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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 Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijg alle de 

juiste formulieren toegestuurd.

ReaLiSatie GoLfbaan HamacHeR HoteLS

Op 1500 meter hoogte in de Oostenrijkse bergen is een 9 holes golfbaan  
gerealiseerd met kunstgras greens van ong. 300 m2 per stuk en kunstgras 
Tee’s van 4 x 4 meter. Gezien de hoogte lukte het de greenkeepers niet om 
het natuurgras in de juiste condities te houden en daarom is er gekozen voor 
kunstgras. In de winter ligt de baan vol sneeuw en zodra de sneeuw is ver-
dwenen kan men eigenlijk direct spelen. Naast de 9 holes is er ook een lange 
kunstgras teeline gemaakt van 50 x 2 meter breed. Dit teegras geeft een prima
“fairway” gevoel en blijft mooi rechtop staan. Om te oefenen is er voor het
hotel een grote chipping en putting green uit kunstgras.

opdrachtgever: Hamacher Hotel
contactpersoon opdrachtgever: Werner Hamacher
contactgegevens opdrachtgever: wh@hamacher-privathotels.com
architect: Diethard Fahrenleitner
contactgegevens architect: tb.fahrenleitner@aon.at

aannemer: Myview Golf
contactpersoon aannemer: Mike van der Lee
contactgegevens aannemer: mike.vanderlee@myviewgolf.eu
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Renovatie nieUWe GReen beReGeninG ReymeRSWaeL

Op golfcentrum Reymerswael is de nieuwe Green beregening en bestu-
ring op de oude 9 holes gerenoveerd. De huidige Green beregening 
wordt aangestuurd door 2 kleppen achter de Green, welke elk 2 sproeiers 
aanstuurt. Hier is later nog met een aparte klep voor-Green beregening 
bij gemaakt. Dit alles gaan we vernieuwen naar de systemen van deze tijd. 
1 handafsluiter achter de Green, voor de Green en voor-Green sproeiers, 
verder zullen alle sproeiers Single Head Control aangestuurd worden. Met  
het nieuwe systeem zullen de oude kasten vervallen en zal alles via een 
decodersysteem aangestuurd worden. Het nieuwe Toro Lynx besturings-
systeem wordt aangestuurd via een computer. Hierdoor is Golfcentrum 
Reymerswael niet alleen maar up-to-date, maar wordt het ook mogelijk 
gemaakt voor de Greenkeepers om door middel van een app op telefoon 
of iPad, de beregeningsinstallatie aan te sturen. 

opdrachtgever: Golfcentrum Reymerswael
Leverancier materiaal: Toro (Jean Heybroek)

veRbeteRinG GoLf cLUb DeS SePt fontaineS

Golf club des Sept Fontaines is een bekende  
45 holes golfbaan vlakbij het centrum van Brussel in 
het Zoniënwoud. De baan ondergaat elk jaar  
verbeteringswerken. Dit jaar is de golfbaan bezig 
geweest met het rooien van zieke en versleten 
bomen, of bomen die teveel in het spel stonden. 
Doordat er meer ruimte en licht vrijgekomen is rond 
bepaalde greens heeft men van de gelegenheid 
geprofiteerd bepaalde greens & surrounds opnieuw 
te shapen, nieuwe glooiingen aan te brengen, het 
oppervlakte water van de greens oppervlakkig weg 
"te duwen". Nieuwe glooiingen die de strategie van 
de holes verbetert. Compleet versleten bunkers  
werden vernieuwd en ook hier werd de omgeving 
helemaal opnieuw geshaped om de eerder  
aangelegde bunkers beter in hun omgeving aan  
te passen en te integreren.

opdrachtgever: Golf Club des Sept Fontaines
contactpersoon opdrachtgever: Emanuel 
Weymeersch

architect: Diamond Golf Architects
contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert

aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met 
greenkeepers van de club

PROJECTEN
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NAUWKEURING MAAIEN WAS NOG 
NOOIT ZO EENVOUDIG

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

De 7400A terraincut  trim & surrounds maaier biedt de perfect combinatie van kracht 
en behendigheid. U kunt de werkbreedte tijdens het maaien aanpassen van 172,7 cm 
naar 188cm, door middel van een tuimelschakelaar. Wilt u resultaten waar u altijd al van 
gedroomd heeft? Neem dan vandaag nog contact op met uw dealer en vraag
naar een demonstratie en offerte op maat.

OFFICIAL
GOLF COURSE
EQUIPMENT
SUPPLIER

PROJECTEN

UitbReiDinG GoLf DU HaRaS

Golf du Haras heeft gronden kunnen bijkopen waardoor hij de gele-
genheid gekregen heeft om van een kleine compact 9-holes naar 
een volwaardige 9-holes over te gaan, par 36 met 2 par vijven. 
Tijdens de eerste fase (begin 2016), hebben we op de nieuwe 
gronden 3.5 holes gebouwd -waaronder 4 nieuwe greens-, bomen 
gerooid en nieuwe afslagplaatsen en fairways uitgebreid, allemaal 
buiten de oorspronkelijke 9 holes baan. In de tweede fase, wanneer 
de nieuwe holes opengegaan zijn, hebben we op de reeds bestaan-
de holes, alle bunkers veranderd (nieuwe vormen, nieuwe drainage 
en zand), en drainage problemen opgelost. In de derde fase, heb-
ben we oude greens die niet meer gebruikt werden,  afgebroken.
Te allen tijde, werden er 9 holes opengehouden om op die manier 
de leden niet te storen en hen toe te laten, op elk moment, te kun-
nen spelen.

aanneemsom: 650000euro
opdrachtgever: Golf club du Haras
contactpersoon opdrachtgever: Guy Lucas
architect: Diamond Golf Architects
contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
aannemer: Leidgens
contactpersoon aannemer: Morgan Leidgens

HeRaanLeG cHiPPinG zone bij RoyaL antWeRP 
GoLf cLUb

Heraanleg van een nieuwe chipping zone waar alle 
slagen binnen de 50m mogelijk zijn, een volledig nieuwe 
par 3 ( hole 5 op de inner course) die de huidige par 5 
verandert in een par 3 en een par 4 om terug naar het 
originele “compact course” concept te gaan, en een par 5 
(hole 15) die een nieuwe speelstrategie gekregen heeft 
in de typische Tom Simpson filosofie. Bedoeling was 
van op deze korte par 5 vooral de longhitter te bena-
delen. Er werd ook een nieuwe speel dogleg gebouwd. 
Over de ganse lengte werd er heide gepland en inge-
zaaid. Verschillende bunkers werden aangelegd door 
Durabunker. Gerecycleerd kunstgras dat gebruikt wordt 
om de bunker randen te stabiliseren.

aanneemsom: 90.000 euro
opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club
contactpersoon opdrachtgever: Guy Van den Bemden
architect: Diamond Golf Architects
contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
aannemer: zelfstandige shaper in combinatie met 
greenkeepers van de club
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