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De eerste pilot in de zoektocht naar bunker-
zand Hoekig begon al in 2013 op Golfclub 
Heelsum, in samenwerking met De Enk Groen 
& Golf. Na een uitbreiding van de pilot naar 
meerdere golfbanen is dit product uitgerold 
in de praktijk. Marcel Straatman van Heicom 
vertelt: ‘Bunkerzand Hoekig wordt inmiddels op 
verschillende golfbanen toegepast. Onze oude 
soorten bunkerzand, die wat meer afgerond 
zijn, worden nog wel gebruikt, maar we zien 
dat bunkerzand Hoekig steeds meer toegepast 
wordt vanwege de goede ervaringen die golf-
banen ermee hebben.’

Het hele jaar constant
Bunkerzand Hoekig is een mengsel van twee 
soorten. Het bevat een deel hoekige, scherpe 
korrels, zodat het zand in het profiel en de 
faces blijft liggen, en een deel ronde korrels, 
zodat water goed weg kan naar beneden. De 
bunkers worden wat harder in de onderlaag, 
maar blijven zacht in het bovenste laagje door 
de aanwezigheid van de rondere delen. De bal 
plugt daardoor niet. Straatman: ‘De combinatie 
van twee soorten zand geeft stabiliteit; bunker-

zand Hoekig is het hele jaar constant. Bij droog 
weer blijft de bal niet liggen en bij nat weer 
wordt de bunker niet te hard.’ Heicom heeft 
bovendien een fijnere variant van bunkerzand 
Hoekig ontwikkeld, legt Straatman uit: ‘Voor 
sommige banen was Hoekig wat te grof bij het 
maaien. Daarom is er nu een variant: bunker-
zand ‘Hoekig fijn’. Bij renovaties wordt dit zand 
het meeste toegepast. Zowel greenkeepers als 
golfers zijn er enorm tevreden over.’

Grof of fijn zand?
Hoe kies je als golfbaan tussen grof en fijn bun-
kerzand? Volgens Straatman hangt dat er vooral 
van af hoe spelers de bunker zelf ervaren. 
‘Sommige banen maaien het gras tot op 3 mm; 
dan is een zandkorrel van 3 mm wat groot. Een 
fijne korrel van 2 mm past daar beter bij. De 
keuze hangt dus af van de ervaring, maar qua 
prestaties maakt de grootte van de korrel geen 
verschil.’ Het zand hangt ook af van het type 
bunkers op de baan. ‘Golfbanen met bunkers 
met een hoge face krijgen eerst een laag onder-
bouwzand, zodat de achterwand hard blijft. 
Daarna volgt pas bunkerzand Hoekig fijn. Maar 
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dat is niet overal noodzakelijk. In principe kijk 
je naar de ondergrond: de waterafvoer moet 
goed zijn en het zand moet bij de baan passen. 
Uiteindelijk is het per baan vaak maatwerk.’ 
Voor golfbanen die de samenstelling van hun 
bunkers willen veranderen, heeft Straatman wel 
een advies. ‘Probeer eens één bunker uit met 
nieuw zand, en laat de leden en de golfprofes-
sional daar eens mee testen. De groep kan 
vervolgens beslissen wat zij het meest ideaal 
vinden.’
Momenteel heeft Heicom geen pilots met 
bunkerzand meer lopen. De introductie van 
bunkerzand Hoekig stemt tevreden, vertelt 
Straatman. ‘Wij zien dat bunkerzand Hoekig 
bijna een score van 100 procent haalt bij golf-
banen die het materiaal gebruiken. Het unieke 
is dat de greenkeeper er minder onderhoud 
aan heeft en de bunker voor de golfer beter in 
vorm blijft. Dat is precies wat we zo graag wil-
len. Natuurlijk blijven we kijken: wat zou beter 
kunnen? Maar hiermee hebben we over het 
algemeen de basis gelegd voor een perfect 
speelbare bunker.’ Straatman schat dat tussen 

de veertig en vijftig Nederlandse golfbanen 
inmiddels bunkerzand Hoekig hebben. ‘En we 
exporteren het materiaal al naar België. Daar 
gebruikt nu ook een aantal banen bunkerzand 
Hoekig.’

Internationale waardering
Dat bunkerzand Hoekig internationaal scoort, 
ontdekte golfbaan The Dutch al eerder. Ook de 
baan uit Spijk gebruikt het hoekige bunkerzand 
van Heicom. The Dutch was van 2016 tot en 
met 2018 gastheer van het KLM Open. De baan 
kon volgens Phil Helsby, managing director 
bij The Dutch, op veel complimenten rekenen. 
‘Volgens Miguel Vidaor, toernooidirecteur van 
de European Tour, was The Dutch de beste en 
meest consistente baan gedurende de drie 
jaar dat het KLM Open er gespeeld werd. De 
feedback van de spelers was enorm positief, 
vooral over de bunkers. Door het zand dat wij 
gebruiken en de manier waarop wij op The 
Dutch bunkers prepareren, is de kans op plug-
gen beperkt.’

Geen klachten
De Goyer Golf & Country Club in Eemnes heeft 
inmiddels al vijf jaar ervaring met het bunker-

zand van Heicom. De Goyer bestaat uit een 
18-holesbaan en een 6-holes-par-3-baan; de 
51 bunkers op de 18-holesbaan zijn sinds 2015 
gevuld met bunkerzand Hoekig. ‘Wij hebben 
in al die jaren slechts één klacht gehad over 
de bunkers: van een dame van tachtig die niet 
meer uit de bunker kon komen’, grapt hoofd-
greenkeeper Peter Schalk als we hem naar het 
bunkerzand vragen. ‘Ik geloof wel dat je er min-
der onderhoud aan hebt. Wij kiezen er zelf voor 
om de bunkers twee keer in de week te harken, 
meestal op dinsdag en vrijdag, omdat we de 
presentatie erg belangrijk vinden.’
Problemen met de waterdoorlatendheid van 
de bunkers heeft Schalk in vijf jaar tijd ook nog 
niet gehad. ‘De baan ligt op een podsolbo-
dem met zandgrond en bevat in de bovenste 
40 centimeter veel organisch materiaal. De 
natuurlijke waterafvoer is daardoor in orde. 
Met de waterafvoer hebben we geen proble-
men. Het zand draineert meer dan genoeg; we 
hebben hier geen water in de bunkers staan. 
Dat is slechts één keer voorgekomen bij één 
bunker. In februari, toen we 173 mm regen in 
één maand hadden, liep een put over en stond 
de bunker naast de vijver vol. Maar daar kun 
je weinig aan doen.’ De Goyer heeft plannen 
om de 6-holes-par-3-baan uit te breiden naar 
negen holes. Hiervoor ligt al een ontwerp van 
Bruno Steensels (Mastergolf ) en de hoop is dat 
de uitvoering dit najaar kan beginnen. ‘Dan 
pakken we meteen de renovatie van de bun-
kers mee. Daar zit nu nog oud zand in; ze wor-
den dan gevuld met nieuw zand’, aldus Schalk. 
Het type laat zich raden: ook op de par-3-baan 
kiest De Goyer dan voor bunkerzand Hoekig.
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Ook op De Hoge Kleij wordt bunkerzand Hoekig gebruikt.
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