‘Golfbaan Bernardus: een baan
van internationale allure’
Bernardus richt zich met een prestigieuze, duurzaam aangelegde golfbaan op de
toekomst met chemievrij beheer
Deze maand gingen de laatste acht van de in totaal achttien holes van de golfbaan Bernardus in Cromvoirt open. Met de gereedgekomen golfbaan kent
Cromvoirt een baan van internationale allure, die bovendien is ingericht op duurzaam beheer van de toekomst. Vos Capelle is vanaf het eerste uur bij de
baan betrokken met een breed pakket aan producten. Bart van Kollenburg van Vos Capelle: ‘Bernardus is voor ons een uniek project. Op dit kwaliteitsniveau worden tegenwoordig niet veel golfbanen meer aangelegd.’
Auteur: Guus van Rijswijck
Nadat aannemer Jos Scholman startte met de aanleg van golfbaan Bernardus in het Noord-Brabantse
Cromvoirt, heeft de golfbaan zich in sneltreinvaart
ontwikkeld. Onder de bezielende leiding van Golf
Course Superintendent Niall Richardson en Dirk
van de Weert is het 82 hectare grote golfterrein
nu klaar voor gebruik, waarbij duurzaam beheer
voorop staat. Dit duurzame aspect zit hem in zo
min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en water.
Bij de aanleg zijn zoveel mogelijk elementen die
voor problemen kunnen zorgen geëlimineerd,
aldus Bart van Kollenburg, salesmanager Openbaar
Groen, Sportvelden & Golfbanen bij Vos Capelle.
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‘Deze golfbaan is gebouwd op een mooi gebiedseigen zandpakket. De greens zijn opgebouwd
met puur zand met keramische toevoegingen en
geen mengsel van zand en heidecompost, zoals
gebruikelijk is. Dat maakt het beheer geschikt voor
de toekomst.’
Oase van rust
De deze maand geopende golfbaan Bernardus is
ook bij de organisatie van de KLM Open niet onopgemerkt gebleven. De golfbaan tekende onlangs
een contract voor drie jaar met de toernooileiding
van de KLM Open, die het grootste Nederlandse
toernooi vanaf 2020 in Cromvoirt organiseert. Het

ontwerp van Bernardus komt van de Californische
architect Kyle Phillips. De baan zelf dankt zijn naam
aan de Bernardus-wijngaarden in Californië.
Eigenaar Robert van der Wallen, die vijftig procent
van die Californische wijngaarden bezit, vernoemde zijn baan hiernaar. Golfbaan Bernardus is voor
het 75-jarige Vos Capelle een mooi prestigeproject,
vertelt Van Kollenburg. ‘Golfbaan Bernardus is een
unieke high end golfbaan, ingezaaid met honderd
procent roodzwenken -van tee tot green- en volop
heide. De baan ligt mooi gesitueerd in de zanduitlopers van de Loonse en Drunense duinen, onder
de rook van Den Bosch. Je ervaart er een enorme
stilte. Als je midden op de baan staat hoor je niets:
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geen auto’s of ander stadsrumoer. Het is een oase
van rust in de drukte van alledag.’
Bescherming tegen konijnen
De samenwerking met Niall Richardson en Dirk van
de Weert begon al in 2011 bij golfbaan The Dutch,
vertelt Van Kollenburg. ‘Destijds leverden we de
materialen voor The Dutch. Dan heb ik het over
graszaden, meststoffen, plantversterkers, bodemverbeteraars en wetting agents. Bij deze baan
zijn daar bij de aanleg en de grow-in nog andere
producten bijgekomen. Denk aan bamboe en
gaas om de greens tegen konijnen te beschermen,
maar ook bijvoorbeeld (hand)gereedschappen,
meststoffenstrooiers, anti-worteldoek, boompalen
en boomband.’ Het unieke aan de golfbaan in
Cromvoirt is volgens Van Kollenburg het compleet
duurzame karakter ervan. ‘De golfbaan is ingezaaid
met enkel roodzwenkgras, de toplaag en onderbouw bestaat uit op puur zand. Daarmee zijn we
niet onbekend. De plantversterking vindt puur
plaats op basis van vocht, er is een lage input van
meststoffen.’
Honderd procent chemievrij
De basis voor een gezonde grasplant is altijd de
bodem, benadrukt hij. ‘We zijn dan ook trots om als
preferred supplier een breed pakket aan producten
te mogen leveren. De afwatering van de baan is,
mede door het gebruik van het juiste zand, enorm.
De grasplant heeft altijd droge voeten. Bedenk
daarbij dat water altijd een trigger is voor ziektes
en plagen. De toplaag en de grasplant blijven veel
beter droog. Water na een regenbui wordt snel
afgevoerd. Daardoor is de schimmeldruk laag;
jaarrond heb je er voordeel van. Het doel is dan
ook deze golfbaan vanaf het begin chemievrij te

beheren. Dat maakt het tot een unieke, high end
golfbaan.’ De samenwerking tussen Vos Capelle en
superintendent Niall Richardson werkt na al die
jaren gesmeerd. Nadat Richardson een plan heeft
opgesteld, overlegt hij dit met Van Kollenburg.
Richardson: ‘Vos Capelle is een fijn bedrijf met een
groot assortiment, prettig contact en kennis van
zaken. Het is voor mij ideaal dat zij juist ook die
A-merken leveren die ik graag gebruik. Denk hierbij aan de meststoffen van Melspring en Headland
en de wetting agents van Aqua-Aid.’
Gediplomeerde adviseurs
Van Kollenburg noemt het advies op maat dé
specialiteit van de in het Brabantse Sprang-Capelle
gevestigde toeleverancier in openbaar groen.
‘We willen greenkeepers helpen de golfbaan zo
duurzaam en efficiënt mogelijk aan te leggen en
te beheren. Dit doen we door een sterke relatie op
te bouwen met onze klant. Op die manier weten
we wat er speelt in zijn situatie. We kunnen een
heel gericht advies op maat maken met de juiste
producten op het juiste moment.’ Van Kollenburg
wijst erop dat de vier adviseurs van Vos Capelle
beschikken over het diploma ‘Expert natuurgras’,
de hbo-cursus van de HAS Hogeschool. ‘Daarnaast
investeren we samen met onze leveranciers in kennisdeling. Een aantal keren per jaar volgen onze
adviseurs een producttraining waarin onder andere proefresultaten en nieuwe producten besproken
worden. Dat geeft onze klanten de zekerheid dat
onze adviseurs beschikken over de hoogste technische en praktische kennis in het vakgebied.’
Topliga-golfbaan
Van Kollenburg wijst op de verschillende dilemma’s
waar greenkeepers voor staan. ‘Zo willen ze

beschikken over een golfbaan van kwalitatief hoog
niveau, terwijl de budgetten onder druk staan.’
Chemievrij beheer in 2020 vormt de volgende
uitdaging. Zoals golfers een strakke, groene golfbaan verwachten, eisen greenkeepers van hun
toeleveranciers betrouwbare kwaliteit en service.
Daar hoort ook een deskundig advies bij. We zijn
vereerd om een bijdrage te leveren aan zo’n mooie,
topliga-golfbaan van hoge kwaliteit. Golfbaan
Bernardus ligt er fantastisch bij. De aanleg van
deze golfbaan was voor ons dus ook vergelijkbaar
met het spelen van een topwedstrijd. Al onze kennis en kunde komen hierbij samen.’

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27176/golfbaan-bernardus-een-baan-van-internationale-allure

www.greenkeeper.nl

67

