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

Het renoveren van holes 5 en 6, waarbij langs 
hole 6 een nieuwe ‘duinen massief’ wordt 
gemaakt. De werkzaamheden starten in febru-
ari 2019 en zijn klaar voordat de competitie 
begint. Door de aanleg van nieuwe ‘natuurlijke 
duinen’ langs de 5e en 6e hole krijgt de golfclub 
nog meer een ‘Links’ karakter. Baancommissaris 
Inge Boomsma en hoofdgreenkeeper Arjen 
Bosschaart met golfarchitect Alan Rijks hebben 
het project begeleid en aangelegd. 

De bestaande par 3-baan is helemaal gereno-
veerd en het terrein is vergroot, waardoor er nu 
uitdagende holes zijn gekomen met meer speel-
ruimte. De oude par 3-baan (Bolstra) was een 
van de moeilijkste par 3-banen van het land met 
erg bolle greens en veel coniferen in de golfbaan 
als decoratie. In het nieuwe ontwerp zijn nage-
noeg alle speelelementen die voorkomen op de 
27 holes-golfbaan terug te vinden in deze par 
3-baan van 1.050 meter. De par 3-oefenbaan en 
de driving range zullen helemaal verlicht worden; 
de Haarlemmermeersche Golfclub zal de tweede 
baan van Nederland zijn waar je in de avond 
kunt spelen.

Domburgsche Golfclub

De Haarlemmermeersche Golfclub

Opdrachtgever: Domburgsche Golfclub
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: Melse-Maljaars

Opdrachtgever: Haarlemmermeersche Golfclub
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: HGM

De Projectenparade is een overzicht van de 

leukste, mooiste en meest bijzondere renova-

ties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan 

nieuwe en bestaande banen. Uw project ook op 

deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail 

naar Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u 

krijgt alle juiste formulieren toegestuurd.
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Golfclub Heelsum heeft ervoor gekozen om 
Sandr hole 9 aan te passen. Het was niet erg 
uitnodigend om de green van grote afstand 
aan te vallen. De ingang tot de green was 
erg nauw, voorzien van een hoge heuvel én 
een diepe hollow naast een diepe bunker. 
Samen met De Enk Groen & Golf, de baan-
commissie en architect Steve Manorch is er 
een plan gemaakt om de hole toegankelijker 
te maken en toch uitdagend te houden. De 
ingang van de green is breder geworden 
doordat er een hoekje van de vijver is weg-
gehaald. De heuvel aan de linkerkant is 
verlaagd en tevens is de hollow minder diep 
gemaakt. Door de bunker iets te draaien is 
deze veel zichtbaarder geworden. Om de 
aanpassing compleet te maken, zijn in de 
winter nog twee dennenbomen verplaatst. 
En voor de ‘finishing touch’ werd het bun-
kergebied voorzien van nieuwe heide. Dit 
alles om golfers uit te dagen om al met de 
tweede of derde slag de bal via ‘bump and 
run’ de green op te spelen. 

Aanpassing hole 9 Golfclub Heelsum

Opdrachtgever: Golfclub Heelsum
Architect: Steve Manorch
Aannemer: De Enk Groen & Golf

Renovatie golfbaan Henri Chapelle 

SBA Golf & Groen B.V. optimaliseert het water-
managementsysteem van Golf & Business Club 
Henri-Chapelle. Na een extreem droge periode 
in de zomer van 2018 is, in opdracht van Golf 
& Business Club Henri-Chapelle, het volledige 
watermanagementsysteem geoptimaliseerd. 
SBA Golf & Groen B.V. heeft een plan opgesteld 
om het bufferend vermogen van de inmiddels 
30 jaar oude vijvers te vergroten. Totaal is het 
bufferend vermogen met 2500m3 gestegen 
door. het verwijderen van de enorme sliblaag. 
Tevens is er, in samenwerking met Bas van 
Oosterhout Beregeningstechniek, een nieuw 
beregeningssysteem geïnstalleerd met maar 
liefst zeven kilometer aan nieuwe waterlei-
dingen, een aantal nieuwe pompen en een 
volledig geautomatiseerd computerbesturings-
programma. De aanpassingen aan het berege-
ningssysteem zullen het waterverbruik gaan 
optimaliseren.   

