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Veluwenkamp, nu gaan we verder
onder één naam: Veluwenkamp
Bedrijven. Dit jaar zal het 40-jarig
jubileum groots worden gevierd met
open dagen op 20 en 21 maart. De
openingstijden zijn vrijdag 20 maart
van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag
21 maart van 10.00 tot 16.00 uur.”

Hoeveel verschillende takken bestuurt
Veluwenkamp?
“Dat zijn: loonwerk, groot groen
(grondverzet), transport (in- en verkoop
van machines), compostering (sinds
1998 twee composteringslocaties),
handelsonderneming (verhuur van
minikranen), bodemonderzoek
(BOLUWA). In de komende jaren
probeert Veluwenkamp Bedrijven om
in de vergisting van producten te gaan
zitten, omdat het biogasgebeuren steeds
belangrijker wordt.”
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Waatze Broersma (rechts), directeur van Veluwenkamp, samen met zijn uitvoerder Jaap Toebast voor de Kioti trekker en nieuwe Sandfiller.

‘Baanonderhoud steeds
meer voor aannemers’
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Directeur Waatze Broersma van Veluwenkamp Bedrijven zit al
zo’n twintig jaar in het vak. Hoe is hij erin gerold en hoe verloopt
het bij een aannemer?
Tekst en foto’s: Jolanda Vonder

W

aatze Broersma is 45 jaar en
werkt sinds twee jaar als
directeur voor Veluwenkamp
Bedrijven. Zijn hobby’s zijn golfen – hij
bezit een handicap van 18.1 – en
tuinieren. Waatze Broersma begon circa
25 jaar geleden bij de Grontmij om
12

15
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z

sportvelden aan te leggen. Hij zat
voornamelijk in Groningen, Friesland
en Drenthe. Juist in die tijd kwam de
aanleg van golfbanen in de markt en
werd de Grontmij gevraagd om dat er
bij te gaan doen. Ongeveer twintig jaar
geleden werden Waatze en Lambert
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Veenstra gevraagd om golfbaan
De Groene Ster aan te leggen. Nadat
dit was gebeurd, is het heel snel gegaan.
Waatze en Lambert werden gevraagd
om als uitvoerders en projectleiders
golfbanen aan te leggen in heel
Nederland. Waatze bleef een beetje in
Midden-Nederland en heeft een aantal
golfbanen, zoals t’Sybroek, Golfclub
Zwolle en Naarderbos aan mogen
leggen. Een aantal jaren terug vroeg hij
zich af wat hij verder wilde doen en
besloot te solliciteren naar de functie
van directeur van Veluwenkamp
Bedrijven. Toch kruipt het bloed waar
het gaan kan en besloot hij de golfsport
onder te brengen bij de toen nog
Gebroeders Veluwenkamp. De drie
broers Gerard, Henk en Willem
Veluwenkamp zijn in 1972 begonnen
met de aannemerij en sindsdien is
Veluwenkamp behoorlijk gegroeid.
Nu twee jaar later heeft Veluwenkamp
er veel werk bij gekregen op gebied van
sportvelden en golfbanen.

Hoeveel golfbanen heeft Veluwenkamp in
beheer?
“We zijn begonnen met Harderwold.
Daarnaast hebben we de Gooise golf par 3
baan ook in onderhoud. Deze gebruiken
we als springplank naar andere projecten. Verder voeren we hier in de buurt
veel groot onderhoudswerkzaamheden
uit. Ook zijn er vele sportvelden bij
gekomen. Het is net een olievlek die
zich steeds verder uitbreidt.”
Hoe zien jullie de toekomst over tien jaar
met het oog op golfbanen en aannemerij?
“Wij denken dat over tien jaar het
aannemen van onderhoudsprojecten
steeds meer wordt uitbesteed aan
aannemers. Dit omdat we op dit
moment zitten met een kredietcrisis,
waardoor iedereen toch even wat meer
de hand op de knip houdt. Ook houden
baancommissarissen de uitgaven goed
in de gaten, waardoor ze toch meer
naar een aannemer zullen trekken
omdat de personeelskosten gewoon
te hoog zijn. Dit niet alleen, maar we
denken dat na verloop van tijd ook het
aantal leden en rondes op een baan
gaan afnemen, waardoor golfbanen
een aantal inkomsten zullen missen.
Dit plus hoge personeelskosten zullen
ertoe lijden dat de golfbanen risico’s
gaan verleggen naar een aannemer.
Wel denken we dat er één à twee man
vast op de golfbaan blijft lopen en de
rest via een aannemer.”
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Waar zijn jullie nu druk mee?
“Nu er vorst in de grond zit, zijn we
druk met zaagwerk in de bosbouw.
Het is de tijd van het jaar dat alle
aannemers even wat rustiger zijn.
Nadat de vorst een beetje weg is, zijn
we allen hier volop aan het werk.”

