"Wij willen niet arrogant zijn, maar zijn
het natuurlijk wel"
The Dutch is op zoek naar toptalent om mooiste baan van
Nederland neer te zetten.
Medio 2006 ging er een kleine siddering
door de Nederlandse golfwereld. Iets eerder
dan gepland kwam de plannen voor een
zeer prestigieuze golfbaan naar buiten.
Een golfbaan die alle andere Nederlandse
banen in de schaduw zou moeten stellen.
Nu, twee jaar later, lijken al die dromen
werkelijkheid te worden. Er wordt stevig
gebouwd aan de baan die ooit als eerste
Nederlandse baan de Ryder cup moet gaan
hosten.
Belangrijkste uitdaging voor The Dutch op
dit moment is het aannemen van toptalent
om de baan neer te zetten. Naill Richardson
is al aangenomen als golfcourse superintendent, maar er is nog plek voor een behoorlijk aantal ambitieuze greenkeepers.

Bij een Europese topbaan van het kaliber The
Dutch hoort klaarblijkelijk een zeer terughoudend
mediabeleid. Een interview met ‘Made in
Scotland’-directeur Phil Helsby en Arno van
Tricht, zijn projectmanager voor The Dutch, is
bijna lastiger te regelen dan een interview met
de koningin. Beide heren hebben dan ook iets
bijzonders te vertellen. Op de plek waar eerst
de oude Lingewaelsche golfclub lag, komt nu
een championship-golfbaan, ontworpen door
de wereldberoemde speler en golfarchitect
Colin Montgomerie. Het belangrijkste argument
voor Van Tricht en Helsby om met de redactie
van GREENKEEPER te praten is overigens
puur eigenbelang. Uiteindelijk moeten er 25
greenkeepers aan de slag op The Dutch. Het is
daarom van groot belang dat de Nederlandse
greenkeepers weten wat er in Spijk allemaal
gebeurt.

Auteur: Hein van Iersel
Uitstraling
The Dutch wordt volgens Phil Helsby niet alleen
in design en uitstraling uniek. Ook de opzet van
de The Dutch is met geen enkele andere baan te
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vergelijken. ‘Made In Scotland’, de initiatiefnemer
achter The Dutch, is opgezet door een vijftal
golfpro´s die golf wilden inzetten als de ultieme
manier om zaken te doen en zakelijke relaties
een bijzondere ervaring te bezorgen. Phil Helsby:
“Natuurlijk zijn er meer banen in Nederland
die zich richten op de zakenwereld. Ons doel
is om ons op de top van het bedrijfsleven te
concentreren; het is onze corebusiness. Van onze
leden – die overigens allemaal ook op andere
banen lid zijn, hoor ik vaak dat zij met gasten bij
voorkeur niet naar hun eigen home-course willen
gaan. Vaak ontbreken daar de faciliteiten om op
topniveau zaken te doen en zakenmensen willen
graag ook een scheiding tussen privégolf en
zakelijk golfen.
Planning
Als ik aanschuif in het oude clubhuis van De
Lingewaelsche voor een gesprek met Van Tricht
en Helsby wordt er al druk gewerkt op de
baan. Over plusminus een jaar moet er worden
ingezaaid. Daarna duurt het nog anderhalf tot
twee jaar voordat de baan het eerst bespeeld
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I have a dream - Phil Helsby
“De golfsport is continue in beweging. De
snelstgroeiende sport in Europa maakt ook in
Nederland een explosieve ontwikkeling door.
De sport bevindt zich nu in een nieuwe fase
van vergaande professionalisering en een sterke
kwaliteitsverbetering. Er is een grote behoefte
aan een topgolfbaan van internationale allure,
die leden de best denkbare speelmogelijkheden
en hoogwaardige service biedt. Daarnaast is er
gedacht aan een accommodatie die past bij het
internationale niveau van de baan én die de
mogelijkheid biedt om vrienden en relaties van
leden te laten delen in the 'love of the game'
met een servicegerichte organisatie die alle
facetten van de golfsport op een professionele
wijze kan leveren.”
Phil Helsby - Directeur van The Dutch Golf
B.V.(bron website The Dutch)

"Er is een grote behoefte aan
een topgolfbaan van
internationale allure"

The Dutch in cijfers

gaat worden. Voor Nederland is dit een
ongebruikelijk lange ingroeiperiode, maar bij
vergelijkbare banen in Schotland is een dergelijk
ruime periode heel gebruikelijk.
Bij de bouw van de baan wordt een groot aantal
nieuwe technieken gebruikt. Aannemer AHA De
Man, die The Dutch mag bouwen, heeft ervaring
met het bouwen op zettingsgevoelige gronden
en heeft in dit verband al greens en tees op een
ondergrond van piepschuim en bims gebouwd.
Bims is een lava-achtig materiaal.
Voor The Dutch, dat ook wordt aangelegd op
zettingsgevoelige grond, wordt gebruik gemaakt
van verschillende technieken om deze zetting
acceptabel te laten zijn. Nieuw, zelfs voor Europa,
is het gebruik van schuimbeton. Schuimbeton is
feitelijk normaal beton met alle eigenschappen

van gewoon beton, waardoor bij de productie
een hoeveelheid schuim is gemengd. Dat
maakt dat het schuimbeton een zeer licht
soortelijk gewicht heeft (tot 450 kilo per ton)
en dus gewoon zal blijven drijven op water. Dit
schuimbeton wordt op The Dutch ter plekke
aangebracht en daarna afgewerkt met een ruime
toplaag. Naast schuimbeton wordt ook gewerkt
met het aanbrengen van overhoogte. Dit is een
techniek waarbij op bepaalde plaatsen extra
grond wordt aangebracht. De grond wordt dan
met rust gelaten. Na verloop van tijd wordt dan
een deel van de toplaag er weer afgegraven en
kan worden ingezaaid. Als derde techniek wordt
gewerkt met EPS-piepschuim, maar dit materiaal
is al eerder toegepast op golfbanen in Nederland.

Totale lengte van de drainage in verschillende
groottes en diktes zal meer dan 32 kilometer
bedragen
Het aantal catch basins is rond de 150 stuks,
waarbij ook afwatering is op de 6,6 hectare
waterpartijen, in de vorm van sloten en vijvers.
Het totale grondverzet is 1,1 miljoen kubieke
meter en de grondaanvoer bedraagt 600
duizend kubieke meter. De algemene ophoging
van het terrein is gemiddeld 80 centimeter.
Het totale terrein, inclusief roughs en non
playing area’s krijgen een sandcapping van
15 centimeter. Dit om vele variaties aan
grassoorten, maar ook kruidensoorten, op
de golfbaan te ontwikkelen. Landschaps-/
natuurontwikkeling; Committed to Green.
Het aantal kubieke meters schuimbeton is
ongeveer 17.500 kubieke meter, aangevuld
met genoeg EPS (geëxpandeerd polystureen
piepschuim) om een compleet flatgebouw te
vullen.
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