De verbindingspaden tussen de greens
en tees worden steeds belangrijker
in het beleid van golfbanen. De baan
wordt druk bezocht door leden en
greenfeegasten. Door de uitbreiding
van het aantal holes en door een
groeiende groep oudere golfers, wordt
daarbij meer en meer gebruik gemaakt
van trolleys en buggies. Dat de padverharding daardoor steeds meer aandacht vraagt, is duidelijk.
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Comfortabel over de golfbaan
Natuurlijke duurzame golfpaden
De gebruikers willen comfortabel, zonder gaten,
stof of modder, van start tot in het clubhuis, de
golfbaan bespelen. Dit vergt een gedegen aanpak
van de paden. De constructie, de uitstraling en de
portemonnee spelen hierbij een belangrijke rol.
In het kader van ‘Committed to Green’, waarbij
milieu, natuur en landschap de hoofdrol spelen,
is het daarom gewenst een natuurlijke padverharding aan te leggen.
Het is dan geen wonder dat bestuur, de baancommissie en de greenkeepers uitkijken naar een
padverharding waarbij natuursteengranulaat de
voorkeur heeft.
Natuurlijke keuze
Eén van de grootste natuursteenleveranciers is
de Beijer uit Kekerdom. Door aanvoer van steen
uit hun eigen groeve te Trechtingshausen -nabij
Bingen aan de Rijn- en leveranties uit talloze
andere locaties, kan dit bedrijf vanuit het circa 12
hectare grote depot in het Gelderse Kekerdom
vele soorten natuursteen en natuursteengranulaten direct leveren. Toepassingen vindt men in
de waterbouw (oeververdediging); de industrie
(keramiek, asfalt, beton); wegenbouw (funderingen, deklagen, oppervlakbehandelingen) en in de
recreatieve sector (granulaten voor funderingen
voor paden en sportvelden en halfverhardingen
voor parkeerplaatsen en paden). Daarnaast
worden de decoratieve findlingen -grote natuurstenen- steeds meer op vrijwel alle locaties aangebracht.

Natuurlijk keihard
In de golfwereld is grote belangstelling voor deze
natuurlijke materialen. Doorslaggevende criteria
zijn: snelle aanleg, duurzaamheid, besparing in
onderhoudskosten en vooral natuurlijke uitstraling. Met een natuursteengranulaat is aan deze
hoge eisen te voldoen. De afmeting en kleur van
het granulaat is bepalend voor het uiteindelijke
landschappelijke beeld in de golfbaan. Op hellingen, bochtige trajecten en lage gedeelten worden extra hoge eisen gesteld aan de paden.
In overleg met de golfbaan levert de Beijer uit
Kekerdom steenmengsels die geschikt zijn voor
de minder belaste en de zwaarder belaste paden.
Voorbeelden zijn Grauwacke Genuanceerd, met
z`n natuurlijke bruine kleur met roodgele nuances
en Jaumont, een dolomietgesteente met een
vriendelijke gele uitstraling voor de minder belaste paden. Voor de zwaarder belaste gedeelten en
hellingen wordt veelal gekozen voor een binding
van deze steenmengsels met een bindmiddel,
zodat daar geen last meer is van overmatig stof
en uitspoeling of spoorvorming. Dit wordt onder
meer toegepast op de Edese Golf Club.
Voor een snel aan te brengen duurzame toplaag
op bestaande paden wordt een dunne natuursteenlaag toegepast. Voorbeelden hiervan zijn
te vinden bij het Rijk van Nunspeet. Daar is een
penetratielaag aangebracht met een afstrooilaag van Gele Kwartsiet® en het Rijk van
Nijmegen, waar de paden van de nieuwe 9-holes
Groesbeekse baan zijn voorzien van deze fraaie
toplaag.

Bert Bode baancommissaris Edese Golf Club: “Zowel de
greenkepers als de spelers zijn zeer tevreden over deze
verharding. De Grauwacke-paden liggen er fantastisch
bij, er is geen onderhoud meer gepleegd en de comfortabele begaanbaarheid wordt alom geprezen.”

Eric Seijn: “De keuze voor deze toplaag is genomen
omdat het een mooi alternatief is van een gebonden
verharding met fraai, natuurlijk uiterlijk. De overlast van
stof en modder is nu voorgoed voorbij.”
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