Kwaliteit houdt nooit op
8.500 rododendrons geven het ‘Augusta in Brabant’-gevoel

Verschralen van rough’s op golfbanen
Op de Haenen zijn bijna negenduizend rhododendrons geplant met een totaal oppervlak van 1,7 hectare. Veel van deze rhodo´s zullen over een aantal jaren te dicht op elkaar
staan en kunnen dan verder uit elkaar geplant worden. De hoofdsoorten zijn: Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’, Rhododendron, ‘Catawbiense Grandiflorum’, Rhododendron ‘Nova Zembla’, Rhododendron ‘English Roseum’, Rhododendron ‘Cunningham’s White’ en verschillende soorten bladverliezende Japanse rododendrons (azalea). De
soorten zijn zo geselecteerd dat er een doorgaande bloei is van midden april tot half juni.

Naast hoofdredacteur van het vakblad
ben ik ook zoon van een boomkweker.
Dat is geen gelukkige combinatie, want
op veel golfbanen zijn bomen geplant
die wij vroeger aan de ontbijttafel als
brandhout zouden omschrijven. Op de
oude banen is het meestal wel in orde,
maar op veel jonge commerciële banen
is beplanting vaak een bezuinigingspost.
Vakblad Greenkeeper praat met Paul de
Wilde en Jan van Kempen, respectievelijk directeur van golfbaan de Haenen in
Teteringen bij Breda en verkoopadviseur
bij Van den Berk Boomkwekerijen in SintOedenrode
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Ooit waren er in Brabant maar twee golfbanen:
de Eindhovensche en Toxandria. Die periode ligt
inmiddels ver achter ons en Brabant heeft per
hoofd van de bevolking inmiddels misschien wel
het grootste aantal golfbanen van Nederland.
Er is zelfs al een website: Brabant Golfland. Is
die overdaad aan banen erg – alleen rond Breda
minimaal tien golfbanen - ? Nee, natuurlijk niet.
Maar het dwingt golfbaanexploitanten wel om
een duidelijke visie te tonen. Het bovenstaande
heeft projectontwikkelaar goed in de oren
geknoopt toen hij begon aan de ontwikkeling
van een nieuwe golfbaan tussen de oude kern
van het Brabantse dorp Teteringen, de stad Breda
en de Ooster- en Teteringse heide. Begin 2007
besloot de rechtbank van 's-Hertogenbosch dat
De Haenen een nieuwe baan mocht aanleggen.

“Wij wilden meteen
vanaf het prille begin van
de baan indruk maken
op onze gasten”
moeten meteen in topconditie zijn. Dat geldt ook
voor de omliggende beplanting, het clubhuis,
de oprijlaan. Wij wilden meteen vanaf het prille
begin van de baan indruk maken op onze gasten.
Klaarblijkelijk zijn we daarin geslaagd, want nog
nooit heeft een baan zo snel de A-status gehaald
als de Haenen.”
Direct resultaat

Het ontwerp van golfbaanarchitect Gerard Jol kon
worden gerealiseerd.

Golfarchitect Michiel van der Vaart: “Ik weet nog
toen de opdrachtgever Hans de Wilde tijdens
een van de vele bouwvergaderingen stelde dat

A-status
Paul de Wilde, broer van initiatiefnemer Hans de
Wilde: “Wij wilden een baan aanleggen op een
hoger niveau dan gebruikelijk gedaan wordt.
Dat betekent dat je op alle fronten kwaliteit neer
moet leggen. Niet alleen de greens en golfbaan

de entree van de golfbaan een ‘on-Nederlandse’
uitstraling moest krijgen. Toen we opperden om
de westzijde van de golfbaan ‘in te pakken’ met
rhododendrons reageerde hij meteen enthousiast.
Het is een forse investering, maar wel één die
direct het gewenste resultaat kan bereiken. De

Interview

Jan van Kempen en Paul de Wilde (r)

bezoeker zal nu niet met een van de meest
gehoorde opmerkingen komen die na een
opening van een nieuwe baan gebruikelijk is:
“Leuke baan, maar hij is nog zo kaal, over tien
jaar zal hij wel mooi zijn, denk ik…”
Drie landschappen
Jan van Kempen: “De beplanting op de Haenen
hebben wij als aannemer op ons genomen,
met Michiel van de Vaart van Jol Golfdesign
als architect. De baan wordt door een aantal
oude dreven in vier parten verdeeld die ieder
hun typerende beplanting hebben. Michiel van
der Vaart: “We hebben de eens onbeduidende
zandpaden benadrukt door grote laanbomen aan
te planten. In de ‘oksels’ van de kruising liggen
respectievelijk de tees van hole 2, 13, 16 en
18. De tees van die greens zijn omzoomd door
geurende inheemse rozen.
Het eerste deel is een parkachtig landschap met
daarin bijna negenduizend rododendrons en een
moderne tuin die direct om het clubhuis ligt.
Een tweede deel van de baan is een heideachtig

“Een parkachtig landschap
met daarin bijna
negenduizend rododendrons”

landschap met daarin pas ingezaaide heide.
Deze heide is in 2007 nieuw ingezaaid door het
verspreiden van heideplagsel.” Het schraalland
van deze heide is de absolute favoriet van
golfarchitect van der Vaart: “Het doel is hier de
roughs zo te beheren dat er in de zomer een
veelheid van kruiden en grassen bloeien. Tussen
dit wuivende gras staan statige solitairbomen
als lindes, iepen en groepen berken. Tussen hole
3, 4 en 5 staat een grote vleugelnoot, die hier
absoluut niet thuishoort, maar wel prachtig is.
Een derde landschap op de baan heeft een
typisch graslandkarakter, met daarin groepen
solitaire berken, essen en treurbeuken. Het
laatste landschap ligt tegen het bestaande
bos aan en is ingeplant met duizenden stuks
bosplantsoen en meerstammige eiken, essen en
carpinussen.”
Tenslotte is ook de beplanting langs de
bestaande lanen op orde gebracht. Hierbij
zijn een groot aantal Robinia’s, inlandse en
Amerikaanse eiken geplant. Van Kempen: “We
hebben geen stekjes geplant, maar allemaal
volwassen bomen. De kleinste maten hebben een
stamdoorsnede van 20-25 centimeter, maar er is
ook een aantal bomen geplant in de maatvoering
80 tot 90 centimeter.

“Ook de beplanting
langs de bestaande lanen
is op orde gebracht”

Michiel van der Vaart: "Het is een voorrecht te werken voor een opdrachtgever die zijn idealen kan en
wil verwezenlijken. Golfpark De Haenen in Teteringen
is voor Jol Golf Design een visitekaartje geworden.
We kunnen hier vol trots onze collega’s, klanten,
maar vooral de golfers laten zien wat er mogelijk is
wanneer je de juiste partijen bij elkaar zet die allemaal
het zelfde doel nastreven, namelijk: kwaliteit!"
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