
3 - 201754

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.

OntWikkeLinG nieUWe GOLfbaan in ZUiD frankrijk

In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe Golfbaan ter ontwikkeling. 
Southwest Greens International heeft aangekondigd de bouw van een 9-holes 
golfbaan, Academie en drijvende bereik in de buurt van St. Tropez, Frankrijk. 
Southwest Greens houdt toezicht op het project, dat zal worden gebouwd 
volledig met eigen kunstgras-systemen. Met meer dan 315.000 vierkante 
meter van gras. De driving range zal beschikken over een vaarweg en ruwe die 
samen met Southwest Greens Construction van de doelgroep willen verheffen 
de ervaring voor de golfer.

Opdrachtgever: SCI Sport et Loisirs Grimaud
Contactpersoon opdrachtgever: Mr. Robert Rousille 
Contactgegevens opdrachtgever: Robert@golfup.fr, 39 carraire d'Aigo Puto, 
Route des Blaquières, 83310 Grimaud, Frankrijk
Telefoon: +33 4 94 43 08 08

architect: Jean-Claude Cornillot
Contactgegevens architect: 29 Rue des Châteaux, 59290 Wasquehal, Frankrijk
Telefoon: +33 3 20 45 88 99
aannemer: Southwest Greens Construction
Contactpersoon aannemer:  Haaye de Jong, haaye@southwestgreens.eu, 
0652417222
Contactgegevens aannemer: Weiland 1d, 6666 MH, Heteren
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St anDreWS-brUG OP G. & C.C. HOenSHUiS 

Ter gelegenheid van het 6de lustrum (1987 – 2017) waarvoor het thema 
“Verbinden” is gekozen, zal een brug worden gebouwd over de beek die 
de 17de hole doorkruist. Er is een verbinding met de geschiedenis van 
Zuid Limburg én er is een verbinding met de geschiedenis van golf. Om 
een bruggetje te slaan - de brug wordt vaak als symbool gebruikt om 
twee werelden met elkaar te verbinden. Mensen bij elkaar brengen die 
iets met elkaar willen, die iets voor elkaar willen betekenen en die er voor 
elkaar willen zijn. De Hoenshuis brug, een landmark, die er ons steeds aan 
dient te herinneren waarom wij er ZIJN! verbonden met elkaar.
Het lustrum wordt gevierd van 23 t/m 27 augustus 2017. Op de zondag 
zal de brug door de burgemeester van Voerendaal worden “geopend”. 

aanneemsom: ca. € 10.000,00
Opdrachtgever: G. & C.C. Hoenshuis
Contactpersoon opdrachtgever: Wim Feijen

aanPaSSen baanbePLantinG OP tHe DUke  

Bij golfbaan The Duke in Nistelrode is J. van Esch in het voorjaar 
druk bezig geweest met het aanpassen van de baanbeplanting 
en het aanleggen van asfaltpaden. Voor de aanpak van de 
golfbaan is samengewerkt met landschapsarchitect Bert Huls. 
In overleg met hem werd de vormgeving bepaald, evenals de 
soorten en locatie van de beplanting. Voor de groenwerkzaam-
heden betrof het de aanplant van ongeveer 200 bomen en 
20.000 heesters. Voordat deze een plek konden krijgen, is eerst 
het nodige zaagwerk en grondbewerking uitgevoerd om ruimte 
te creëren en een goede groeiplaats te maken voor de nieuwe 
beplanting. De nieuwe gele asfaltpaden hebben de oude half-
verhardingspaden vervangen en op sommige punten gezorgd 
voor een nieuwe routing om knelpunten op te lossen. De 
werkzaamheden hiervoor bestonden uit het profileren van de 
onderbaan, of waar nodig het aanbrengen van nieuwe cunet-
ten, aanbrengen van de onderlaag en vervolgens de deklaag 
van geel asfalt. De nieuwe paden werden tenslotte aangewerkt 
met teelaarde en ingezaaid. In totaal hebben we 8 kilometer 
asfaltpad aangebracht.

