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gevraagd zitting te nemen in de projectgroep. Een doordachte zet van de
projectgroep, want de theoretische
plannen moesten uiteindelijk toch
worden omgezet in een uitvoerings
termijn van vijf weken waarbij er geen
vertraging mocht worden opgelopen
en alle facetten van het werk belicht
moesten worden. De projectgroep had
tenslotte van de club maar vijf weken
de tijd gekregen om de plannen uit te
voeren op een gesloten baan.

Harde begroting

Lucas Servaas

Renovatie Nieuwegeinse
Golfclub in 5 weken
Nu zeven jaar na de opening is de Nieuwegeinse Golfclub in vijf
weken door De Ridder gerenoveerd en geüpgraded naar een zeer
interessante 9 holes golfbaan. Een gesprek met Lucas Servaas.
Tekst en foto’s: Jolanda Vonder, Lucas Servaas

E

en projectgroep onder leiding
van voorzitter Fokko Dijkema
is de laatste anderhalf jaar druk
bezig geweest met het meer ‘smoel’
12

geven en aantrekkelijker maken van
de Nieuwegeinse Golfclub, een 9 holes
golfbaan. Daarnaast zijn direct de
gevaarlijke situaties geïnventariseerd
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en in de renovatieplannen meegenomen.
Niet alleen deze werkzaamheden
behoorden tot het werkterrein van de
projectgroep, maar ook het inventariseren en uitbreiden van de beplantingen,
vormgeven van ideeën over het
padentracé en de inrichtingstijl en
locatie van terreinmeubilair van de
golfbaan. Daarnaast is men gestart
met het opzetten van het Committed to
Green concept (natuurvriendelijk beheer
en onderhoud van golfbanen).

Projectgroep
De vooruitstrevendheid van de projectgroep, die snel en accuraat wilde werken, had er inmiddels voor gezorgd dat
het team, naast de leden uit de golfclub
was uitgebreid met Golfarchitect Alan
Rijks en Guido Hamelink van NL-adviseurs. Om ook in de uitvoering niet
verrast te worden op het cultuurtechnische en het uitvoerende vlak, werd De
Ridder, in de persoon van Lucas Servaas,
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“Door bij de voorbereiding te worden
betrokken kreeg De Ridder een gevoel
bij de plannen van de projectgroep en
konden wij tegelijkertijd een werkwijze
en methodes aandragen om de plannen
te realiseren binnen de gestelde
termijn”, laat Lucas Servaas weten.
“Dit alles met een stille hoop op goede
weersomstandigheden. De projectgroep
stelde Cor Kil aan om met zijn jarenlange ervaring bij Rijkswaterstaat de
kosten van de renovatie binnen de
perken te houden. Na het opstellen van
een raming van kosten kon er steeds
verder worden verfijnd tot het kleinste
detail zodat er ten slotte een definitieve
lay-out van de te renoveren golfbaan uit
volgde. Aan De Ridder was het nu de
beurt om de raming om te zetten in
een harde begroting gebaseerd op de
vastgestelde werkzaamheden. Op de
algemene ledenvergadering ging de
club akkoord met begroting en uitvoering van de werkzaamheden binnen de
gestelde periode waarbij nadrukkelijk
werd gesteld dat er in de weekenden
wel de mogelijkheid moest zijn om te
spelen.”

Werkzaamheden
Op de zonnige dinsdag 14 juli startten
de werkzaamheden van De Ridder die
kort samengevat bestonden uit:
•	Het realiseren van een 80 meter
lange damwand met bunker bij de
9de/18de green recht tegenover het
clubhuis.
•	Achterop de golfbaan bij hole 5, 6
en 7 is een ruim 225 meter en 80 cm
hoge beschoeiing geplaatst, bij een
voor deze golfclub enorme nieuwe
vijver waar voorheen nog slootjes
waren.

•	De vele grond uit de te graven vijver
is in de baan verwerkt als mounts,
gebruikt bij het dempen van oude
bunkers en sloten alsmede het
dempen van de vijver ter plaatse
van de nieuwe damwand.
•	Over de vijver zijn eenvoudige maar
robuuste en degelijke hardhouten
FSC goedgekeurde ‘design’ bruggen
gekomen.
•	Hole 8 heeft een verassende, tot aan
de green doorlopende, Waste Area
gekregen die in de loop van de jaren
vooral een lust voor het oog moet
worden en van de golfer veel tact
zal vragen om te ontwijken.
•	Op vele plekken in de baan zijn
(extra) bunkers gemaakt of beter
zichtbaar gemaakt.
•	Er zijn als proef drie soorten paden
aangelegd.
•	Alle bewerkte terreinen zijn in de
slagrichting, om direct na de werkzaamheden weer te kunnen spelen,
afgedekt met ruim 3500 m2 fairwayzoden, formaat Big Slabs. De overige
gedeelten zijn ingezaaid.
•	Een grote klus was het veiligstellen
van alle drainage die bij de aanleg
op deze zware kleigronden was
aangebracht. Alle drains zijn
opgevangen, omgelegd en middels
putten om de beschoeiing naar de
vijver geleid.
•	De beregening is met zinkers door
de sloten zeker gesteld, zodat geen
beschadigingen bij uitbaggeren kan
plaatsvinden.

