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Betere banen
Wat voor moois wordt er 
gebouwd en gemaakt in 
golfland?

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 krijgt alle juiste 

formulieren toegestuurd.

Baan Renovatie G&CC HoenSHUiS

Sinds de Familie Snijders in 2013 G&CC Hoenshuis terugkocht 
is er een totale baanrenovatie uitgevoerd in verschillende fases. 
Onder leiding van de Belgische top baanarchitect Bruno Steensels 
(eigenaar Master Golf International) is begin mei de volgende 
fase begonnen.  Machinist en shaper Pieter heeft de tekening 
van Bruno vorm gegeven met ondersteuning van Hoenshuis 
Head Professional Iain Forrester en het Greenkeeping team van 
Hoenshuis. Het belangrijkste deel deze keer was het integreren 
van de aangekochte grond rechts van hole 8 in de bestaande 
hole. Ondanks dat de afslagplaats en green hetzelfde zijn geble-
ven heeft de hole een geheel nieuw karakter gekregen. Wat vroe-
ger een vrij claustrofobische par 3 was met out of bounds rechts 
naast de green is nu een ruime hole met een glooiende fairway, 
veel catchment basins rond de green en een fantastisch uitzicht 
over een typisch Limburgse beekvallei. Ook maakt een 300 jaar 
oude eik deel uit van deze prachtige hole. Drie andere kleinere 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, allemaal met als doel de baan 
eerlijker te maken voor de modale en oudere spelers. Op hole 1 
en 7 zijn bunkers weggehaald die overbodig waren en op hole 
6 is door de fairway op links te verlengen de slag over de vijvers 
minder lang en moeilijk. Op 25 mei is nieuw gras ingezaaid (RPR 
Brandenburg) en als het weer mee zit zal de baan begin augustus 
volledig klaar zijn.

opdrachtgever: G&CC Hoenshuis
architect: Bruno Steensels

tWeeDe De faSe GoLf CLUB BeveRen

In 2012 heeft Golfclub Beveren sterk geïnvesteerd in de bouw van 6 nieuwe volwaardige 
holes omdat er meer naburige grond beschikbaar was. Na de opening werd de golfbaan 
al verkozen tot mooiste 9 holes baan van België. De club is van een kleine 6 holes com-
pact course overgestapt naar een bijna volwaardige 9 holes baan. Nu wordt de 2de fase 
opgestart waarbij de overblijvende holes aangepakt worden om zo een 9 holes cham-
pionship baan te maken van meer dan 3000m bestaande uit 3 par 3,  par 4 en 3 par 5 
waarbij nooit 2 dezelfde pars na mekaar gespeeld worden. De ligging vlakbij Antwerpen, 
langs de Schelde op een opgespoten gebied, biedt deze baan een uniek karakter met 
duinen tot 14m hoog. De nieuwe 9 holes worden een bijzonder ervaring op zich, een 
echte linksbaan. Ook de oefenzones worden helemaal aangepakt met nieuwe putting en 
chipping greens, een forse uitbreiding van de driving range met gras tees omgeven door 
hoge duinen en 4 compact holes voor de beginnende speler. Eens deze realisatie vol-
tooid zal de club over een prachtige baan beschikken met een zeer apart karakter in een 
rustige regio net naast de Schelde waar gigantische boten passeren. Binnenkort wordt 
er ook gestart met de bouw van de nieuwe greenkeepers loods. Het is zeker de moeite 
waard om de baan eens te ontdekken. 

aanneemsom: 230.000 euro
opdrachtgever: Golf club Beveren
architect: Diamond Golf Architects
aannemer: Oosthoek
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PROJECTEN

MetaMoRfoSe eDeSe GoLf CLUB PaPenDaL

Op de Edese Golf Club Papendal heeft in februari 2018 de eerste 
hole, een par 3,  een metamorfose ondergaan door de aanleg van 
heide over een ca 800m2 groot oppervlak. De ontvangende bodem 
werd door de aannemer van het baanonderhoud, AHA de Man B.V., 
geschikt gemaakt door afgraving van de bodem tot op het zand. Met 
de afgegraven grond werd een wal achter de green van dezelfde 
hole aangelegd, waarmee het daarachter gelegen driving range 
gebouw grotendeels aan het zicht werd onttrokken, mede dankzij de 
succesvolle terugplaatsing op de wal van de krenten die er oorspron-
kelijk stonden. De plaggen werden gestoken op de Doorwerthse 
Heide - gelegen op circa 8 km afstand van de baan - eigendom van 
Natuurmonumenten. De heide werd door Natuurmonumenten om 
niet ter beschikking gesteld. De kosten van het steken, opladen, ver-
voer, afladen en leggen kwamen voor rekening van de club. Bij het 
steken en afladen van de plaggen werd gebruik gemaakt van een 
aan de kraan bevestigde transplantatiebak van 180 x 80 cm. In totaal 
werd een heideoppervlak van ca 600 m2 afgegraven en overgebracht 
naar de baan. Met de hulp van greenkeepers en vrijwilligers - die de 
plaggen ingroeven - was het project in twee dagen afgerond.  

aanneemsom: € 6.400,- ex BTW (exclusief kosten voorbereiding 
ontvangende bodem)
opdrachtgever: Edese Golf Club Papendal
Contactpersoon opdrachtgever: Annet ten Doeschate
architect: Michiel van der Vaart
aannemer: Hofmeijer Civiel- en cultuurtechniek B.V.
Contactpersoon aannemer: J.C. (Jacco) Meijerhof

veRBoUWinG/Renovatie HoLe 5 GoLfCenteR Seve

Na 25 jaar heeft Golfcenter Seve besloten om hole 5 uitdagender en leuker voor de leden te maken, 
omdat deze hole aan vernieuwing toe was. Het voorstel was om de hole te verhogen en een mooie 
vorm in te brengen. Dit plan was goedgekeurd waardoor Luis Carneiro direct zijn ontwerp heeft 
gemaakt. De eerste werkzaamheden waren om de hole vlak te maken en de toplaag eruit te halen. 
Daarna de shapping van de hole met aanvulling van circa 300m³ grond. Om uitdaging in de hole 
te maken voor beginners en ervaren golfers is er besloten een green te creëren met verschillende 
hoogtes voor verschillende pin posities. In de Fairway zitten kleine ondulaties. Daarbij is er een 
nieuw drainage en beregeningssysteem aangelegd. Aan de fairway is 0.80cm 50/50 grond/zand 
gebracht en aan de green 80/20 zand/ grond van gebruik. Aan de Fairway is er gekozen voor inten-
sive RPR te inzaaien en de green 100% gewoon struisgras. Is een bijzondere project omdat Luis 
Carneiro, als Headgreenkeeper de ontwerpen heeft uitgevoerd op eigen beheer. Hij en het green-
keepers team hebben alles gegeven om de hole zo snel mogelijk klaar te hebben. 

aanneemsom: Circa €25.000,- (voor totaal 1250m2)
opdrachtgever: Robin Bravenboer (eigenaar)
Contactpersoon opdrachtgever: Luis Carneiro
architect: Luis Carneiro (hoofd greenkeeper)
Contactpersoon architect: Golfcenter Seve
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