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Nobre Cál is een type halfverharding dat afkom-
stig is van natuurgesteente. Deze halfverharding 
is daarmee een kalkproduct en dat is best bij-
zonder, want veel andere halfverharding bestaat 
uit leem. ‘In leem kan onkruid zich makkelijker 
vestigen dan in kalk’, vertelt Bertus Benjamins 
van Nobre Cál. ‘Halfverharding op basis van leem 
geeft vooral in natte periodes problemen met 
afgeven en het wordt weker. Kalk zoals Nobre 
Cál is schraler. Onkruid kan zich wel vestigen op 
Nobre Cál, maar de kans is veel kleiner, vooral 
als je de paden schoonhoudt. Dat scheelt op 
termijn dus in de onderhoudskosten van je 
paden.’ Mocht het tot onderhoud komen, dan 
zijn de paden volgens Benjamins eenvoudig te 
repareren. ‘Je hoeft het materiaal er alleen uit te 
prikken. Vervolgens vul je het weer aan en als je 
er daarna met de trilplaat overheen gaat, ben je 
klaar.’

Fundering
De Nobre Cál-halfverharding dient altijd op een 
fundering aangelegd te worden. Welke fun-
dering dat precies is, hangt onder meer af van 
gebruik en gronddruk. Lava en menggranulaat 
zijn bijvoorbeeld allebei geschikt. Het uitgangs-
punt is dat Nobre Cál niet op de losse grond 
wordt aangebracht. Wie voor deze halfverhar-
ding kiest, hoeft het product niet zelf aan te leg-
gen. In de meeste gevallen doet Nobre Cál dat 
namelijk in eigen beheer. ‘Wij hebben zelf een 
asfaltspreidmachine en een wals om de halfver-
harding aan te brengen, dus de aanleg kunnen 
we met ons team verzorgen. Standaard leggen 
we een toplaag aan van 7 centimeter dik.’

Er ligt inmiddels halfverharding van Nobre Cál 
op meerdere golfbanen in Nederland, zoals golf-
baan Hitland (in Nieuwerkerk aan den IJssel) en 
de Openbare Golfclub Dronten. Mike Woltering 
is oprichter van de baan in Dronten en was daar-
van tot begin 2018 ook de eigenaar. Daar kwam 
hij voor het eerst in aanraking met Nobre Cál. Op 
de Drontse baan is in verschillende fasen Nobre 
Cál-halfverharding aangelegd. ‘De kwaliteit van 
de halfverharding beviel hem goed, hij was 
enthousiast’, beaamt Benjamins. ‘Daarom zijn 
we ook voor The Links Valley een samenwerking 
aangegaan.’

Duurzaam
En zo geschiedde. Op The Links Valley ligt inmid-
dels een kilometer aan pad van Nobre Cál. De 
baan in Ermelo heeft gekozen voor de kleur 

graugelb. Mike Woltering, eigenaar van The Links 
Valley en professioneel golfer, vertelt: ‘In Dronten 
hadden wij ook Nobre Cál, en na acht jaar lagen 
de paden er daar nog prima bij. Het materiaal is 
dus erg duurzaam en is ook qua prijs interessant. 
Daarom hebben we op The Links Valley ook voor 
Nobre Cál gekozen.’

Over die keuze is Woltering naar eigen zeggen 
erg tevreden. ‘Het mooie aan Nobre Cál is dat 
het een natuurproduct is en er ook natuurlijk uit-
ziet. Als je het op de juiste ondergrond aanlegt, 
bijvoorbeeld op een zandbed en met meng-
granulaat, dan is de kwaliteit prima. De paden 
blijven netjes liggen en het materiaal spoelt niet 
weg. Wat ik persoonlijk ook een voordeel vind, is 
dat de toplaag niet hard, maar korrelig is. Al met 
al vind ik het een heel mooi product. Ik zou het 
zeker aanraden!’

The Links Valley kiest voor halfverharding van kalkgesteente

In mei 2018 werd op Landgoed Ullerberg bij 

Ermelo golfbaan The Links Valley geopend. Bij 

deze nieuwe 9-holesgolfbaan is voor de paden 

gekozen voor Nobre Cál, een kalkproduct voor 

halfverharding. Mike Woltering, eigenaar van 

The Links Valley, is enthousiast. ‘Ik zou het 

zeker aanraden.’
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