Opdrachtgever: Golf & Business Club Henri-Chapelle
Contactpersoon opdrachtgever: Cedric Lejeune, 
Rue du Vivier 3, 4841 Henri-Chapelle, België

Aannemer: SBA Golf & Groen B.V.
Contactpersoon aannemer:  Pierre Janssen,
Rangeerweg 8, 6114 BC Susteren, Nederland
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Door de installatie van een nieuw radarstation moesten 
er een nieuwe putting-green en chipping-green worden 
gemaakt bij het clubhuis. Door de goede samenwerking  
tussen de Marine Golfclub, de golfbaanarchitect en de  
aannemer zijn deze in een kort tijdsbestek gerealiseerd.  
De aannemer begeleid dan de inzaai de ingroei van de 
green aangezien de baan wordt onderhouden door  
vrijwilligers. De Marine Golfclub heeft zeer uitdagende  
holes en dat komt met name door de verschillende wind-
richtingen. En het bijzondere ervan is dat je nooit weet of er 
een helikopter langs vliegt, want de golfbaan ligt naast een 
vliegveld. Tevens wordt er binnenkort gestart met de 
renovatie van de vijfde green.

Opdrachtgever: Marine Golfclub
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: AHA de Man

Marine Golfclub

Royal Antwerp Golf Club

Aanneemsom: de werken worden 
gesponsord door de Bank Delen  
(sponsor van Pieters en Detry)
Opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club
Contactpersoon opdrachtgever:  
Frederic De Vooght, +32.3666.84.56

Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect:  
Dimitri van Hauwaert, +32.497.55.55.44
Aannemer: Green Shaping
Contactpersoon aannemer: 
Alexandre Groysillier, +33.7.69.95.97.90

Een paar jaar geleden werden op Royal 
Antwerp Golf Club reeds de overdekte plaatsen 
gebouwd. Nu is het de beurt aan de driving 
range zelf. Van 30-100m wordt een groot zadel 

gemaakt waardoor men nu alle ballen ziet val-
len, wat voordien niet het geval was. De range 
wordt ook verlengd van 230-280m. Aan de basis 
komt een kunstgrasmat over de hele lengte en 

op de range zelf komen er vijf mooi ingewerkte 
targets, allemaal aangelegd met kunstgras 
van South West Greens. De aannemer is Green 
Shaping.
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Zowel Erwin Beltman, Fieldmanager of the Year 2019 en André van der Woude, Greenkeeper of the Year 2019 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Erwin en Arjen en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, de enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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Golf Centrum Noordwijk

Opdrachtgever: Golf Centrum Noordwijk
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: De Ridder BV en Southwest Greens Europa (Haaye de Jong)

Op Golf Centrum Noordwijk is er op de driving-
range een nieuwe chipping-green aangelegd 
waarbij op verschillende afstanden mensen 
naar hun target kunnen slaan. Het kunstgras is 
van dusdanige kwaliteit dat deze de golfballen 

heel goed opvangt en dezelfde effecten heeft 
als een echte green in topconditie. Door gebruik 
te maken van verschillende kleuren kunstgras 
lijkt het geheel op een echte green. Door deze 
nieuwe chipping-green is de hoeveelheid golf-

ballen sterk toegenomen bij de spelers op de 
afslagmatten. Southwest Greens Europa heeft 
veel ervaring in het leggen van kunstgras-
greens, zo hebben zij in Frankrijk een 9 holes 
par 3-baan geheel in kunstgras neergelegd. 

De meest natuurvriendelijke golfbaan met een groenlabel 
in Nederland heeft op hole 5 een renovatie gedaan om de 
ontwatering te verbeteren en de ontwikkeling van heide 
te stimuleren. Door het omzetten van de vette topgrond 
en het zand naar boven te halen is er een mooi ruig 
gebied ontstaan voor nieuwe heide en 
roodzwenkgrassen. 

Opdrachtgever: Golfclub Gaasterland
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: AHA de Man

Golfbaan Gaasterland
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Golfbaan Heiloo

Door de aanleg van een nieuwe geluids-
wal moest hole 1 voor bijna 85% worden 
gerenoveerd. Door het rijden van al deze 
grond (9.000 m3) en de grootte van het 
project moest hole 1 naar de rechterzijde 
van het terrein opschuiven. Deze ingreep 
bleek zo groot dat besloten is de hole bijna 
in zijn geheel te renoveren. Hierbij zijn 
nieuwe tees, een nieuwe fairwaymodulatie, 
rough-zones en een bunker aangelegd. Ook 
de drooglegging is bekeken en de hole is 
voorzien van een nieuwe beregeningsinstal-
latie. De leden hebben een half jaar deze 
hole als een par 3 gespeeld en hebben goed 
meegewerkt in de tot stand komen van het 
resultaat. 

Opdrachtgever: Golfbaan Heiloo
Golfbaanarchitect: Alan Rijks BV
Aannemer: De Enk Groen & Golf

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/29406/betere-
banen


