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

Royal Sart-Tilman in Luik, één van de mooiste 
banen van België, is ontworpen door de beken-
de architect Tom Simpson. De baan ondergaat 
een meerjarenplan voor het vernieuwen van 
de meeste greens. De oude greens zijn veel te 

steil en met snelle greens onspeelbaar. Green 
complexen 5 en 8 werden reeds onder handen 
genomen. Dit jaar is het de beurt aan green 11.

Voor het tweede jaar hebben vrijwilligers van Groninger Golfclub Duurswold op tien 
verschillende locaties in de rough bloemenstroken (totaal ± 300 m2) aangelegd. De grond is 
in het voorjaar bewerkt met een overtopfrees. Vervolgens zijn de grootste kluiten 
weggeharkt en afgevoerd. De zaaibedden zijn daarna met de hand ingezaaid met een 
mengsel van eenjarige bloemzaden van verschillende firma’s. In de eerste week viel er een 
buitje, maar daarna volgde voor het tweede jaar een erg droge zomer. Desondanks 
kiemden de zaden voorspoedig en konden we vanaf juni tot ver in november genieten 
van een steeds wisselende kleurrijke bloemenpracht. Ook werden de bloemen door veel 
verschillende insecten bezocht. Het enige onderhoud dat we uitgevoerd hebben was het 
eenmalig met de hand uittrekken van distels en perzikkruid. Het resultaat was prachtig en 
de reacties van spelers en gasten zo positief dat we deze stroken elk jaar op een andere plek 
zullen realiseren. Helaas is het aanleggen van een echte wilde bloemenweide met zaad van 
inheemse planten voor onze club te kostbaar, maar is de realisatie van deze stroken haal-
baar, mooi en simpel!

Vernieuwen greens op Royal Sart-Tilman 

Aanleg bloemenstroken: mooi en simpel

Aanneemsom: 50.000 euro / green
Opdrachtgever: Royal Sart Tilman
Contactpersoon opdrachtgever: Bernard Regout
Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
Aannemer: golfclub in samenwerking met Sjoerd van der Heide

De Projectenparade is een overzicht van de 

leukste, mooiste en meest bijzondere renova-

ties, 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.
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Op golfbaan Stippelberg zijn een ooievaarsnest, insectenhotel en nest-
kasten geplaatst. Het ooievaarsnest werd gerealiseerd door vrijwilligers 
van golfbaan Stippelberg in de veronderstelling dat het biotoop zich 
voor ooievaars leent. Daarbij geldt dat in een straal van 25 km ooievaars 
broeden en dat ooievaars regelmatig boven de golfbaan gezien worden. 
Het insectenhotel werd eveneens gerealiseerd door vrijwilligers van 
golfbaan Stippelberg. Het voorwerk werd gedaan door vrijwilligers van 
Natuurmonumenten. Deze stichting heeft het project ook gefinancierd, 
in die zin dat bouwmateriaal belangeloos door Natuurmonumenten is 
geschonken. De nestkasten werden gesponsord door leden van de golfclub 
en door het IVN. Hiermee werd verleden jaar al een aanvang genomen met 

het plaatsen van spreeuwenkasten. Dit vanwege de flinke emeltenschade 
elk jaar. Dit jaar heeft de golfclub naar eigen zeggen nog geen emelten-
schade gezien. De mezenkasten werden opgehangen vanwege de eiken-
processierups. Het effect daarvan wordt hopelijk komend jaar zichtbaar.
Tevens worden in samenwerking met het IVN jaarlijks vogeltellingen 
gehouden. Resultaat in 2019: 63 broedvogelsoorten en meer dan 100 ver-
schillende waarnemingen. Tevens voert het IVN monitoring van de planten-
weelde uit, waarbij tientallen rode lijst soorten gevonden zijn. Hierbij moet 
wel worden aangetekend dat het monitoringsgebied groter is dan alleen 
het gebied van de golfbaan, de Bakelse plassen zijn ook onderdeel van dit 
project. 

Oog voor natuur op Stippelberg

Ten zuiden van de Franse stad Metz, langs een 
prachtige rivier op een zeer rustig gelegen 
perceel, heeft Diamond Golf Architects een pro-
ject uitgetekend voor een 9 holes baan, met 6 
compact holes, een chipping en putting green 
en een mooie driving range met target greens. 
Greens en tees, alsook de bunker contours wer-
den aangelegd door Greenshaping in samen-
werking met South West Greens. Alle tees, 
bunker contours en greens zijn in kunstgras van 
South West Greens aangelegd.

Ontwerp negen holes in Frankrijk

Aanneemsom 1ste fase: (driving range, putting en chipping green en 6 
compact holes) = 225.000 euro excl btw
Opdrachtgever: Christophe Estermann

Architect: Diamond Golf Architects
Contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
Aannemer: Greenshaping
Contactpersoon aannemer: Alexandre Grosysellier
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NIEUW OEFENGEBIED PRINCENBOSCH
Golfclub Princenbosch gaat hun oude locatie van de driving range verande-
ren in een oefengebied met 9 holes par-3, chipping area, bunker-world en 
een nieuwe putting green. Deze renovatie wordt in 2020 uitgevoerd en de 
golfbaanarchitect is Alan Rijks.

MEER LICHT EN LUCHT OP HOLE 9 TONGELREEP
Door de negende hole op Tongelreep veel meer ruimte te geven van licht 
en lucht, en met een renovatie van de laatste 100 meter voor de green, is 
een uitdagende hole ontstaan. De werkzaamheden zijn door De Enk uit-
gevoerd en vrijwilligers van de golfclub. Alan Rijks heeft de golfclub advies 
gegeven.

RENOVATIE GREENS SCHAERWEIJDE
De negen greens van golfclub Schaerweijde worden in 2020 gerenoveerd: 
de greens krijgen meer uitdaging en een paar nieuwe tees om de holes 
anders aan te spelen. Hierdoor krijgt de par 3-baan een nog betere uitda-
ging in deze mooie locatie. De uitvoering wordt gedaan door De Ridder BV 
(Golf Sport Groen) uit Soesterberg en de golfbaanarchitect is Alan Rijks.

RENOVATIE GREEN 5 OP MARINE GOLFCLUB
Door de renovatie van de green op hole 5 zal het aanspelen van de green 
een grotere uitdaging betekenen. Ook de doorlatendheid van de green zelf, 
door de opbouw van de juiste zandlagen en drainage, is verbeterd. AHA de 
Man doet de aanleg en de golfbaanarchitect is Alan Rijks.
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