Olijfbomen op helling
bij clubhuis

Golfclub Oostburg
Golfparadijs in de Zeeuwse polder
Het clubhuis van Golfclub Oostburg verheft zich wit en voornaam achter grote rijen populieren in het Zeeuwse Oostburg. Golfclub Oostburg
is voor de verwende golfer een uitgelezen plek. Hier aan de rand van Nederland in Zeeuws Vlaanderen valt voor hem of haar volop te
genieten.
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Passie
Bram de Vos (31 jaar en belast met de dagelijkse
leiding op Golf Oostburg) is een man met heel
eigen denkbeelden. Op de vraag of zijn acht
greenkeepers een opleiding hebben, antwoordt
hij met een wedervraag: “Wat doe je als je in de
green een schimmel ziet om half vijf ’s middags?
Ga je die bestrijden, of zeg je bij jezelf: dat doe ik
morgen wel?” Bram gaat verder: ”Passie en
motivatie vind ik belangrijker dan opleiding. Een
greenkeeper moet feeling ontwikkelen voor het
gras en de natuur. Dat kan de persoon zelf
ontwikkelen. Passie is belangrijker dan een
opleiding. Ik heb hier een aantal goede mensen
bij me, die ik heb geselecteerd op gevoel en
ervaring. We kijken naar het gras en naar de
bomen en we discussiëren heel wat af over
ziektes en plagen. Daar leert iedereen van.”
Omdat Bram het accent legt op gevoel en passie,
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is er ook geen bemestingsschema op Golf
Oostburg. Er wordt natuurlijk wel bemest. “We
kijken naar de green, en weten wat ie nodig
heeft.”
800.000 bomen
Wie Golfclub Oostburg zegt, zegt bomen. De
baan werd aangelegd vanaf 1988. Vader Alex en
zoon Bram plantten vanaf 1995 maar liefst
800.000 bomen en nog zijn ze bezig met zoeken
naar mooi plantmateriaal. Boomkwekerijen
worden bezocht door plantenfreak Bram, die er
niet voor terugdeinsde om ook dennen en
sequoia’s te planten op de zware Zeeuwse klei.
En het groeit. Het terrein van de golfbaan is
negentig hectare groot en wordt omzoomd door
grote populieren. De populieren geven een
beschut gevoel, “want de mensen willen zich
een beetje beschut voelen, dat geeft meer gezelligheid dan die uitgestrekte Zeeuwse polder,”
aldus Bram de Vos. Daarnaast houden de populieren de nieuw geplante bomen uit de wind, die
hier vaak stevig waait. Maar ook, aldus Bram:
“Populieren zijn een deel van onze identiteit.”

Treures
Voor het terras van het clubhuis staat een 120
jaar oude treures, een boom die de bruid vroeger
meebracht in haar huwelijk. De boom verwijst
voor de Belgische familie De Vos terug naar de
voorgeschiedenis van Golfclub Oostburg. De opa

van Bram, Gaston van Hoecke, had op deze plek
een manege. Het clubhuis, dat nieuw is
opgetrokken in Amerikaanse stijl en schitterend
Britse inrichting, staat op de plaats waar vroeger
de paardenstallen waren.
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Ron Kirby
Golfclub Oostburg is een ontwerp van Bram en
Alex de Vos en Ron Kirby. Het is een echte parkbaan. Eigen aan het ontwerp zijn de lange vista’s
en uiteraard de vele bomen. Het parcours bestaat
uit een 18 holes par 73 championship course en
Lepelaars
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is maar liefst 6,5 kilometer lang. De Golfclub is
een ledenbaan met achthonderd leden, waar
jaarlijks 16.000 greenfee spelers komen. De Vos
rekent veel mensen met een tweede huis in
Knokke-Heist en omgeving tot zijn vaste klanten,
en daarmee is het ledenbestand nogal internatio-

naal. Belgen, Nederlanders, Duitsers en een
enkele Engelsman horen tot de vaste klanten.
“Maar wij mikken vooral op de golfer, die eens
iets ander wil. Wij bieden een dagje vakantie en
een unieke golfervaring.”
Kunstgeschiedenis
Bram heeft niet alleen mooie bomen op zijn
domein, maar ook aparte vogels. In een vijver
zien we een kolonie pelikanen, en over de fairway een eindje verder op scharrelen enkele
ooievaars. De Vos heeft een samenwerkingsverband met een Belgische dierentuin. De
Aziatisch aandoende bruggetjes, opgebouwd uit
grote stenen, vallen ook op. We kijken er niet
van op als Bram vertelt dat hij ook kunstgeschiedenis heeft gestudeerd: gevoel voor schoonheid
en stijl vind je hier zeker terug. Zijn streven is om
van Golfclub Oostburg een mooie baan te
maken, die ook commercieel een succes is.
Volgend jaar begint de familie met de bouw van
een aantal hotel-woningen bij de golfbaan. ”Als
je iets moois maakt, dat kwaliteit heeft,” zegt
Bram vol overtuiging, ”dan blijft dat ook altijd.”
Familie De Vos heeft iets heel moois gerealiseerd
in Zeeuws Vlaanderen. De greenkeeper, die eens
een dagje uit wil, heeft hier genoeg om zijn ogen
uit te kijken.
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