Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd
en gemaakt in golfland?
Vernieuwde paden en bunkers op de
Noord-Nederlandse G&CC
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.

De Noord-Nederlandse Golf en Country Club in
Glimmen heeft een deel van haar 18 holes baan
op landgoed de Poll flink onder handen
genomen. Vooral het gebied tussen hole 2 en
hole 5 werd gerestaureerd en verbeterd. Zo
werd door het team van greenkeepers, onder
leiding van hoofdgreenkeeper Allan Salmond,
een deel van de bunkers steiler gemaakt en
voorzien van bunkermatten om de uitdaging
voor de golfers te vergroten.
Daarnaast zijn de paden op dit gedeelte van de
baan door de medewerkers van Koers voorzien
van de vernieuwde KoTRec BIO. Hoewel de
koersmixen ook eenvoudig zelf aangebracht
kunnen worden, heeft men er in Glimmen voor
gekozen gebruik te maken van de expertise van
Koers.

passen, maar vooral ook omdat ze ook met een
trolley en golfkar goed begaanbaar zijn hebben
al veel golfbanen voor een Koersmix gekozen.
De KoTRec BIO was al vaker toegepast door
Koers, maar nog niet eerder op een golfbaan.
Glimmen had dus ook de primeur met de
toepassing van de vernieuwde KoTRec BIO op
een golfbaan in Nederland.
De hoofdgreenkeeper was zo onder de
indruk van het eindresultaat dat op termijn
waarschijnlijk alle paden overlaagd worden
met de nieuwe KoTRec BIO.

Omdat de onderhoudsvriendelijke paden van
Koers qua uitstraling goed op een golfbaan

Opdrachtgever: De Noord Nederlandse Golf en Country Club
Contactpersoon opdrachtgever: Jaap Engbers, engbers.jaap@gmail.com
Aannemer: Koers Aannemingen
Contactpersoon aannemer: Klaas Koers, 0592 430303
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Bunker schuilhut op Duurswold
Geïnspireerd door een bijzondere schuilhut op
de beroemde golfbaan Royal Portrush aan de
kust van Noord-Ierland, besloten we in 2015 op
de Groninger Golfclub Duurswold een dergelijke
hut aan te leggen. In het verste puntje van de
baan op een van de buitenholes gebruikten we
een bestaande heuvel en groeven daarin een
grote holte. Deze werd vervolgens gestut met
oude spoorbielzen en planken gezaagd van uit
de baan afkomstige bomen. Stevige banken erin
en nu doet deze schuilhut goede dienst bij slecht

weer en als baanbar (Broken Club Pub) bij de
Ryder Cup, gespeeld tussen geboren Groningers
en “de Rest van de Wereld”. Ook schuilt de kudde
Schoonebeker heideschapen die onze baan
begraast bij guur of extreem warm weer er graag
en keert een koppeltje boerenzwaluwen jaarlijks
terug op hun nest aan de balken. Zo’n bunker
schuilhut is weer eens iets heel anders dan de
geijkte houten bouwsels en daarnaast ook een
heel stuk goedkoper.

Renovatie greens op golfbaan Schaerweijde
De bestaande 9 holes golfbaan
Schaerweijde heeft golfbaanarchitect
Alan Rijks opdracht gegeven voor de
renovatie van alle greens. De nieuwe
greens krijgen meer uitdaging- en
modulatie voor het golfspel.
Aannemer De Ridder Sport &
Groen heeft de werkzaamheden
gedurende de wintermaanden uitgevoerd
en voorzien van een nieuwe beregenings-

installatie. Ook zijn er een groot aantal
nieuwe ‘rode’ tees bijgekomen voor meer
afwisseling in het golfspel. Onder leiding
van baancommissaris dhr. W. Oxener van
Schaerweijde zijn de uitvoeringen verricht. De nieuwe greens zijn inmiddels
ingezaaid.
Op de foto: kraan van de Ridder Sport
& Groen bij de tweede green.

Nieuwe par 3-oefenbaan op Golfbaan Princenbosch
Bij de 27 holes van golfbaan Princenbosch te
Bavel worden 9 nieuwe par 3 holes aangelegd,
een chipping-area en een oefengebied om
verschillende bunkerslagen te oefenen.
Golfbaanarchitect Alan Rijks heeft opdracht
gekregen om deze te ontwerpen. Inmiddels is
de aannemer Jos Scholman de werkzaamheden
gestart waarbij de grote vijver inmiddels is
uitgegraven, tevens is men begonnen met de
modulering van de holes. In de maand mei - juni
is alles ingezaaid.
Op de foto hoofdgreenkeeper Gijs van Berkel.
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Renovatie op Golfclub Havelte
Vos Golf en Sport heeft afgelopen halfjaar de
forse investering voor renovatie in de baan ten
uitvoer gebracht.
De wensen van de club waren:
• Toepassen van strategie en filosofie op
elke hole.
• De green surrounding spannend maken.
• Hoogwaardig beheer en vitale spelonderdelen.
• Bunkers zijn de ogen van de baan en spreken
een duidelijke taal.
• Meer licht en ruimte op vitale spelonderdelen
zoals tee en green.
Onder leiding van golfbaan architect Michiel van
der Vaart is er een plan geschreven en getekend.
De golfvereniging heeft een interne crowd

funding gedaan en eind 2019 kon er worden
gestart. Terug van 53 naar 39 imposante bunkers
welke juist in het landschap passen. Een
compleet nieuw green complex in combinatie
met een grote waterpartij welke dient als buffer
voor beregening.

mengsels toegepast. De totale begroting
bedroeg circa € 360.000,= excl. BTW. De uitvoering heeft ongeveer 7 maanden in beslag
genomen. Met enige flexibiliteit is de baan altijd
bespeelbaar geweest, de officiële in gebruik
name is 19 september 2020.

Daarnaast zijn er een groot aantal tee locaties
aangepast of nieuw gemaakt om de baan
korter maar strategischer te maken. Om de bio
diversiteit te vergroten zijn er een groot aantal
gebieden verschraald. Sloottaluds zijn aangepast
en er zijn meerjarige kruiden en bloemen
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Met het unieke TeeJet Pulse
Width Modulation (PWM)
systeem op je Smithco spuitmachine ben je in staat om
tussen 3.5 en 15 km/uur met
gelijkblijvend volume en
druppelgrootte te werken.
Wat overblijft is een keuze te
maken tussen de drie modellen
met 400 tot 1200 liter inhoud.

Het perfecte plaatje
Meer informatie?

0181 - 45 88 45

info@pols.nl

En o ja, hij is er ook met een
TeeJet GPS systeem met
individueel inschakelende
spuitdoppen voor een nog
nauwkeuriger resultaat.

www.pols.nl/golf
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