Hoeveel man hebben jullie in dienst?
“We hebben 130 man in vaste dienst
en in de zomermaanden wordt dit
aantal aangevuld met vakantiewerkers
en zzp’ers en komt het aantal wel ruim
over de 150. In totaal zijn er zo’n
vijftien tot twintig mensen actief op de
golfbaan en/of het sportterreinengebied.
Op golfbaan Harderwold werken nu vijf
mannen: hoofdgreenkeeper Kees van
der Vliet en greenkeepers René te
Wierik, Arie Kroes, Serdar Sinjari en
Hans Vijfhuize.”
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Hoe lang bestaat Veluwenkamp Bedrijven al?
“Dit jaar bestaat Veluwenkamp bedrijven
veertig jaar. Nog niet zo lang geleden
waren het allemaal bedrijven van
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Hoe doen jullie het met machines, allemaal
zelf in onderhoud?
“We hebben in principe alles in eigen
beheer. Ook tijdens de rondleiding zie
je vele monteurs bezig om onderhoudsbeurten van trekkers, caddies, bestelbussen, minikraantjes en nog veel meer
uit te voeren. Het enige wat we uit
besteden is het slijpen van de kooien,
maar wie weet doen we dat ooit zelf
ook nog.”

Wat zou er nog verbeterd kunnen worden in
het greenkeepersvak?
“De communicatie van aannemer en
greenkeeper. Je kunt als aannemer niet
zo ineens de baan oprijden en aan het
werk beginnen. Nee, gewoon even de
tijd nemen om iets door te spreken
tijdens een bak koffie en zo met zijn
allen aan het werk te gaan.
Greenkeepers mogen daarbij best
kritisch wezen op hun eigen baan.
Het volgende is dat er tijdens de cursus
greenkeeper wel aandacht wordt
besteed aan welke bomen blijvers en
wijkers zijn. Maar wat we een beetje
missen, is dat mensen ook echt met
kettingzaag en bosmaaier mogen
werken. Wellicht is dat een idee om dit
mee te nemen in de volgende cursus.”
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Greenkeepers van Veluwenkamp bedrijven, op golfbaan Harderwold. Van links naar rechts: René te Wierik, Hans Vijfhuize, Serdar
Sinjari en Kees van der Vliet, niet op deze foto Arie Kroes.

Wat zijn de eerste doelstellingen van de
eerste jaren?
“Meer fairways beluchten en deze
doorzaaien voor een mooie strakke mat.
Verder proberen we de tees wat vlakker
te krijgen en houden we de greens bij
met een normale beluchting, bemesting
en bewateringsprogramma.”

Hoe lang bestaat golfbaan Harderwold al?
“In 1994, 1995 zijn de eerste negen
holes gerealiseerd. Daarna kwam de
uitbreiding in 2005, met twaalf nieuwe
holes. In 2010 is het de bedoeling een
nieuwe par 3 baan en zes volwaardige
holes gerealiseerd te hebben. Na
gereedheid van deze holes, vervallen de
27 holes par 3 baan. Klinkt allemaal
ingewikkeld, maar op de grond van het
oude gedeelte worden nog veel huizen
gebouwd, ongeveer 260 woningen
moeten er komen te staan, deze worden
niet permanent bewoond, en zijn
allemaal bereikbaar voor boten.”

