussenin. Meer bloemen waar dat

Betrouwbare partner
Hoe de plannen ook mogen uitpakken, het contract met SBA Golf & Groen is weer voor vijf jaar
verlengd.
Opsteegh: ‘SBA is voor mij echt een betrouwbare
en transparante partner. Als hier nu iets aan de
hand zou zijn, hoef ik maar te bellen en dan weet
ik zeker dat er meteen naar een oplossing wordt
gezocht. Dat is ook altijd de basis geweest in mijn
werkzame leven. Als je in de bankwereld geen vertrouwen hebt – dat is de laatste jaren wel voldoende bewezen – dan kun je het schudden; dan helpt
geen contract of overeenkomst. Toen vorig jaar
de verlenging werd getekend, zei directeur Pierre
Janssen: als we het contract hebben getekend,
moeten we het gewoon in de kast kunnen leggen.’
Janssen: ‘Ja, zo is het inderdaad gegaan. De afgelopen jaren hebben wij gewoon het reguliere onderhoud verzorgd en ook bepaalde gedeeltes gerenoveerd. Zo hebben we ook nieuwe tees aangelegd.
Nu ligt er een plan van de baancommissie en de
architect om de vijf kamers weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen, dus gaan we daarmee
aan de slag. We werken hier met een onbemande
fairwaymaaier. Dat scheelt niet alleen mankracht,
maar je kunt ook de kwaliteit verleggen, omdat
het personeel op deze manier meer aandacht kan
geven aan andere aspecten.’
Hoe het ook zij, de leden van De Peelse Golf hebben er alle vertrouwen in dat er met SBA sprake zal
zijn van een zorgvuldig, duurzaam en evenwichtig
totaalbeheer.
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