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In maart 2020 begon Golfbaan Princenbosch 
aan de uitbreiding met een nieuwe par 
3-oefenbaan. Half september gaat de baan 
al open, dus de operatie is razendsnel ver-
lopen. Het gras staat er sterk en piekfijn bij. 
Golfbaanarchitect Rijks: ‘We hebben de klus 
geklaard met een klein team. De machinist was 
een multitalent. Met liefde werd het graszaad 
gezaaid, met liefde werd er water gegeven, al 
dan niet met de hand. Het gras zien opkomen 
en de baan groen zien worden, dat is de kroon 
op het werk van een golfbaanarchitect. Met 
goede mensen en goede materialen hebben 
we een heleboel mensen blij gemaakt.’

De uitbreiding
De drivingrange die aan de ene kant van het 
clubhuis lag, werd verplaatst naar de andere 
kant en is nu tweemaal zo groot. De golf-
baan werd uitgebreid met een nieuwe par 
3-oefenbaan. Hiervoor werd 5,5 hectare braak 
land en bestaand golfterrein omgeturnd. 

Golfbaanarchitect Alan Rijks: ‘Voor een architect 
was dit de perfecte locatie, want de grondslag 
bestaat uit zand. Er zat wel wat leem onderin, 
maar dat hebben we gebruikt om de bunkers 
wat steviger te maken.’

Golfbaan Princenbosch had al langer de wens 
om een oefengebied te maken, zodat er ook 
in de wintermaanden door leden gegolfd kan 
worden. De club beschikte wel over drie oefen-
holes, maar die waren te ver weg. Rijks: ‘Nu kun-
nen golfers bij het terras beginnen en eindigen 
met hole 1 en hole 9. We hebben er zes holes 
par 3 nieuw bij gebouwd, met mooie heuvels, 
interessante greens, beweeglijke contouren 
in het veld, diepe en ondiepe, grote en kleine 
bunkers. Ook hebben we een chipping-gedeel-
te met kunstgras en met natuurgras gemaakt in 
een soort arena, en een bunker world, met een 
green om te chippen, maar ook met alle types 
bunker die er in de baan voorkomen.’
‘En tot slot hebben we een grote waterpartij 

Na voortvarend uitgevoerd project staat het gras er al stevig bij 
op Golfbaan Princenbosch

De 27 holes-golfbaan Princenbosch is 

gerenoveerd en geheel ingezaaid met drie 

verschillende grasmengsels van Barenbrug. 

Jesse van ’t Land van aannemer Jos Scholman 
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goede contacten met Barenbrug heeft. Het gras 
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Auteur: Karlijn Santi Raats

‘De baan groen zien worden 
is de kroon op het werk van 
een golfbaanarchitect’

In maart 2020 

begon Golfbaan 

Princenbosch aan 

de uitbreiding 

met een nieuwe 

par 3-oefenbaan. 

Golfbaanarchitect 

Alan Rijks: ‘Met liefde 

werd het graszaad 

gezaaid, met liefde 

werd er water 

gegeven.’



15www.greenkeeper.nl

aangelegd. Hieruit werd 10 duizend m3 grond 
gewonnen. Daarmee heeft aannemingsbedrijf 
Jos Scholman hoogteverschillen in het terrein 
gemaakt. De vijver is door een 140 m lange 
duiker verbonden met de andere waterpartijen 
van de golfbaan. De golfers kunnen de vijver 
oversteken via een 10 m lange houten brug.’

Het gras
Aannemer Jos Scholman was verantwoor-
delijk voor de aanleg en het inzaaien van 
de nieuwe par 3- oefenbaan. Het zaaiwerk 
van de fairways en rough gebeurde met een 
TNF-trekker op gazonbanden, met daarachter 
de Blec Turfmaker-zaaimachine. De greens 
werden gezaaid met de handzaaimachine van 
Sembdner.

Het aanlegteam heeft de greens, voorgreens 
en fairway ingezaaid met Barenbrug Bar Fescue 
Plus. Dit mengsel bestaat voor 30 procent 
uit hardzwenkgras, voor 30 procent uit rood 
zwenkgras met fijne uitlopers en voor 40  
procent uit rood zwenkgras. De tees zijn inge-
zaaid met Barenburg Bar Platinum. Dit bestaat 
uit 30 procent fijnbladig Engels raaigras, 20 
procent rood zwenkgras met fijne uitlopers en 
50 procent rood zwenkgras. In de rough staat 
Barenburg Bar Rough, met daarin 30 procent 
rood zwenkgras met forse uitlopers, 20 procent 

rood zwenkgras en 50 procent hard zwenkgras.
Jesse van ’t Land van Jos Scholman: ‘In een 
later stadium worden de greens nog een keer 
doorgezaaid met gewoon struisgras, want in 
de wintermaanden zal de bespelingsintensi-
teit hoog zijn, Het is een verlichte par 3-baan 
en roodzwenkgras komt helaas pas laat op 
in het voorjaar. We schatten in dat de greens 
met alleen rood zwenkgras niet het niveau 
halen dat de golfers op Golfbaan Princenbosch 
gewend zijn.’

Het projectteam heeft voor roodzwenk als 
basis gekozen omdat dit minder snel ziek 
wordt. ‘Roodzwenk is ook beter bestand tegen 
droogte, waardoor de strijd tegen straatgras 
hopelijk eenvoudiger wordt voor hoofdgreen-
keeper Gijs van Berkel en zijn team’, aldus Van 
’t Land. ‘Er zit ook hardzwenkgras in, omdat dit 
goed tegen hoge temperaturen kan. De golf-
baan hoopt hiermee een goede mix te hebben 
samengesteld in overleg met Barenbrug. In de 
rough hebben we voor roodzwenk gekozen 
omdat deze grassen een mooi beeld geven als 
ze zaadkoppen hebben. De rough zal niet heel 
vaak gemaaid worden en mag er dus niet te dik 
in staan, want de golfers moeten hun bal terug 
kunnen vinden en door kunnen spelen, mocht 
die in de rough landen. De rough wordt niet 
bemest en krijgt ook geen water; roodzwenk is 
dus de beste keuze.’

Totaalbeleving
Al met al is golfbaanarchitect Rijks in zijn 
nopjes met het eindresultaat: ‘Halverwege het 
proces werd besloten om de baan te verlich-
ten met ledsportveldverlichting van Philips; 
de voorzitter heeft een goede kennis in die 
branche. De verlichting is prachtig, maar ook 
nuttig. De baan trekt vooral jonge mensen die 
overdag werken en ’s avonds nog een bal willen 
slaan. Senioren komen op een leeftijd dat ze 
gaan twijfelen of ze de lange afstand nog willen 
afleggen; nu hebben ze een leuke, korte baan 
om te bespelen. Ze kunnen kiezen voor negen 
of zes holes en komen altijd bij het clubhuis 
uit. Golfers krijgen nu een totaalbeleving op 
Golfclub Princenbosch.’

ACHTERGROND
3 min. leestijd

Alan Rijks Golfbaanarchitect 

‘Roodzwenk geeft 
een mooi beeld 
in de rough als er 
zaadkoppen zijn’

Rijks over de aanleg: ‘Voor een architect was dit de perfecte locatie, want de grondslag bestaat uit zand.’
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