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De droogte blijkt volgens hoofdgreenkeeper 

Erik van Wijhe funest voor de jonge aanplant, 

die vooral uit grove den, douglas en een klein 

aantal beuken en hulst bestaat. Water geven is 

volgens hem geen optie. Het gaat om de laatste 

charge van zo’n 5.600 jonge boompjes van circa 

30 cm die van de droogte op de zandgrond te 

lijden hebben. Ze zijn onder deskundige leiding 

aangeplant door de leden van de golfclub. Erik 

van Wijhe: “Als je deze aantallen, verspreid over 

vier bospercelen, water zou moeten geven, ben 

je een week bezig, om vervolgens de week erop 

weer van voren af aan te beginnen. We laten de 

natuur dus haar gang gaan en dat heeft uiteraard 

wel gevolgen. In plaats van 10% inboet loopt het 

nu al snel richting 50-60%. En waarschijnlijk zal 

er wel herplant moeten plaatsvinden.”

Aansluiting

De dennen die aangeplant zijn in 2009 zijn over 

het algemeen wel goed aangeslagen. Dit voorjaar 

hebben zo’n 20 vrijwilligers er weer twee dagen 

tijd in gestoken om het plantgoed te poten. Met 

een machine achter de trekker zijn boorgaten 

gemaakt in de bodem, om een goede aansluiting 

in het plantgat te krijgen met de ondergrond. Dat 

dit niet altijd lukt, is te zien op een verdieping in 

het terrein, waar zich normaliter regenwater zou 

moeten verzamelen: ook daar staren verdroogde 

boompjes je triest aan. Zo zijn er in de bosper-

celen hele plekken waar de boompjes niet zijn 

aangeslagen. Slechts enkele boompjes staan er 

fris en groen bij en lopen uit. 

Schade 

Erik van Wijhe: “Als er ergens af en toe een 

boompje het niet haalt, vormt dat geen pro-

bleem, omdat je bij inplant rekening houdt met 

inboet.” Maar toch haalt de hoofdgreenkeeper 

ook relativerend zijn schouders op: “Boompjes 

in de bosrand die af en toe een paar druppels 

meekrijgen van de fairwayberegening, doen het 

wel goed. Maar de natuur werkt nu eenmaal 

heel anders. Voor hetzelfde geld is een deel van 

de jonge aanplant door de droogte in de stress 

geschoten en blijkt een deel daarvan volgend 

jaar toch weer groen uit te lopen.” Over de 

droogteschade kan Van Wijhe dan ook nog geen 

uitspraak doen: “Ik vind het in elk geval wel 

heel jammer van het vele vrijwilligerswerk dat de 

leden van Golfclub De Hooge Graven erin gesto-

ken hebben.”

Deze herfst nog gingen er 1.100 bomen 

tegen de vlakte op golfbaan De Hooge 

Graven bij Ommen. Volgend jaar zijn er 

weer zo’n 1.000 aan de beurt. Een en ander 

gebeurt geheel planmatig, waarbij de Hooge 

Gravenaren ook alweer naar de beplanting 

met bomen in de toekomst kijken. In 2009 

zijn er op de opengevallen plekken in het 

bos zo’n 1.500 boompjes aangeplant, in 2010 

waren dat er 2.500 stuks en in het afgelopen 

seizoen werden er nog 5.600 nieuwe boom-

pjes geplant.
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Hoofdgreenkeeper verwacht 50-60 procent inboet

Droogte maakt slagveld van 
jonge aanplant in golfbos

Van Wijhe spreekt over een inboetpercentage van 50-60. 

Neerslag op golfbaan De Hooge Graven

Januari:  55 mm

Februari:  13 mm

Maart:  17 mm

April:  10 mm

Mei:  35 mm

Tot medio juni:  20 mm

------------------------ 

Totaal dus zo'n 150 mm = veel en veel te weinig.....


