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J.P Collinge

Inrichting werkplaats voor een golfbaan
Dil artikel In dP CrPt'nkt>epf>r li pPelt In op de •\RBO· \•cl. Ofschoon Pr nog
QN'n perlflt>ke rlrhllljnen voor gollbaan"Prkplrlals4Jn IH'\I'hlkbtlar :tl jn,

Dlltn 'olerband met onderlopen t•Jdens
ua•e regenval r nndoM het g~:bOuw
moet voldoende manoeuvrf.!l'fiUirnte liJn
VOOf grote voertulgen en machtnes
BOVênd1en IS h r.JIIIJd nutt•fl om re: emng
te houden ml't wtbre1diiiQ

\ mdl u Ln dil artikcl ,llgcmcne ri<htlljnt•n dJe enlgP houv.l\1 bicd en biJ bouw,

rf'novaUe of hl'oorde lltlg van cl.'n yrf!enkrepcr:. wf'rkp lildl, / kanloor.

Het gebouw
1 ,., ' (

Er tx5tdclt een grott> ~èlrl\ d<il biJ ('1'11 knhsdle beschouw•ng van uw huidige werkplaats een en ander tnn lt.> merH-n valt

Geen \'JOnoer. '" hl'l vt>rledE>n WCtden c~an
zu'~e za~ en als veilighe•d. v.elz•Jn l•n
mtl eu nauweliJKSaandacht gegeven
D1t art ltel nod•gt u u1t 0111 opn1euw te beg nnen en eens mee te denken hoe nu
een werkplaatS eru1t moet z•en Toets wat
u h•er leest af op uw e1gen werkplac>ts en
neem maatregPien. Wacht n•et af totdat
d•t worat afgedwongen door een onverwacht opdu•kende 1nspPcteur
Opzet
LOO~J de nu•d•ge werkplaatsui\IUSt•ng oa

en onder;:od. wat er 1n de toekomst b 1
moet komen Maak een or•entalll'trlp
lang~ andere clubs en probc.>e1 van de fouten en vondsten

worllen

a

van collega 's WIJZer tl?

1 voor ('t•n 18 t10les baan

R~ adp eeg 11e l1ter tltuur ond,•r aan d1t artJ

een g!!bouw ood•q

I;el M.:~al:: vervolgt'n~ een 1 100 pl<llle·

van

grond en pas C!Jar oe op ~naai u1tge• nip-

mtr lang Een 11 J, Jr en deurr·n aan de
u tentten verho;;~~ , de tor 1c1nh •I he d
en \'ergemakkt>IIJkrn 1n l il't laatstl qtrlill
het •n- en u•tr, 11'n
De hoogte van dr> dakri.lnd end~; hoogten
van de deurst•tlen moeten ildngepast 2'11n
aan een uactor met c:.ab1ne en frontlader

te appal<ttllur '"
HOUdt er reken•ng Oll'l' da t er voor bepaniek> zaken verqunn1ngen nod•g ZIJn en
bespreek deze zaken met de verstrekl;ers
van deze vergunn111qer1om m1sverstanden
te IIOOr~;omen

tnwt•mi•Q gerll{'tl'fl,
12 mtr tot 1'i mu lH••rd, ZO - 25

De locatle

.;"ze ·srrl!(end IS de beste plaats voor
tlet ~.,erkcentrum een zo centraal mogeh)·
•:e plaats ten opz•chte van de baan.
Bepalend 1100r de locatle tS echter de bere • baarhetd voor zw<Jre voenUigen en oe
aanwez•ghe•a van gas. wa ter elel·trtCIIM
en riolenng Een afgeiE'gf'n IJ' •k I an m
verbdnd met d1~.>fstal een probt~m vormen. Ze er als de baan 10 de buurt ligt
van een g•ote ~tad 1 n op cl te van het
terrem. dtent de plr ~ wlatu:~l vlal te l'IJO

