
Graustabiel bij De Scherpenbergh

Halfverharding is keuze 
van greenkeepers

Algemeen manager Joost Poppe
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Golf- en businessclub De Scherpenbergh richt 
zich vooral op de zakelijke markt. De ruim 
250 bedrijven die bij De Scherpenbergh zijn 
aangesloten, gebruiken de club voor marke-
tingdoeleinden en maken gebruik van de ver-
gaderaccommodatie. Het is een drukbezochte 
baan met ruim 40 medewerkers. Dankzij de 
ligging aan de rand van de Veluwe bestaat de 
ondergrond van het 90 hectare grote terrein uit 
zandgrond. Onlangs werden bij de 18-holes-
baan twee nieuwe holes aangelegd; daarnaast 
zijn er ook nog een par-3 en een par-4-baan. 
Algemeen manager Joost Poppe: ‘De golfbaan 
en alle faciliteiten eromheen hebben een open 
karakter. Iedereen is hier welkom; je hoeft geen 
lid te zijn. Het is belangrijk voor onze leden dat 
we laagdrempelig zijn. Ons credo is dan ook: 
correct informeel.’

Minder kuilen
De Scherpenbergh is in 1998 aangelegd; er is 
toen gekozen voor paden van Gralux op een 

fundering. ‘Na verloop van tijd bleek dat dit niet 
zo stabiel was en dat het materiaal verstuift. 
We kregen te maken met slijtage en kuilen en 
hadden dus steviger materiaal nodig. Alweer 
jaren geleden kwamen we in contact met Jos 
Put van JP Infra, die ons Graustabiel liet zien. 
Graustabiel geeft een behoorlijk harde laag, het 
stoft amper en er is weinig slijtage. We merken 
dat er met dit materiaal ook minder kuilen 
ontstaan in de bochten in het pad. Op rechte 
stukken gebruiken we soms brekerszand. Het 
mooie van JP Infra is dat dit bedrijf ons advi-
seert en met ons samenwerkt om het beste 
product te vinden. Ook als we brekerszand 
gebruiken, adviseert Jos Put over de toevoe-
ging van een specifiek percentage Graustabiel, 
om tot een net wat steviger geheel te komen.’

Advies per bocht
Er is dus regelmatig contact met Put, de leve-
rancier van Graustabiel en eigenaar van JP Infra. 
Ook bij de aanleg van de paden naar de nieuwe 
holes werd hij betrokken. ‘Er moeten ook 
nieuwe routes naar de nieuwe holes komen. De 
bestaande paden moesten wat verlegd worden 
en daarnaast werden er nieuwe paden aange-
legd. Hiervoor werd ruim gebruikgemaakt van 
zowel Graustabiel als Graustabiel in combinatie 
met brekerszand, afhankelijk van de glooiing 
van het terrein. Waar het pad gevoelig is voor 
het ontstaan van kuilen, moesten we wat stevi-
ger materiaal gebruiken. JP Infra heeft ons ook 
hierbij geadviseerd.’

Het greenkeepersteam van De Scherpenbergh 
koos voor Graustabiel en legt zelf de paden 
aan. Sinds een aantal jaar beschikt het team 

over een golfhobel, waarmee paden op een 
eenvoudige manier strak afgewerkt kun-
nen worden met een mooi resultaat. ‘Het 
voordeel van Graustabiel is dat er haast geen 
fundering nodig is. Voorheen brachten we 
een fundering van gebroken puin aan, maar 
na verloop van tijd komt dit naar boven. Dit 
materiaal, Graustabiel, kan haast rechtstreeks 
in het aangebrachte cunet, waarschijnlijk ook 
omdat wij hier op de zandgrond al een stevige 
ondergrond hebben. Overigens hebben we 
ook Graustabiel gekozen vanwege het type 
grondstof en de natuurlijke uitstraling. We zijn 
begonnen met de aanleg van paden in 1998; 
in 2004 en in de jaren erna zijn die uitgebreid. 
Ze moesten dus wel zoveel mogelijk dezelfde 
natuurlijke uitstraling hebben.’

Na de aanleg in 1998 is Golf- en Businessclub 

De Scherpenbergh diverse malen aangepast 

en uitgebreid. Voor een deel van de paden 

kwam het bedrijf al snel in contact met JP Infra 

en de halfverharding Graustabiel. ‘Het geeft 

een behoorlijk harde laag, stoft amper en er is 

weinig slijtage.’
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‘We werken samen voor het beste 
eindresultaat’

Joost Poppe Algemeen manager, Golf- en Businessclub De Scherpenbergh

Strakke afwerking met de golfhobel
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