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Afronding Landgoed & Golfbaan Tespelduyn 

in Noordwijkerhout 

Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout heeft sinds de ope-

ning in 2011 geïnvesteerd in verbeteringen in de baan. Steeds is er direct 

gehandeld na ontvangst van wensen van de golfers. Een van de verbete-

ringswensen van de golfers is in 2014 gerealiseerd. Toen zijn er op alle holes 

grastees gerealiseerd in aanvulling op de bestaande kunstgras afslagmat-

ten. Dit levert een positieve bijdrage aan het golfplezier en de golfers zijn 

hierover dan ook zeer tevreden. De werkzaamheden zijn in eigen beheer 

uitgevoerd en het greenkeepersteam van Tespelduyn heeft op creatieve 

wijze de beschikbare ruimte gebruikt. Bovendien is de aanleg in korte tijd 

gerealiseerd en hebben de golfers steeds door kunnen golfen.

Opdrachtgever: Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout 

Aannemer: greenkeepersteam van Tespelduyn

Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan 

nieuwe en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg 

alle de juiste formulieren toegestuurd.

Auteur: Peter Jansen
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Golfclub Zeegersloot GEO-gecertificeerd 

Leen van Reeuwijk, hoofd greenkeeping bij Golfclub Zeegersloot in Alphen aan 

den Rijn, stond aanvankelijk sceptisch tegenover het voornemen van de club om 

gecertificeerd te willen worden door de Golf Environment Organization (GEO) in 

Schotland. Anderhalf jaar later, nu de GEO-certificering een feit is, denkt Leen er 

alleen nog maar positief over. Ronald Buiting Advies heeft Golfclub Zeegersloot, 

aan de hand van het Committed to Green-programma op weg geholpen, waarna 

het certificeringsproject volledig met eigen mensen is voltooid. 

Opdrachtgever: Golfclub Zeegersloot

Aannemer: Ronald Buiting Advies

Uitbreiding Golfclub De Dommel

Golfclub de Dommel, een Colt baan, hoort bij de oudere banen in Nederland. De baan 

bestaat 85 jaar en is gegroeid van een 9 naar een 12 en uiteindelijk naar een 18 holes 

baan. De uitbreiding van golfclub de Dommel is een project dat ongeveer 20 jaar heeft 

geduurd. Vanwege verschillende milieu technische en omgevingsthematieken heeft het 

zo lang geduurd, totdat de finale toestemming werd verkregen. Aangezien de uitbrei-

ding grenst aan het bossche broek (een overstroom gebied van de rivier de Dommel) 

moest 60.000 m3 zand worden opgebracht, om de baan het gehele jaar speelbaar 

te houden. Het was een uitdaging voor de baanarchitect en de aannemer, om in een 

andere omgeving, de nieuwe holes dezelfde speelkarakteristieken mee te geven als de 

oude 12 holes. Sinds 2014 wordt op de nieuwe 6 holes. Voor de greenkeepers ligt nu 

de uitdaging om de 12 holes in de bossen en de nieuwe 6 holes, die veel meer licht en 

lucht krijgen, op hetzelfde niveau te houden.

Opdrachtgever: B.V. “Het Schone Dommeldal”

Contactpersoon opdrachtgever: Toine van Driel

Architect: Infinite Variety Golf Design

Contactpersoon architect: Frank Pont

Aannemer: Heijmans / De Enk Groen & Golf

Contactpersoon aannemer: Jos Opdam / Gerard van der Werf

Aanleg van een 9 

holes golfbaan in 

Defereggental

MyviewGolf is in augustus dit 

jaar begonnen met de aanleg 

van een 9 holes golfbaan in 

Defereggental, Oostenrijk. Deze 

golfbaan heeft 9 greens van ong. 

300 M2 per stuk en daarnaast 

nog een puttinggreen en chip-

pinggreen. Iedere hole heeft daarnaast 2 Teeboxen van 4 bij 4 meter. De opdrachtgever is het Hamacher resort in Defereggental, Oostenrijk. Dit is een 

4 sterrenhotel die de klanten de mogelijkheid wil bieden op 1500 meter hoogte van de golfbaan te laten genieten. Opmerkelijk aan dit project is dat na 

onderzoek besloten is om te kiezen voor Kunstgras Golf Greens.

Opdrachtgever: Hamacher resort in Defereggental, Oostenrijk 

Architect: Diethard Fahrenleitner

Aannemer: MyviewGolf 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5088


