Hydroseeding op kunststuk in Spijk
Aannemer AHA de Man geeft de The Dutch van katoen!
The Dutch in Spijk krijgt steeds meer vorm. De redactie mocht net voor het uitbreken van zomervakantie op de hydroseeding-installatie
klimmen om te zien hoe hier het graszaad ingezaaid wordt. Aan de beurt waren de hellende gedeeltes van de laatste zeven holes van de
eerste fase van The Dutch, de 18-holes baan. De eerste elf holes zijn al prachtig begroeid. Het inzaaien daarvan rondde aannemer AHA de
Man vorige nazomer reeds af. In Spijk wordt onder het toeziende oog van de Schotse opdrachtgever golfbedrijf Made in Scotland, architect
Colin Montgomerie en de Ierse Superintendent Niall Richardson een Hollands kunststukje afgeleverd.
Auteur: Broer de Boer
Toegegeven! Hydroseeding is geen innovatie of
rocketscience, maar wel een zeer bijzondere techniek. Graszaden(mengsels) worden hierbij met
behulp van een spuitmachine, spuitkanon of met
slangen op het terrein gespoten. Op The Dutch
is de techniek uitsluitend op hellingen toegepast.
Een fixatiestof bindt de zaden aan de bodem,
waardoor het graszaad niet uitspoelt, niet wegwaait terwijl bovendien de bodem niet erodeert.
Aan de fixatiestof zijn nutriënten toegevoegd. Zij
zorgen voor een snellere opkomst en vestiging
van het gras omdat ze direct bij het kiemende
zaad zitten. Beregening levert na inzaai minder
uitspoelingrisico’s op, daarnaast houdt het katoen
bij droogte water vast
Mengen
Hydroseeding op déze schaalgrootte wordt in
Nederland op golfbanen maar zelden toegepast.
Hans Schaap heeft namens aannemer AHA de
Man de supervisie over de werkzaamheden van
de aanleg van de nieuwe, prestigieuze golfbaan
in Spijk. Hij zal tekst en uitleg geven. Al gauw

De Indiase katoenvezels voor The Dutch.

verlaten we de directiekeet op het terrein en
Hans loopt naar de balen toe die een hoofdrol
spelen bij hydroseeding. Het gaat om balen die
gevuld zijn met Indiase katoen. Hans Schaap ver-

telt: “Op The Dutch gebruiken we een mengsel
van grijze katoenvezels, een tackifire (kleefstof)
en een vloeibare meststof om de hellende vlakken van graszaad te voorzien. Totaal gaat het op
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Man & machine

De hydroseeding-installatie wordt door twee man
bediend.

de eerste fase van 18 holes om circa 35 hectare.”
De grondstoffen worden door een roermechanisme in een tank met water goed
gemengd en samen met het graszaadmengsel
direct onder hoge druk vergespoten.
Spuitplatform
De van origine uit Zuid-Afrika afkomstige Jacco
du Toit bedient het spuitkanon van de hydroseeding-machine die AHA de Man ontwikkelde.
Jacco is één van de circa 30 mannen die met man
en macht aan de aanleg werken om de 18-holes
baan medio oktober te kunnen opleveren. Hij
staat op het spuitplatform van de vier meter hoge
machine die uitgerust is met 2.000-liter tank
waarin het te verspuiten mengsel geroerd wordt.
Onderin de machine, twee meter lager, zit de
machinist die de rupsaandrijving bedient. Jacco
du Toit bedient met zijn voet een pedaal op het
spuitplatform waarmee hij zijn collega instructies
geeft over de verplaatsing van het rupsvehikel.
Jacco: “Ik spuit gewoon een soort deken van
katoen over alles heen, wat hier ook maar een
beetje helling heeft, zowel in de rough, de
fairways op de mounts. Dankzij de kleur kan ik
goed zien waar ik gebleven ben. De uiteindelijke
afwerking van het zaaibed is grotendeels op traditionele wijze gedaan: gewoon met de hark dus.
Omdat zo’n hydroseeding-installatie zo’n groot
bereik heeft, verstoren we de keurig aangeharkte
hellende oppervlakken bij het inzaaien niet.
Dankzij het oppervlak van de rupsbanden wordt
het gewicht van de machine goed verdeeld. Met
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Handwerk op de mounts.