Opdrachtgever: Golfbaan The Duke, Nistelrode
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. M. Arts
Contactgegevens opdrachtgever: Slotenseweg 11, 5388 RC 
Nistelrode 0412-611992
architect: Bert Huls 
Contactpersoon architect: Bert Huls
Contactgegevens architect: Zwarte wegje 15, 5062 AN 
Oisterwijk 013-5282884

PROJECTEN

aannemer: J. van Esch BV 
Contactpersoon aannemer: Stijn Jansen
Contactgegevens aannemer: Achterstraat 29, 5266 AR Cromvoirt, T (0411) 647020, 
www.jvaneschbv.nl
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OntWikkeLinG GrOene OmGevinG en WerkPLan kennemer GOLf

De Kennemer Golf & Country Club is een echte duinbaan met een linkskarak-
ter. Natuurlijke duinen, korte vegetaties, struweel, mooie individuele bomen 
(zomereiken!), hier een daar percelen met oude Oostenrijkse dennen en open 
stuifzand bepalen het karakter van deze bijzondere baan. Maar zeker ook de 
volop aanwezige vergezichten spelen bij de totaalbeleving een belangrijke rol.
In de afgelopen jaren is veel struweel, met name Amerikaanse vogelkers, ver-
wijderd. Daardoor heeft de baan een meer open karakter gekregen. Binnen 
dit project is het eerste doel om een gezamenlijke, gedragen, visie te ontwik-
kelen waarin wordt vastgelegd welk landschappelijk beeld uiteindelijk op 
de Kennemer zal worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om het nauwkeurig 
benoemen van de identiteit van de Kennemer en de daarbij behorende land-
schappelijke beelden: de 'stip op de horizon' voor een periode van 25 jaar. De 
groenvisie is daarmee te vergelijken met de baanvisie als het om golf gaat of 
met het onderhoudsplan voor de gebouwen. Ook daar is sprake van een lange 
termijn visie. Binnen het tweede deel van het project is een werkplan ontwik-
keld gericht op het planmatig en duurzaam vormgeven van het beheer van de 
groene omgeving voor de komende 2x 6 jaar. In dit werkplan zijn de beheer-
maatregelen vastgelegd die in de groene omgeving worden uitgevoerd om 
de 'stip op de horizon' een stap dichterbij te brengen. Zowel de visie, als het 
werkplan zijn met de baanarchitect, Martin Hawtree, in het veld besproken.

Opdrachtgever: Kennemer Golf & Country Club
Contactpersoon opdrachtgever: Jan IJff
Contactgegevens opdrachtgever: Kennemerweg 78, 2042 XT Zandvoort
architect: Martin Hawtree -  Hawtree Limited
Contactpersoon architect: Martin Hawtree 

Contactgegevens architect: 5 Oxford Street, Woodstock, Oxon X20 1TQ, 
United Kingdom
adviesbureau: Buiting Advies BV
Contactpersoon adviesbureau: Ronald Buiting
Contactgegevens adviesbureau: Wilhelminaweg 64, 6951 BP Dieren

aanLeG van een bereGeninGSinStaLLatie LanDGOeD ULLerberG

In Ermelo, op het landgoed Ullerberg is Bas van Oosterhout bezig geweest 
met de aanleg van een beregeningsinstallatie op de nieuwe 9 holes Golfbaan. 
De beregeningsinstallatie wordt aangestuurd door het besturingssysteem 
Lynx van Toro. Ten behoeven van de water toevoer is een nieuwe bron 
geboord en voorzien van een complete pompbesturing. Het leidingwerk is 
volledig aangelegd in PE, zonder lijmverbindingen.  Verder bestaat de berege-
ningsinstallatie uit een gedeelte Fairway-, één Putting-Green- en één Oefen-
Green beregening. Tevens zijn alle 10 de Greens voorzien van back to back. Bij 
back to back komt er een tweede sproeier op de rand van de Greens te staan. 
Deze sproeier zorgt dat de surroundings en omgeving, onafhankelijk van de 
Green beregent.