De hootdnchttng van het gebouwd em
vallze :sprekend n•et op dt• hee!Y.!nde
wmdnchung te staan
U ~~vend g verd•ent een tot 1,20 mtr
hoge opgetrokken betonstl'<!n muur de
voorkeur boven een to t op het maaiVeld
doorgezette bek.led•nq n11•t b•JV nout
EE'n praktische liP Jrll besch.:td1g1ngen van
het qeoouw te voorkom!'ll ·~ het plaat!K!n
van stoatoaten •J- Je v•e• ~ O<'' en en biJ
de deurposten v<ln d<! g;~rr~g!'deurcn

nr. ~. lll'!J

Oe plattegrond

• __ • • t

• en v.erkbe~prel rngsrUJmte

d1ent tri'O op cfe pl.:ttlt!!Jrond een oppervtal. v.m 5 mtr )\ 45 mtr te reserver. n
Voor de !dlntrnc 5 x 5,~ mtr en voor de
wer~ plaats c q onciPrhoud~urrnte 5 x 8
mtr lndren tJe construl tre het toelaat kan
oe plaau bollendere ruunte gebrurl t \Wr
dP.n voor opslag vatlilt hw matenaten
De muren moetPr cJ~n wPl opg<!lroU:cl'l
z~n van bèlr.steen •r 11•• rJwar~ba :·en moe·
ten sti!V!g gentreg 'I" I Jfond hoogte
ongeveer 2,5 mtr

gen en ophangen van werHledrng. laar·
zen, V!!lltgheldshclmen, Vt'1lighc1dstn len
etc. Net te vergeten rurmh te reserveren
voor karren en golfhtSSl't v.m de spetende
greenkeeper
Oe werkplaats
ntiTlclle ultru>ling vcm de werkplaats
moet bestaan 111t Pt•n w~:>r~bt~nk, !!en
bankschr~l. Op\ldQ VOOI lllilChit1!.'01tder·
houds gcrce<lscl k'!P en rescrvc.'Or nierdelen
De ru mte moet voldoende verwarmd.
.-erhcht en geven l!lt>l'fd 111n

Een dparrc op,l,rgrwnlt• dre voldoet aan

Chemkaliên:
" I

r•·

kend moet dC' opslao van

chcmrall èn m een vorstvfiJe. gevenulec-r·

de, afslurtbare rurmtc met opvanobak
gebouwd worden Dat kan ooi t-en spec1a·
Ie kast ZlJn In dt> bullrl van deze opstag
moet een wasolaats LrJtl om ogen en han·
den ti.' l;unnen spoelen Beschermende edrng als rnaskers en handschoenen d ~oen
apart te worden opge .lagen Een hJSl van
soort en hoeveelherd chemrcallen drent

aanweZJg te ZIJP Het verd•ent aanlieve ng
om bovengenoemde opslag te laten keu·

mn door een vakbekwame dutontelt
Kleding.
r ~ oat on ee11 hand age plüat5
ru mte worot geresel'•eerd voor het dfo-

fH I

P••H

de mi1Jelrer5oen voor ohèn, wtll'n 1lsmedr
nvmau IS(he olaen drent rn dt•ze ru mte te
ZIJn gclokalrsef!rd Wannef!r ooi grote
reparaues wordl'n ungevoord, dan IS de
adnwezaghcrd van een hrJsb,llk ma•t tal;els
~

BrJ oe planmng moet men eveneens zo((;·
\1J'd,g ue plaatsen bepalen voor stopcon:acten H erbrjl:an men Jenken aan elek·
Utsche handgereedschap, eventut!le lasapDalëtuur. een compressor \hJnrnactune,
etc lnd en de muren 9"bru1lt v.'Orden om
apparatuur v."t?g te hangen dan~~ men
e· re,.en•ng mee houden d<ll deze aaparatuur de WIJf~ <loorC"}anq n•et 1>elem111ert
Ook tussen I.JI'Pdrkerrdc• marhanes mo~t