enige regelmaat werpt Jacco een blik in de grote
tank met roerwerk om te zien of het brouwsel
nog steeds naar zijn wens is.
Schrale fairways
Hans Schaap vertelt dat de toegepaste hoeveelheid graszaad, afhankelijk van de bestemming
hier respectievelijk voor de rough en de fairway
20 gram en 40 gram bedraagt per vierkante
meter. Het zaad komt, dankzij de hydroseeding-techniek uitstekend verdeeld op de bodem
terecht. Dat is ook te zien op hellende baanonderdelen van de elf holes van de 1e fase. Deze
werden door de aannemer al in de nazomer
2009 met hydroseeding van graszaad voorzien.
Van het grijze katoen is inmiddels niets meer
terug te vinden. De kenmerkende ribbeltjes
gras, die je anders nog wel eens aantreft, bij
het gebruik een zaaimachine, ontbreken hier.
Opvallend is dat het gras op de elf holes hier zeer
kort gemaaid wordt en dat het maaisel wordt
afgevoerd. Dat wordt gedaan om de roughs en
de fairways op deze baan zo schraal mogelijk te
krijgen. De baan wordt dan ook niet voor niets
ingezaaid met duurzame grassoorten om een zo
‘Schots’ mogelijk uiterlijk te creëren. In dit verband is er ook een 15.000 tal gaspeldoornstruiken aangeplant. Geïntegreerd in het landschap
is The Dutch daarmee dus als een ‘Inland Links’
Course aangelegd. Colin Montgomerie Signature
Design Golf Course tekende voor het baanontwerp, dat een hiermee een internationale kwalificatie verkrijgt. Deze kwalificatie is noodzakelijk

De eerste elf holes waren reeds begroeid.

om grote internationale toernooien te kunnen
verwerven op The Dutch.
Hoog ambitieniveau
Wat is gezien vanuit de integrale aannemer, AHA
de Man, het bijzondere bij de uitvoering van dit
project? We vragen het manager Friso Verhoeve.
Deze zegt: “Allereerst moet je weten dat hier
een dikke veenlaag onder de baan zit. Dat had
grote consequenties voor de aanleg. Daarnaast is
er het hoge ambitieniveau van golfbedrijf Made
in Scotland dat voor de aanleg van alle baanonderdelen geldt. Daarbij worden alle moderne
technieken en machines toegepast die je je kunt
voorstellen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het
gebruik van het schuimbeton bij de opbouw
van de greens. Onder de greenoppervlakten,
variërend in grootte van 700 tot 1.000 vierkante
meter, is schuimbeton verwerkt. Het gewicht
van schuimbeton bedraagt ongeveer 400 tot
450 kg/m3 en kun je zien als een fundatieplaat.
De greens blijven hierdoor vormvast. Bovenop
het schuimbeton ligt een pakket 80 centimeter
grond. Hierop bouwen we de greens volgens de
USGA-specificaties. Maar er is ook sprake van
een bijzonder luxe drainage die in een grindbed gelegd is die de baan droog moet houden.
Daarnaast is de gehele baan met gebruikmaking
van gps-aangelegd (zie hiervoor GK 2009-4). De
x-, y- en z- coördinaten van de baanonderdelen
hebben we digitaal omgezet en in ons automatiseringssysteem ingevoerd. Uiteraard in samenspraak met de opdrachtgever.”