Opdrachtgever: SBA Golf & Groen
Contactpersoon opdrachtgever:  Pierre Janssen   
architect: Frank Pont, Infinite Variety Golf Design
aannemer: Bas van Oosterhout
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PROJECTEN

renOvatie bereGeninG GOLfreSiDentie 
DrOnten

Renovatie van een verouderd beregeningssysteem 
naar single-head besturing. Oude situatie: Bij het aan-
zetten van beregening werd de green of tee in zijn 
geheel beregend, alle sproeiers functioneerden gelijk-
tijdig. Het was zelfs zo dat alle tees per hole (backtee 
middeltee fronttee) gelijktijdig beregend werden. Met 
als gevolg dat de green voorop te nat was en achterop 
te droog. Bij de tees was bijvoorbeeld de backtee goed 
middeltee te nat en fronttee te droog. Het grondwater 
waarmee beregend werd heeft een zeer hoog ijzer-
gehalte, met als gevolg ijzerafzetting in leidingen en 
sproeiers en daardoor storingsgevoelig. Al met al geen 
duurzame situatie. Nu zijn alle sproeiers (170 stuks) 
vervangen voor single-head sproeiers (individueel 
aan te sturen), waarvoor 4 km aan besturingskabel is 
in geploegd. Daarnaast is er een nieuwe pomp bijgeplaatst en een nieuwe 
aansluiting op het huidige hoofdstelsel gerealiseerd. Zodat het systeem vanuit 
de aanwezige vijver efficiënter aan te sturen is. Ook kan de vijver bijgevuld 
worden met grondwater mits noodzakelijk. Nu kan iedere sproeier op de baan, 
green- of teesproeier, individueel aangestuurd worden. Zo kun je beter sturen 
en worden er geen onderdelen te nat of te droog. Een duurzame waterbespa-
rende oplossing waar je weer jaren mee vooruit kan.   

Opdrachtgever: VVE Golfresidentie Dronten
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Arie van der Graaf
Contactgegevens opdrachtgever: commissarisgolfzakenvvegrd@gmail.com

aannemer: SBA Golf en Groen
Contactpersoon aannemer: Directeur Dhr. Pierre Janssen Parkmanager 
Golfresidentie Dronten Dhr. Rick van den Beuken
Contactgegevens aannemer: Dhr. Pierre Jansen: pjanssen@golfengroen.com
Dhr. Rick van den Beuken: grd@sbagolfengroenbv.onmicrosoft.com 

beHaLen GeO-CertifiCaat GOLfPark 
De Haenen

Golfpark De Haenen te Teteringen heeft begin 
dit jaar het internationaal erkende duur-
zaamheidscertificaat van de GolfEnvironment 
Organization (GEO) gekregen. Dit werd 
behaald dankzij een kwaliteitsverbetering in 
onder andere economisch, sociaal en milieu-
technisch opzicht. Mede dankzij zorgvuldige 
beleid en de grote inzet van kennis bij de 
greenkeepers floreren flora en fauna op De 
Haenen. Het golfpark laat zien dat het bieden 
van een hoog kwaliteits- en serviceniveau 
goed kan samengaan met duurzaam beheer 
van de golfbaan en het clubhuis. NL Adviseurs 
heeft geholpen met de voorbereidingen en 
inventarisaties voor de aanvraag van het GEO 
certificaat.  Om te vieren dat Golfpark De 
Haenen het GEO-certificaat heeft behaald, 
zijn alle betrokken partijen en de wethouder 
Financiën, Duurzaamheid en Sport van de 
Gemeente Breda uitgenodigd om dit samen 
te vieren.