looprt.a mtc open bhiVen

Voorzienrngen
r J t .., 111 JWèl normale als 3·
fasen stroom re lrllf'n lnr;t.JIIcren
Aparte Clrclllts (swpp••n) voor hN 1'119iliiL'SVStccm nls voor hN k.mtoC>r woru~?n
meestal wel door rfe tmtallatPur geadVI·
scerd en verdrencn llith,.'Vailg Een aardgas
v rwarmtng Is welhaast v<mzelfsprck~
en nan te bevelen Hrt v..tterleadrngsvs·
tef!m rt•t•nt vanrilt (J.• pul aparte af~luatoo
te hebben voor këmtuu torlettem en nnderc werl:p ek}'en wa.u Wetter nodrg IS
LerdJngen na ~r vorstQr>v.rurltjke rumten

lllOetcn afgetapt lunnc•n worden
De ARBO·'h'N ve orclonneenJ regels Oftl·
uent sp !water Vlf Wrt .plo1atsen eK
Ga na waar vervurhng rondom de v.-er;.
plaats kan pldaLSVrntJPn en zoe}; 10 nod g
adv•I!S hoe ......,, dat probiL't'm af te I omen
Ook de ouslag van ch·sel ('n benzrne IS
tegenwoordrg nan r<'gel~ gebonden
Ondergrondse opslaq IS I togenwoord g
net meer toegestaan Overleg met de
leveranoer hoe een en ander teregeen
op baSIS van de mrnrmale hoeveelheden
dae u rn oos1ag nodrg heelt
Overige _al. en

Oe wasplaats:
h V004'kPu l'en gepi.Jvt!ld oppervlal.te
van 4 • t'1 mtr nwl N'fl cent rat<> ver u epte
af· tap De vortwaterpul moet voorz•1•n ZrJn
van een \"U I en VN·f1lter

a

wal of een neuvt'l v.m grond, vnjge ..omen u 1het g•ondvP.rzet IlJdeos de bouw
Vanzclfspre~end Otent dl' nodtge aan·
docht g~even lt' worden 1an de aan·
plant rondom bet t.Jl'Uouw
Mtheu :
weltCht ten OYI!rvloedc ltlkl net rao.~dzaam
om met enkele n•ondmon;.tN v;a d·~
locatte de toestand vc~n de bodem vdsl lP
legyen 20<tls d•P was IIJdel'~ de bouw
Noot
u , Jf

.venst tP verrnr>lden dat dil 1lrtt-

kel ~~~hlS een Sdlllenviltll'Od 01/erllthl IS.

Aanvullende tnforntalt<' door hetll'zen
van lteratuur en tiet rcladplegen van

Zand:
te· topdress en bunkerzand depot moet
evene<>ns op een verharde ondergrond
gt>bouwd worden DP opslag voor reeds
gemengd!" dress-gronden moet overdekt
ZIJn dan wel eenvoodtg af te deklen
Benod gde oppervlak te 11 tot l 50 m2

U tgangen d1enen n1et geblokkeerd te Zlln
door geparkeerde voertUJgPn milchtnes
of opslag Het nut van een vluchtdeur dte
permanent op slot 1s liJkt eveneens

ARBO-ve•ordenmg wordt .1anbevolen

Diefstal:
t .tng en sluitwerk, eetI alarmsysteem, een hchtalarm voor bwten en e~en
lUet?l een braai werende afrasteong ZIJn
maa·regelen d1!! rnen l,an nemen om de

- Turf Management for Golfcourses.

gelegennetdsdt!!f Te ontmoedtgen

- Golfcourse mafntenance faCIIities.

d~ehJ~

Vetligheid:
.,rq, •t d• ~ tQhetdsasp!!Cten ntet

f.r bestaan ve1hg11t••dwoorschnften dte
men moet naleven b11 de bouw van een
dUf9ChJke werkpla.ns Vluchtwegen. plaats
van brandbluSdppar-Jtuur btiH'ldvertragen·
<Ie bouwmatenalen En br mdwetende tu'i·

sendeuren

De omgev1nq ten~lotte k<m ml'n aan de
baanZij de, 7ow,•l voo1 het ut terliJk al\ voor
de ve~ gttetd van het persol .eel, h!!t g~.>
bOUWtJe afschermt>n door mtddel van t'efl

tueratuur aanwez19 op nee NGF kantoor
ceDeMeem

James Beard. p. 301-316
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STRJ p. 156-258

A gwde to planning clnd destgn 1993.
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