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Golfbanen in Nederland en België  
uitgerust met Achterhoeks Padvast

‘Halfverharding past in 
het kader van groen 

denken en doen’

Royal Antwerp Golf Club legt Achterhoeks Padvast en sluit de paden in met cortenstaal.
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Op een golfbaan is er altijd wel zo’n traject dat 
zwaarder belast wordt door de buggy’s, van-
wege de ligging, de route of de ondergrond. 
De golfbaan in Maarsbergen had ook zo’n pad. 
‘Er ligt een pad dat druk begaan wordt; daar 
rijden veel golfkarren overheen. Er was kuil-
vorming, met modder en waterplassen’, vertelt 
Roel Pelgrum van De Ridder Golf-, Sport- en 
Groenvoorzieningen. De Ridder verzorgt het 
onderhoud op deze baan en vele andere 
golfbanen. ‘Het bestuur van de club heeft ons 
opdracht gegeven Achterhoeks Padvast te 
gebruiken voor het herstel. Zelf hadden we 
er nog geen ervaring mee. Het onderhoud 
was op deze specifieke plek wel hard nodig. 
We hebben over een lengte van 100 meter 
de bovenlaag uitgegraven met een kraan 
en er vervolgens een laag van 10 centimeter 
Achterhoeks Padvast 0/6 gelegd. Daarna is het 
pad afgewalst. Het materiaal is goed en gemak-
kelijk te verwerken.’

Verticaal waterdoorlatend
‘Er lag in Maarsbergen een mengsel van van 
alles wat’, vertelt Gijs Hardeman desgevraagd. 
‘Het was een beetje een modderbende gewor-
den. Op de foto’s is het verschil goed te zien. 
De Ridder kende Achterhoeks Padvast nog 
niet, maar ik ben zo enthousiast over het 

Hardeman Zand- en Grindhandel uit Veenen-

daal levert al zo’n tien jaar Achterhoeks Pad-

vast. Het natuurproduct is te vinden in parken, 

op parkeerterreinen, in tuinen van zorgorga-

nisaties en nu ook steeds meer op golfbanen. 

Royal Antwerp Golf Club ging hierbij niet over 

één nacht ijs.
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'We hebben eerst 
proeven gedaan 
om onderbouwd 
de juiste keuze te 
kunnen maken’

Het pad op de golfbaan in Maarsbergen is aan vernieuwing toe.
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product dat ik ze kon overtuigen om het te 
proberen. Halfverharding neemt de laatste 
jaren een grote vlucht. Binnen ons assortiment 
geldt dat specifiek voor Achterhoeks Padvast. 
Halfverharding past in het kader van groen 
denken en groen doen, waarover steeds meer 
bewustwording ontstaat. Achterhoeks Padvast 
bestaat uit een natuurlijk hardgesteente en is 
gecertificeerd met het NL Greenlabel, duur-
zaamheidslabel A. Wat mij betreft, onderscheidt 
Achterhoeks Padvast zich doordat het een hard 
gesteente is en schoon is. Ook belangrijk is dat 

het een ongebonden halfverharding is en daar-
door waterdoorlatend. De stabiliteit van het 
pad ontstaat door de vorm en de hardheid van 
de korrel. Je legt het aan op een drainagepak-
ket van 10 tot 15 centimeter, dat het vocht eruit 
trekt. Wel wordt het pad tonrond of iets aflo-
pend aangelegd. Dat laatste is in Maarsbergen 
ook gebeurd.’ Dit wordt bevestigd door 
Pelgrum: ‘Wij hoefden niet tonrond aan te leg-
gen. Rechts naast het pad loopt een sloot; daar 
loopt eventueel overtollig water heen. Water 
en golfbanen, dat is altijd een issue. We moeten 
daarom vaak met modulatie werken.’

Eerst testen
Royal Antwerp Golf Club is 80 hectare groot. De 
tientallen kilometers pad worden de komende 
jaren vervangen. Om de juiste halfverharding 
te kiezen, deed de club anderhalf jaar geleden 
een proef met meerdere halfverhardingen. 
‘Dat is de manier om goed doordacht de 
beste keuze te maken’, vertelt clubmanager 
Frédéric de Vooght. ‘Wij hebben gekozen voor 
Achterhoeks Padvast 0/6 mm. Het ziet er heel 
natuurlijk uit en is gemakkelijk aan te leggen. 
Ook de waterdoorlaatbaarheid is voor ons een 
factor. Een deel ligt er inmiddels dus anderhalf 
jaar en dat ziet er nog prima uit. Er moet altijd 
een beetje aangevuld worden, maar dat is het 
gewone onderhoud en heeft niets met het 
materiaal te maken. Wij leggen de paden aan 
met cortenstaal langs de randen; dat geeft 
een heel mooi effect. Het is heel interessant 
materiaal. Wij leggen alle paden de komende 
jaren helemaal opnieuw aan. Ook de bestaande 
fundering halen we weg; de paden worden 
volledig vernieuwd met Achterhoeks Padvast.’ 
Hardeman: ‘In Kapellen, waar de Royal Antwerp 
Golf Club is gevestigd, is de ondergrond zande-
rig en daar is Padvast juist heel geschikt voor.’

www.hardeman-zand.nl

‘Het materiaal 
is goed en 
gemakkelijk te 
verwerken’

Het pad is voorzien van een laag Achterhoeks Padvast. BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