vergt veel van de grondlogistiek. Gemiddeld
ging het om een aanvoer van tussen de 1.000
en 5.000 kubieke meter per dag, die we zo
efficiënt mogelijk een plaats van bestemming
moesten geven. Daarbij ging het om verschillende grondsoorten en kwaliteiten en was er ook
licht verontreinigde bouwgrond bij (cat.1) die we
in depot kregen. De grond was afkomstig van
een uiteenlopend aantal bouwprojecten, maar
ook om grond vanaf De Grondbank. Bovendien
moet je later ook nog kunnen aangeven waar de
verschillende partijen grond terecht gekomen zijn.
Dat vergt een nauwgezette administratie waar
de milieuwetgeving nu eenmaal eisen aan stelt.
Maar aangezien ons bedrijf de roots in de grondgroen en watersector heeft, konden we ondanks
de hectiek die zoiets oplevert goed op inspelen.”
Plan van aanpak
Met zoveel bijzonderheden, waarbij niets aan
het toeval wordt overgelaten, lijkt een dergelijke
grote en ambitieuze klus voor een aannemer ook
risico’s in te houden. Zonder in detail te gaan
vertelt Friso Verhoeve hoe de aannemer met het
Plan van Aanpak als beste uit de bus kwam om
de complete realisatie aan te nemen. Verhoeve:
“Op basis daarvan hebben we tot in detail een
open begroting opgesteld voor de verschillende
baanonderdelen. Op basis daarvan zijn we in
onderhandeling gegaan en zijn ook de opslagpercentages vastgesteld. Inmiddels was er wederzijds
vertrouwen opgebouwd dat we de klus konden
en wilden aannemen.

Friso Verhoeve en Hans Schaap (links).

Waterpartijen met het clubhuis op de achtergrond.

Omgaan met veen
In Spijk is een vlak landschap van 85 hectare met
als ondergrond een dikke veenlaag omgetoverd
in een golvende en met grote waterpartijen
afgewisselde golfbaan. Maar hoe is de aannemer
omgegaan met die veenlaag onder de baan?
Hans Schaap: “Voor de aanleg van waterpartijen
is er een grote hoeveelheid veen uitgegraven.
Dit veen, zo’n 50.000 kubieke meter, is eerst
in depot opgeslagen. Daar werd het twee keer
omgeslagen en daarna is het afgevoerd onder
meer ten behoeve van de verwerking tot potgrond. Bij de verwerking van de grond is er in
eerste instantie 25 centimeter toplaag aan de
kant gezet. Deze toplaag is na de profilering en
aanvulling van de grond weer teruggezet om zo
een mooie homogene laag te verkrijgen. De zet-

tinggevoelige ondergrond van klei op veen maakt
het noodzakelijk dat de golfbaan eerst voorbelast
wordt, zodat na de zettingsperiode de golfbaan
kan worden afgebouwd. Hierbij was het noodzakelijk dat het merendeel van de fairways circa 50
cm (deels soms tot 1,50 meter) werd opgehoogd.
Het veen zit er nog. En om bijvoorbeeld te zorgen dat de 25 houten bruggen niet verzakken,
zijn ze gefundeerd op 9 meter lange heipalen.”
Logistiek
Voor de aanleg van The Dutch werd dus een slordige 720.000 kubieke meter grond aangevoerd
maar ook ruim 65.000 kubieke meter zand.
Daarnaast werd in Spijk ruim 100.000 kubieke
meter grond en veen ontgraven ten behoeve van
de waterpartijen. Hans Schaap hierover: “Dat

Toekomst
Er komen 17 á 18 greenkeepers te werken op
The Dutch, om de baan in een zo goed mogelijk
conditie te kunnen houden. Voor Nederlandse
begrippen is dit op voor een18-holes golfbaan
erg veel. Ook hierbij laat The Dutch het hoge
ambitieniveau zien, dat ze echt alleen voor de
allerhoogste kwaliteit gaat. In september 2008
is de Ierse Superintendent Niall Richardson aangetrokken. Hij is tijdens de aanleg zeer intensief
betrokken bij de aanleg. Ook zijn aanwezigheid
zo vroeg tijdens de bouwfase getuigd van de
professionaliteit van de The Dutch. Er wordt
niets aan het toeval overgelaten. Er verrijst een
bijzonder clubhuis, een gebouw voor de driving
range en de beregening. Verder bevinden zich in
de baan straks twee gemetselde bruggen á la St
Andrews, afgewisseld met houten bruggen, en
asfaltpad dat door de gehele baan slingert.
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