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Masterplan Baan 2.0 Sallandsche Golfclub “de Hoek”  
 

Voor het realiseren van een nog betere baan, heeft het bestuur in juli 2022 een opdrachtomschrijving opgesteld 

voor de werkgroep en golfbaanarchitect Christoph Städler, zie bijlage 1.  

In samenwerking met de werkgroep heeft Christoph Städler, het Masterplan Baan 2.0 opgesteld, zie bijlage 2.  

 

Werkgroep 

In de werkgroep hebben de volgende leden zitting: Mieke Steinweg, Robbert Wischhoff, Jan Diederik Postma, 

Jeannette Olthuis, Jan Achtereekte, Henriette Boreel, Harry Langevoort, Irene Wischhoff, Jan Persenaire, Anthony 

Smits van Waesberghe, Ersnt Lohle (sinds medio augustus), Wout Brouwer (sinds medio augustus) en Ties Joosten. 

 

Masterplan 2.0.  

Het Masterplan 2.0., hierna “het plan” is door Christoph Städler gepresenteerd tijdens de ledeninformatieavond op 

26 oktober jl. Hier waren circa 50 leden bij aanwezig die over het algemeen positief reageerden op het plan. De 

gemaakte opmerkingen zijn meegewogen in de besluitvorming van het bestuur. Het plan wordt in de eerste helft 

van 2023 aangevuld met aanpassingen van de driving range/oefenbaan en het aanleggen van een waterreservoir. 

Het waterreservoir is gewenst indien ons door Waterschap Drents Overijsselse Delta vergaande beperkingen worden 

opgelegd ten aanzien van het onttrekken van grondwater voor de beregening van onze baan. 

 

Het gehele plan wordt na deze aanpassingen tijdens de ALV in het voorjaar 2023 gepresenteerd. Daarvoor wordt 

waarschijnlijk nog een keer een ledeninformatieavond georganiseerd. 

 

Masterplan 2.0. verdeeld in deelplannen 

Het plan is opgedeeld in deelplannen, waarvan er nog twee uitgewerkt dienen te worden (driving range/oefenbaan 

en waterreservoir). Er staan nog twee andere investeringen in het meerjarenplan van de baan: vervangen tee boxen 

en renoveren aantal tees. De wens is om nieuwe tee boxen te plaatsen op alle tees, welke veelal worden gebruikt bij 

vooroorlogse golfbanen. 
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Kostenoverzicht 

De kosten voor de deelplannen zijn als volgt geraamd. 

Plan Städler september 2022 Kosten (* € 1.000) 

1. Hole 13 (green en greenbunkers) 52 

2. Hole 14 (gehele hole) 152 

3. Bunkers en enkele bomen verwijderen 63 

4. Hole 16 (gehele hole) 135 

5. Vergroten heidegebieden 70 

6. Renoveren looppaden  en planten enkele bomen 89 

7. Veranderen sloot hole 13  54 

  

Nog toe te voegen aan het plan  

8. Aanpassen driving range en oefenbaan 340 (zeer globaal) 

9. Aanleggen waterreservoir 600 (zeer globaal) 

  

Overig  

10. Vervangen tee boxen 10 

11. Renoveren tees (2, 5, 6, 9, 14, 17, 18 en oranje) 70 

Totaal 1.635 

 

Deze kosten zijn inclusief kosten adviseur/golfbaanarchitect tijdens uitvoering, onvoorzien (10%) en BTW (21%). De 

kosten zijn exclusief BOSA-subsidie (20% van de kosten). 

In mei 2023 is het totale Masterplan Baan 2.0 gereed en is beter inzicht in de geraamde kosten van deelplannen 8 en 

9. Ook is dan waarschijnlijk meer informatie bekend of de BOSA-subsidieregeling ná 2023 nog een vervolg krijgt. Het 

bestuur gaat dan alle deelplannen verder prioriteren.  

 

Besluit bestuur 

Vooruitlopend hierop heeft het bestuur: 

 

• Besloten om in de ALV van 23 november 2022 goedkeuring te vragen voor de deelplannen 5 (vergroten 

heidegebied), 6 (renoveren looppaden en planten enkele bomen) en 10 (vervangen tee boxen). De eerste 

twee deelplannen worden verspreid uitgevoerd over de jaren 2023 t/m 2027 en het derde deelplan wordt 

uitgevoerd in 2023.  

Voor het vergroten van het heidegebied wordt heideplagsel gebruikt in combinatie met het planten van 

 heideplanten. Hiervoor wordt extern advies ingehuurd die ook de aanwezige bodemsoort gaat beoordelen. 

 Voor de looppaden wordt gemalen graniet gebruikt, gelijk aan de paden die dit jaar gerenoveerd zijn (Hole 1, 

 5, 6, 8 en 17).  
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De totale investering bedraagt € 169.000. Over de uitgaven die wij in 2023 doen (€ 42.000) ontvangen wij 

20% BOSA subsidie ad € 8.400. Of de BOSA subsidie na 2023 wordt gecontinueerd en in welke vorm is nog 

niet duidelijk. De totale kosten bedragen dus maximaal € 160.600. 

 

• Het principe besluit genomen om in de ALV van het voorjaar 2023 goedkeuring te vragen om deelplan 2 

(aanpassen Hole 14) en deelplan 4 (aanpassen Hole 16) eind 2023 en begin 2024 te laten uitvoeren. De kans 

is zeer groot dat hier dan nog de BOSA-subsidie voor kan worden verkregen. Deze goedkeuring wordt nu nog 

niet aan de leden gevraagd omdat het bestuur eerst meer inzicht wil hebben in het risico van een mogelijk 

verbod op het onttrekken van grondwater en dit deelplan hierdoor een hogere prioritering krijgt. 

 


