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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.

AAnleG wAterhInDernIS en heIDeAAnPlAnt oP het rIjK vAn 
nIjmeGen

Op de 15e hole van  de Nijmeegse Course van golfbaan Het Rijk van Nijmegen 
is onlangs een compleet nieuwe waterhindernis aangelegd van 500m2.Deze 
hole is hierdoor niet alleen fraaier geworden maar ook een stuk uitdagender. 
Voor de realisatie van de bodem van de waterhindernis heeft men gebruik 
gemaakt van het natuurlijke product Trisoplast in plaats van vijverfolie waar-
door het een natuurlijkere uitstraling heeft. Naast de waterhindernis heeft 
de hole 15 een complete metamorfose ondergaan. Zo zijn er verschillende 
plantvakken met Sneeuwbes opgeruimd en vervangen door heidegebieden. 
In totaal zijn er 5100 heideplanten geplant in combinatie met toepassing 
van heidehaksel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer SBA in 
samenwerking met het team greenkeeping van Het Rijk van Nijmegen. De 
aanleg heeft plaatsgevonden zonder dat er grond aan- of afgevoerd werd. 

opdrachtgever: golfbaan Het Rijk van Nijmegen
Contactpersoon opdrachtgever: Gerhard Teunissen, 
hoofdgreenkeeping@golfbaanhetrijkvannijmegen.nl
Architect: Alan Rijks
Contactpersoon architect: Alan Rijks, 0653263998
Aannemer: SBA
Contactpersoon aannemer: Piërre Janssen, 0622548483
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De SlUIS vAn SlUISPolDer

Om de baan droog te houden beschikt golfbaan Sluispolder over twee pompen, bij hole 5 en hole 18. Deze 
pompen afzonderlijk het water vanuit de baan naar het polderwater. Dwars door en langs de baan loopt een 
poldervaart, waarop het water geloosd wordt. De oudste lus van Sluispolder (hole 10 t/m 18, 1984) is aan de 
oostelijke zijde van deze vaart aangelegd; de nieuwste lus (hole 1 t/m9, 1991) aan de westelijke zijde. Oud-
baancommissaris Wim van Polanen heeft ten tijde van zijn functie als manager bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier twee sluisdeuren gekregen. Bij het reviseren en opnieuw afstellen en plaatsen 
van de pomp bij hole 5 zijn deze sluisdeuren gebruikt om Sluispolder een ‘echte’ sluis te geven. De naam 
Sluispolder heeft te maken met de kleine sluis die voor aan de toegangsweg staat, en een verbinding is tus-
sen de polder van Alkmaar/Bergen en het boezemwater dat daar omheen loopt. Even verderop staat zelfs de 
Sluismolen, die tot 1926 de polder uitsluitend op windkracht bemaalde.

opdrachtgever: Golfbaan Sluispolder
Contactpersoon opdrachtgever: Dave Muis 
Contactgegevens opdrachtgever: hoofdgreenkeeper@sluispolder.nl
Aannemer: • Loonbedrijf Blijleven te Bergen • DENZO Does it all BV uit Winkel, N-H; specialisten in water-
bouwkundige werken
Contactpersoon aannemer: Melvin Blijleven, info@blijlevenbv.nl

renovAtIe GolfPADen rIjK vAn SybrooK

Binnen een maand tijd heeft SBA Golf & Groen alle loop- en rij paden van Golfbaan Het Rijk van Sybrook te 
Enschede gerenoveerd en voorzien van een gloednieuwe schelpendeklaag. Deze renovatie draagt bij aan 
de verbetering van de spelbeleving, be(rijd)speelbaarheid en uitstraling van de baan. Golfbaan Het Rijk van 
Sybrook is een 27 holes golfbaan met meer dan 10 kilometer paden. De werkzaamheden vonden in een 
drukbezochte baan plaats, waardoor er met zorg gewerkt diende te worden om schade aan aangrenzende 
grasgebieden (rough, fairway e.d.) en de overlast voor golfers tot een minimum te beperken. Dit voorjaar 
kunnen de golfliefhebbers dus weer volop gebruikmaken van de vernieuwde comfortabele paden.

opdrachtgever: Rijk van Sybrook 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. H. Blaauw, h.blaauw@hetrijkgolfbanen.nl
Architect: APS Green Service
Contactpersoon architect: E. Seijn
Aannemer: SBA Golf & Groen B.V.
Contactpersoon aannemer: dhr. P. Janssen, pjanssen@golfengroen.com
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renovAtIe GolfbAAn KASteel enGelenbUrG