Het weer
“De grote onzekere factor deze vijf
weken was natuurlijk het weer.
Hiervoor was een stelpost voor rijplaten
opgenomen zodat in geval van slecht
weer toch nog zoveel mogelijk kon
worden doorgewerkt zonder de terreinen al te veel te beschadigen en tegen
structuurbederf van de grondslag”,
aldus Servaas.
“Gelukkig waren de weergoden
De Ridder en de golfclub goed gezind
en van dien aard dat rijplaten minimaal
zijn ingezet. Uiteraard zijn alle werkzaamheden zorgvuldig in een revisie
tekening vastgelegd.
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Interview
Greenkeepers

Nieuwe baan

“Wie misschien wel de grootste lachende derde in dit samenspel van werkzaamheden was, waren de greenkeepers
onder leiding van John van Mildert.
Zij hebben deze vijf weken sluiting
gebruikt om de golfbaan in kwaliteits
niveau naar een hoger peil te brengen,
wat uitstekend gelukt is mede dankzij
natuurlijk het goede weer”, vertelt
Servaas. “Door de goede samenwerking
met De Ridder hebben de greenkeepers
zelfs nog bestaande bunkers voorzien
van nieuwe drainage en zand en kleine
verbeteringen in de baan doorgevoerd
buiten de renovatie zelf om. Uiteindelijk
hebben de greenkeepers nog nooit zo
‘rustig’ en veilig kunnen werken en hun
reactie na vijf weken was dan ook:
‘volgend jaar weer?’

Op 14 augustus 2009 werd door
De Ridder de golfbaan teruggegeven aan
de leden welke werden uitgenodigd om
hun ‘nieuwe’ baan te komen bekijken.
Hier werd dan ook gretig gebruik van
gemaakt. Maar liefst 140 leden kregen
een rondleiding over de baan waarbij
Alan Rijks uitleg gaf over de redenen
en gedachte achter de wijzigingen in de
baan. De medewerkers van De Ridder
maar ook de greenkeepers werden
ruimschoots bedankt voor hun inzet,
voornamelijk in de vakantieperiode,
en kregen na de vraag van Joop de
Ridder naar het rapportcijfer van
projectbegeleider Cor Kil ‘slechts’
een 9 (uitstekend) voor de uitgevoerde
werkzaamheden louter en alleen maar
om het feit dat hij nooit een 10 geeft.

Renovatie Nieuwegeinse Golfclub in beeld
Corné Maijers, Greenkeeper Efteling Golfpark, kiest voor HARDI Boss spuitmachine:

‘HARDI Boss combineert gebruiksgemak met bedrijfszekerheid’
Het Efteling Golfpark is gelegen in een schitterend natuurgebied. De omgeving ademt, in tegenstelling tot het
gelijknamige dynamische attractiepark, rust en ruimte uit. Het clubhuis Fore!Seasons torent sprookjesachtig boven
de greens uit met een panoramisch uitzicht over de fairways. Naast het gebruik door leden wordt de prachtige
18 holes golfbaan benut voor clinics, ‘greenfees’ en company lessen. Een intensief gebruik kortom, dat een
overeenkomstig onderhoud vergt. Een opgave die bij Corné Maijers en zijn collega’s in goede handen is.
Maijers: ‘Hoe je het ook wendt of keert: gras is een natuurproduct, waarbij de invloed van het weer enorm is. Een open
deur allicht, maar voor veel gebruikers van de golfbaan ligt dit niet zo voor de hand. Zij hebben maar één doel:
een onbezorgde ochtend of middag golfen onder uitstekende omstandigheden. Onder gunstige groeiomstandigheden
is het dan ook behoorlijk improviseren om tussen de bedrijven door, met zo min mogelijk overlast, de banen in topconditie te houden. Hierbij is de inzet van onderhoudsmachines met veel capaciteit en een lage storingsgevoeligheid
een must.’
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HARDI Boss spuitmachine
‘Binnen het machinepark staat de inzet van de HARDI Boss spuitmachine buiten iedere discussie. HARDI staat
bekend als een degelijk merk met een uitgesproken expertise in spuittechniek. We zetten de HARDI Boss in voor
bladbemesting en onkruidbestrijding. Dankzij de spuitcomputer is de dosering exact. De spuitdoppen op de acht
meter brede spuitboom geven, afhankelijk van de toepassing, precies de juiste druppelgrootte, waarmee afspoeling
wordt voorkomen. De afgifte wordt nu hoofdzakelijk door de spuitcomputer bepaald; in de toekomst is de inzet van
GPS of infraroodtechnieken niet uitgesloten. Ook op dit punt beschikt HARDI over veel kennis en ervaring.’
Maijers besluit: ‘Efteling staat bekend om haar sprookjes. Als toegewijde greenkeepers op Efteling Golfpark zorgen
we er, mede dankzij de HARDI Boss, voor dat sprookjes werkelijkheid worden.’

HARDI Boss
• Demontabele veldspuit voor
opbouw op diverse merken w.o.:
TORO, Cushman, Jacobsen,
Huxtruk en John Deere.
• 300 of 800 L tankinhoud.
• Beschermde en conventionele
spuitbomen.
• 15 L schoonwatertank standaard
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