Hebben jullie als bedrijf Veluwenkamp een
bemestingsadviseur? Gaan jullie nog iets
nieuws proberen qua bemesting?
“Nee, niet vanuit Veluwenkamp. We
hebben iemand van Prograss die enkel
een advies uitbrengt vanuit de club. We
beginnen in het voorjaar met een
vloeibare meststof om goed op te
starten. We proberen dit jaar Culterra
als meststof.”
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Op wat voor grond ligt de golfbaan?
“De oude baan is opgebouwd uit klei
met zand. De nieuwe baan is in profiel
geschoven op de klei en er ligt een
dikke zandlaag overheen.”
14

Hoe maak jij je planning?
“We plannen weken vooruit, maar in
deze periode hebben we een flexibele
planning, mede door het weer. De grove
lijnen blijven wel intact. In het groeiseizoen maken we meer gebruik van een
weekplanning, maar ook deze kan zo
omgegooid worden als er wat tussenkomt. Kortom, flexibel maar duidelijk.”

Wat voor machines draaien er hier op de
golfbaan en komt er nog iets nieuws bij?
“Het zijn allen Jacobsen machines met
daarbij drie Kioti trekkertjes, planetair.
Sinds kort hebben we ook een Sandfiller
gekocht. Deze verticuteert en vult in
één werkgang de sleuven op. Een
voordeel hiervan is dat je niet twee
mensen kwijt bent zoals bij een Graden
Sand Injection. Bovendien heeft deze
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Baan op wintergreens na een nacht met flinke vorst. Bij vorst in de
grond is het rustig op de baan, dan is Veluwenkamp druk met
zaagwerk in de bosbouw.

Tot slot vertrekken we naar golfbaan
Harderwold. Sinds begin 2007 heeft
Veluwenkamp Bedrijven deze baan in
onderhoud gekregen. Hoofdgreenkeeper
is Kees van der Vliet die vertelt over het
reilen en zeilen op zijn baan. Kees van der
Vliet is 38 jaar en begon drie jaar geleden
in het greenkeepersvak op Golfbaan
Amsterdam Old Course voor Gebr. Van
Kessel. Na een jaar als tweede man, kon
hij onder hoofdgreenkeeper Jan-Geert
Dijkstra verder op Harderwold. Nadat JanGeert een topbaan (Swifterbant) kreeg
aangeboden, kreeg Cees de mogelijkheid
om hoofdgreenkeeper te worden. Al met
al een zeer snelle carrière waaraan hij veel
plezier beleeft. Zijn hobby’s zijn knutselen
aan zijn Citroën en klussen in huis.
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machine meer opvangruimte en ben je
daar ook geen mensen voor kwijt.”

Wintergreens, hoe en wanneer?
“We zetten de vlaggen steeds om, mits
het weer het toelaat. We sluiten de baan
alleen bij invallende vorst, natte
omstandigheden, en opdooi. Afgelopen
jaar zijn we een tiental dagen dicht
geweest.”
Waar zijn jullie nu druk mee?
“We zijn bezig met zaagwerk en direct
versnipperen. Dit alvast ter voorbereiding van de par 3 baan zodat dit eind
2010 gerealiseerd kan zijn. Holes
verzetten mits het weer het toelaat.
Verder nog kleine stukjes trainen
leggen, en grindpaden aanvullen.”
Komen er nog grote wedstrijden naar golfbaan Harderwold?
“We hebben dit jaar meer wedstrijden
voor de leden, vorig jaar hebben we hier
de European Professional Development
Tour gehad (EPD) Dit is een voorportaal
naar de Challenge Tour.”
Kan er nog wat verbeterd worden in het
greenkeepersvak?
“Voor de opleiding mag er best wat
meer over bodem en gras verteld
worden, en misschien is het een idee
voor de NGA om voor de gewasbeschermingslicenties bijeenkomsten te
organiseren waarbij je punten kunt
halen, op het gebied van golf.”
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