‘Golfbaan Delfland en Oosthoek
Greenkeeping denken met
elkaar mee’
Lange par-4 wordt uitdagende korte en oefencentrum wordt uitgebreid
Dit jaar werden delen van Nederlands grootste
pay & play-golfbaan, Delfland, gerenoveerd
door Oosthoek Greenkeeping. Er werd onder
meer een nieuwe green aangelegd op een van
de drie 9-holeslussen van de championship
course. Ook kwam er meer ruimte voor het
oefencentrum.
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Golfbaan Delfland, gelegen in het poldergebied van Midden-Delfland, beschikt over een
27-holeswedstrijdbaan, een 9-holes-par-3-baan
en diverse gratis oefenfaciliteiten. Oosthoek
kent de golfbaan op zijn duimpje, omdat het
bedrijf ook betrokken was bij de aanleg in 2000
en de uitbreiding in 2009.
Nadat het onderhoud van de baan jarenlang bij
verschillende groenaannemers was ondergebracht, waaronder ruim tien jaar bij Oosthoek,
gebeurt het sinds 2021 in eigen beheer.
Het eigen greenkeepingteam van Delfland
onderhoudt de baan met een combinatie van
elektrische machines en machines met extra
hoge capaciteit. Voorbeelden van elektrische
machines zijn de Jacobsen Eclipse 360-maaiers, een Smithco Sand Star-hark en elektrische
voertuigen. Machines met extra hoge capaciteit
zijn onder meer de vijfdelige Jacobsen Fairway
305-maaier, de zevendelige Jacobsen Fairway
405, de Jacobsen HM600 (een driedelige klepel-

maaier voor de rough) en de driedelige greenroller Smithco Tournament XL7000. Oosthoek
staat het greenkeepingteam nog geregeld bij
met raad en daad, vooral bij grotere werken
zoals prikken, bezanden en renovaties.

Oosthoek Greenkeeping doet het totale
onderhoud en daarnaast aanleg- en renovatiewerkzaamheden op vier golfbanen:
Golfclub Kleiburg in Brielle, De Strijensche
Golfclub in Strijen, Golfbaan Ockenburg
in Den Haag en The Mondial in Houten.
Daarnaast meldt Oosthoek dat er dit jaar
veel aanvragen zijn binnengekomen voor
renovaties. Het bedrijf zal het met zijn
dertig medewerkers druk hebben, volgend jaar. ‘Je ziet dat golfen weer begint
te leven. Golfbanen hebben weer meer
budget. Ook gaan ze innovatief te werk bij
renovaties om de banen toekomstproof te
maken, duurzaam en klimaatadaptief.’
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‘DE BESTE
MEEDENKERS
VOOR ECHTE
VOORUITDENKERS’
Johan Laurijssen
operationeel manager Prise d’Eau Golf
De Enk werkt al heel lang aan onze baan. Sommige greenkeepers zijn al vanaf het
begin bij ons, eerst in dienst van ons, nu van De Enk. Dat is het voordeel van een
langdurige samenwerking; ze weten alles. We vinden het een groot pluspunt dat
De Enk steeds innoveert en investeert in machines. Daar profiteren wij van mee.
Het kennisniveau van de medewerkers is hoog. Ze houden zich continu op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en sparren met hun collega’s op andere
golfbanen. Allemaal met hetzelfde doel: het beste voor deze baan. De verhouding
voelt helemaal niet als een klant-leverancierrelatie. Het is echt samen.

HOEZO DE BESTE?
DEENKGROENENGOLF.NL

De duurzame oplossing
voor padmaterialen
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Renovatie
‘De blauwe lus die het laatst is aangelegd en
waarvan hole 9 is gerenoveerd, valt bij de
golfers in de smaak dankzij de ligging’, vertelt
Mart Jan Groenendijk, directeur van Golfbaan
Delfland. ‘Ze lopen mooi tussen de boerderijen
door. Maar hole 9 was voorheen een lange
par-4 die vaak met wind tegen werd gespeeld,
een behoorlijk pittige hole. We hebben deze
hole leuker gemaakt door hem 130 meter in
te korten en de green naar voren te halen.

Hierdoor is een nieuwe hole 9 ontstaan in
de vorm van een korte par-4 van 270 meter.
Spelers kunnen straks met een grote glimlach
de laatste green aflopen voordat ze hun drankje
gaan nuttigen.’
De oude green is nu een oefengreen met een
oefenbunker, aangesloten op het bestaande
oefencentrum met de 52 plaatsen tellende
drivingrange, vertelt Groenendijk. ‘We zien
daar al veel mensen gebruik van maken. Ook
de afslag op de par-3-baan is verlegd, zodat de

‘De oude bunker is voor een deel gesloten en is opnieuw opgebouwd.’

drivingrange groter wordt. De oude bunker is
voor een deel gesloten en is opnieuw opgebouwd. We hebben daar bomen geplant om de
hole uitdagender te laten ogen. Ook kunnen de
golfers zo optisch ervaren dat het makkelijker is
om van het parkeerterrein weg te spelen.’
De werkzaamheden vonden in de zomer plaats,
onder meer om schade aan de zettingsgevoelige veenbodem te voorkomen. ‘We hoopten
deze hole vóór de winter te kunnen openen,
maar dat hebben we helaas niet gehaald, al ligt
alles er al wel heel mooi bij. Het najaar was ook
erg nat. Volgens onze hoofdgreenkeeper is het
gras al zo sterk dat deze hole weer kan worden bespeeld zodra het groeiseizoen op gang
komt, eind maart, begin april. De golfers staan
al te popelen, maar we moeten nog even ons
geduld bewaren.’
Samenwerking met Oosthoek
Het is voor Golfbaan Delfland een voordeel dat
Oosthoek dichtbij gevestigd is en de golfbaan
goed kent. Groenendijk legt uit: ‘Als er een
bepaald punt in de baan besproken wordt,
weten zij direct waar het is en waar het over
gaat. Vaak zijn ze zelf bij de aanleg geweest.
We hebben een verstandhouding waarbij we
met elkaar meedenken. Zo proberen wij voordelen voor hen te creëren, bijvoorbeeld dat
ze bepaalde werkzaamheden kunnen doen
wanneer het hen het beste uitkomt. Sommige
zaken hebben een strakke deadline, maar minder urgente dingen, zoals het kappen van een
aantal bomen, kunnen ze flexibel uitvoeren
omdat ze dichtbij zitten. Hierdoor konden zij op
hun beurt ons een scherpere offerte aanbieden.’
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