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“De grootste uitdaging op Bergvliet?
Een bal op de eilandgreen leggen.
Die is best wel wat aan de kleine kant.”

Solliciteren
Een van de dingen die Thomas erg aanspreekt in zijn nieuwe baan is de grote
betrokkenheid bij allerlei zaken die er
momenteel spelen. Het ontwerp van de
baan is natuurlijk iets dat al vast ligt,
maar er zijn nog veel dingen in te vullen.
Bijvoorbeeld de aanschaf van machines.
Het is de bedoeling om het onderhoud
zoveel mogelijk zelf te doen. Het machinepark is in grote lijnen inmiddels vastgesteld inclusief een planning voor de
levering in komende drie jaar.
Op dit moment zijn het vooral de gebroeders Pheninckx en Thomas Romme die
samen de kar trekken. In goed overleg,
en dat is ook de manier waarop Thomas
op Bergvliet terecht kwam. Door de
oriëntatie van de broers op de golfwereld
– René speelt overigens al 11 jaar – leerde
hij de broers kennen. Van het een kwam
het ander en zag Thomas het wel zitten
om op de Bergvliet aan de slag te gaan.
Een uitgebreide sollicitatieprocedure
kwam er niet aan te pas.

Andere grond
Zowel Princenbosch als Bergvliet zijn
aangelegd op een typische Brabantse

Wie het niet weet zal het niet opvallen, maar een van de oudste wegen van Nederland loopt
door het landgoed Bergvliet. Een deel van de oorspronkelijk route van Parijs naar Utrecht
volgens de overlevering. Straks is het een van de hoofdroutes voor de greenkeepers.

zandgrond. Toch verwacht Thomas dat
de grondslag op Bergvliet beter is dan
op Princenbosch. Daar zit op een meter
diepte een leemlaag waardoor er sneller
wateroverlast is. Het toeval wil dat op
Princenbosch wordt gedressed met zand
dat van Bergvliet afkomstig is. Vorig jaar
graasden op het landgoed nog koeien en

Nieuwe baan en uitdaging
Thomas Romme start dit voorjaar als hoofdgreenkeeper op landgoed Bergvliet op de nog in aanleg
zijnde golfbaan van de gebroeders Herman en René Pheninckx. De nieuwe uitdaging is voor Thomas
het hoofdmotief.
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oor Thomas Romme is het vak
van greenkeeper gesneden koek.
Hij werkte inmiddels al 14 jaar
op Princenbosch in Molenschot. De aanloopfase op een nieuwe baan maakte hij
daar toen ook al mee. Daar waren ze ook
nog aan het inzaaien toen hij begon. Nu
op Bergvliet ogen de eerste 9 holes par 3
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al egaal groen. Die zijn eind vorig jaar
ingezaaid. De rest van de baan is nog in
aanleg en oogt nog als een zandvlakte.
Maar deze zomer kunnen de eerste spelers van start en uiteindelijk wordt het
een 27 holes baan. Landgoed Bergvliet
ligt op de grens van Breda en Oosterhout.
Voor Thomas kwam dat goed van pas

want hij kan in Molenschot blijven
wonen. 11 kilometer van huis is goed
te doen. Had hij moeten verhuizen dan
was het ook zeker niet doorgegaan. De
reden om over te stappen naar Bergvliet
is vooral de wens om na 14 jaar weer eens
in een andere omgeving te werken. Een
nieuwe baan met nieuwe uitdagingen.
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Zand, zand, zand. Bergvliet is een en al zandgrond en ook nog van een prima samenstelling
voor een golfbaan. Aan- of afvoer is niet nodig en het zand voor het dressen komt straks ook
van het eigen terrein.
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groeide er maïs, maar onder de zwarte
laag zit mooi wit zand. Nu de graafmachines toch bezig zijn wordt er
meteen ook een partij zand apart in
depot gezet om later te gebruiken voor
het dressen. Door de grondslag op
Bergvliet is aan- en afvoer van zand niet
nodig. Dat spaart flink op de kosten bij
de aanleg. Drainage kan door de grondslag ook achterwege blijven. Wel is beregening hier weer een belangrijke post.
Het totale terrein is zo’n 60 hectare. Daar
ligt nu 18 kilometer ondergrondse leiding en 22 kilometer besturingskabel.
Maar wat Bergvliet ook wel een bijzonder gaat maken, is de aanleg van vier
verschillende compartimenten. Park,
bos, akker en heide. Die passen bij de
omgeving waar het landgoed ligt.
15 hectare is puur wit zand en gaat ook
niet gemaaid worden. Het is de bedoeling
daar heide op te krijgen. Ook komen er
akkertjes met graan. En hoewel de baan
grotendeels door bestaand bos en bomen
is omgeven worden er nog flink wat
bomen bij geplant. Zeker wat de akkertjes en de heide betreft is het best
spannend om te zien hoe zich dat gaat
ontwikkelen. Maar zoals de plannen er
nu liggen, wordt het een onderhoudsvriendelijke baan.
Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen.
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