Afgelopen winter is de “oneerlijke” green van de (par 3) hole 8 ingrijpend aan-
gepakt waardoor deze voor zowel lage als hoge handicappers beter bespeel-
baar is. Het water rechts van de green is verbouwd tot een uitdagende diepe 
bunker van waaruit de speler de vlag nog goed kan bereiken.Het pad langs 
de dubbelgreen van 3 en 8 kon in het verleden de gespeelde bal een onvoor-
spelbare richting geven. Daarom hebben wij dit pad verwijderd en onderdeel 
gemaakt van deze uitdagende green met water aan 3 kanten.  Golfers maken 
nu een kleine wandeling door het bos om van de green van hol8 naar de 
tee van hole 9 te komen. De gele tee van hole 7 is met een meter verhoogd. 
Hierdoor kun je niet alleen de afgeslagen bal beter volgen, de tee geeft 
nu ook en schitterend uitzicht op het landgoed met in de verte de Kasteel 
Engelenburg

opdrachtgever:  Kasteel Engelenburg BV
Contactpersoon opdrachtgever: Johan Agricola
Contactgegevens opdrachtgever: Eerbeekseweg 6, 6971 LB Brummen 
Architect:  in eigen beheer
Aannemer:  AHA de Man BV
Contactpersoon aannemer:  Eric Steehouwer, +31 (0)6 53 88 95 12

GrootSChAlIGe renovAtIe 
oP hAArlemmermeerSChe GolfClUb 

In samenwerking met golfbaanarchitect Alan Rijks is 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) het 
jaar gestart met een grootschalige renovatie op de 
Haarlemmermeersche Golfbaan in Cruquius. De werkzaam-
heden betroffen onder meer het renoveren van de voorgreen 
van hole Lynden 7 en 8. De voorgreens zijn uitgegraven
en afgevoerd naar depot. Drainage en drainagezand zijn gele-
verd en aangebracht. Vervolgens is het geheel geshaped,
geëgaliseerd en rondom afgewerkt. Tenslotte zijn graszoden 
geleverd en aangebracht. Over de gehele golfbaan werden 
diverse bomen gerooid. Doel is voornamelijk betere wind- en 
lichtdoorlaat te creëren, evenals speltechnisch verbeteringen
(o.a. zichtlijnen) te bewerkstelligen. De teeboxen van 
Leeghwater 4 en Lynden 7 en Cruquius 5 zijn gerenoveerd en 
deels vergroot. Zo is drainage vernieuwd, toplaag verbeterd
en aangebracht, tee beregening uitgebreid en aangepast.
Tenslotte werden de bunkers gerenoveerd op de banen
Leeghwater, Lynden, Cruquius en Bolstra. Doordat de bunkers 
door HGM meteen weer in het juiste profiel zijn geshaped 
en de drainage is vervangen, verkeren deze weer voor vele 
jaren in goede staat. 
 
opdrachtgever: Haarlemmermeersche Golf Club 
Contactpersoon opdrachtgever:  Vera van den Berg, 
vera@haarlemmermeerschegolfclub.nl
Architect: Alan Rijks
Aannemer: Hollandsche Greenkeeping Maatschappij B.V.
Contactpersoon aannemer: H.C. Schaap, Hans@hgmgolf.nl
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reAlISAtIe eerSte 9 holeS GolfbAAn De KroonPrInS       

In Vianen in de Bolgerijse polder wordt hard gewerkt aan de aanleg van de eerste 9 holes van Golfbaan de Kroonprins Vianen. In 2014 is een start gemaakt met 
de aanleg en op dit moment zijn de eerste 9 holes volledig ingezaaid en klaar om per 1 juni 2016 op te gaan spelen. De aanleg van de tweede 9 holes is inmid-
dels ook al begonnen. Zo snel als mogelijk zal Golfbaan de Kroonprins een volledige 18 holes baan volgens design van golfbaanarchitect Michiel van der Vaart 
van Jol Golfdesign. Golfbaan de Kroonprins Vianen wordt geheel aangelegd door Wkool Grondverzet BV. Dit bedrijf heeft ook de realisatie van de aanleg van 
de tweede 9 holes en de renovatie van de eerste 9 holes van Golfpark Wilnis verzorgt. Zij hebben in overleg met de architect en de eigenaren van Golfbaan de 
Kroonprins direct een zeer functioneel drainage systeem aangelegd. Door middel van putten op de laagste punten in de baan loopt het water snel weg. Met de 
drains is er rekening mee gehouden dat het zoveel mogelijk recht is aangelegd zodat het jaarlijkse doorspuiten een gemakkelijke klus wordt. Het beregenings-
systeem wordt aangestuurd door het besturingsprogramma van Torro Lynx DC. Op de fairways zijn Infinity sproeiers van Torro in een dubbele rij geplaatst. Het 
voordeel van deze sproeiers is dat zowel het mechanisme als de pilotvalve en decoder in één behuizing zijn geplaatst. Dit voorkomt extra lasputten wat een 
mooiere uitstraling heeft op de fairways. De Kroonprins is één van de eerste banen die gebruik maakt van dit type sproeier.
De greens zijn extra uitgerust met Back to Back sproeiers. 

Architect: Jol Golfdesign 
Contactpersoon architect: Dhr. Michiel van der Vaart, michiel@jolgolfdesign.nl 
Aannemer: Wkool Grondverzet BV
Contactpersoon aannemer: Dhr. Wouter Kool, wouter@wkool.nl 

be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5865


