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stukje grond. Deze grond is nu nog in
gebruik als boomkwekerij. De baan
heeft zes par 3 holes, en als de grond
vrij komt kan een hole verlengd worden
tot een par 4 hole.”

Links Ad Jacobs (eigenaar) en rechts
William Boogaarts (hoofdgreenkeeper)
van de nieuwe golfbaan De Turfvaert.

Rust én kwaliteit op
Golfclub Turfvaert
Deze keer een gesprek met Ad Jacobs (eigenaar) en William
Boogaarts (hoofdgreenkeeper), beiden verantwoordelijk voor
de nieuwe golfbaan De Turfvaert. De baan gelegen tussen Breda,
Roosendaal en Antwerpen kenmerkt zich door rust en kwaliteit.
Tekst en foto’s: Arijan van Alphen

D

e ligging van de baan maakt
golfbaan De Turfvaert zo
bijzonder, weet eigenaar Ad
Jacobs. “Het is namelijk de eerste 18
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holes baan die is gelegen in de driehoek
Breda – Roosendaal – Antwerpen.”
De overige banen die in deze driehoek
aanwezig zijn, bestaan uit 9 holes. Het
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unieke van de baan is dat het grenst
aan een natuurgebied en op sommige
plaatsen komt zelfs het natuurgebied
in de baan. “Niet alleen de ligging maar
ook de manier van bouwen is bijzonder.
Frank Pont, architect van deze baan,
heeft een basisontwerp gemaakt zodat
een aannemer de aanlegkosten kon
berekenen, maar de baan is eigenlijk in
het veld aangelegd”, vult hoofdgreenkeeper William Boogaarts aan. Samen
met de aannemer, de architect en de
eigenaar zijn locaties als bunkers,
heuvels, afslagplaats en vormen bepaald.
Een dubbelgesprek met de heren Jacobs
en Boogaarts.

Hoe groot is de baan?
“De 18 holes baan met clubhuis, parkeerplaats, drivingrange en oefenfaciliteiten is gelegen op circa 50 hectare.
Over enkele jaren kan dit nog wel iets
uitgroeien. We krijgen dan namelijk
de beschikking over een aangrenzend
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Heeft de aanloop en aanleg veel problemen
gekend, want het is nu toch niet dé tijd om
een golfbaan aan te leggen?
“De eerste ideeën voor de baan zijn zo’n
negen jaar geleden ontstaan. We kregen
gelukkig medewerking vanuit diverse
hoeken zoals de natuur- en milieu
beweging en lokale overheid. Door het
opstellen van rapportages, het volgen
van procedures en daaruit voortvloeiende bezwaren konden we pas aan het
begin van 2009 beginnen met de aanleg.
Ondanks de problemen op de financiële
markt is het ons toch gelukt met de
eerder gemaakte begroting deze baan te
realiseren. Of het nu nog de tijd is om
een golfbaan aan te leggen en exploiteren? Ik denk van wel. Met ons concept,
een verenigingsbaan en commerciële
activiteiten, hebben we iedereen wat
te bieden. Daarnaast is het nu wel van
belang om partners te kiezen die het
risico verkleinen. Met de keuze van het
Heijmans sterrenonderhoudssysteem
hebben we geen zorgen over de onderhouds- en personeelskosten.”
Wat houdt het sterrensysteem dan in?
“Het sterrensysteem werkt volgens
vooraf vastgelegde kwaliteitseisen.
Niet de frequentie maar het beeld of
de doelen zijn leidend voor de kwaliteit.
Als we afgesproken hebben dat de
fairways een graslengte van 16 mm
hebben, dan zal William er met zijn
team ervoor moeten zorgen dat het
16 mm is. Dat het kan door één keer
of vijf keer in de week te maaien, is
voor mij niet van belang. Ook is in dit
systeem omschreven wat, hoe, hoe vaak
en door wie er wordt gemonitord.”
Is Turfvaert de enige baan volgens dit
systeem?
“Turfvaert is niet de enige met dit
systeem” legt Wiliam uit. “Maar er zijn
nog niet veel banen die met dit door
Heijmans Sport en Groen ontwikkelde
systeem werken. De reden is dat het
systeem pas sinds eind 2008 door
Heijmans in de markt wordt gepro-

moot. Na ervaring op de Heelsumse
Golfclub is deze golfbaan de tweede in
Nederland. De overige banen die wij als
Heijmans Sport en Groen in onderhoud
hebben, werken met soortgelijke systemen. Te allen tijde is de eindkwaliteit
leidend en niet frequenties en aantallen.
Het nieuwe zit in het beeld en de objectief meetbare doelen.”

Waarom Heijmans als aannemer en
onderhoudsploeg?
“Investering in het voortraject, flexibel,
kennis en kunde maar vooral transparant
waren de kenmerken waardoor we
gekozen hebben om met Heijmans in
zee te gaan en niet met iemand anders”,
legt Ad Jacobs uit. “Niet dat zij slechter
zijn, maar het gevoel en de klik waren
van doorslaggevend belang.”
Blij met deze keuze?
“Ja, actief meedenken in het proces en
bereid risico’s te nemen.”
Hoe zit het met de omgeving en water
voorziening?
“Aangrenzend ligt het natuurgebied de
Vloeiweide wat eigendom is van het
Brabants Landschap. Daarnaast loopt de
Turfvaert en de Bijloop die onderhouden
worden door Waterschap Brabantse
Delta. De bufferzone rond het natuur
gebied zorgt ervoor dat we voor het
aanleggen van de golfbaan geen gebruik
mogen maken van drainage om de baan
te ontwateren. De noodzakelijke vijvers
liggen daarom op strategische plaatsen.
Het water kan en moet hier bezinken.
Koppeling tussen de vijvers onderling
met een overstort naar de Turfvaert om
zo het waterpeil te beheren was/is niet
toegestaan evenals beregening vanuit
de vijvers.”
Hoe en wat wordt er beregend?
“De beregening gebeurt vanuit een
vijver die een opslagcapaciteit heeft van
3.000 kuub met daarnaast een kleine
bron. De beregening is aangelegd door
Smits Beregening en heeft sproeiers van
het merk Rain Bird. Alles, greens, tees,
foregreens en fairways, kan beregend
worden. Op de fairways is beregening
aangelegd met één streng door het
midden. Dit is voldoende omdat we
de fairwayberegening alleen maar als
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ondersteuning hebben; een donkergroene
fairway midden in een droge zomer is
niet wat we nastreven. We beregenen
dus uit een vijver, terwijl dat niet is
toegestaan door het waterschap. Dit
komt doordat een deel van de golfbaan
buiten het beheersgebied van het
waterschap ligt, waardoor we hier
wel een beregeningsvijver konden
aanleggen.”

Welke grassoorten gebruiken jullie?
“Na de aanleg, grondwerkzaamheden,
is de baan ingezaaid. Het inzaaien is
gebeurd met graszaad van Barenbrug.
We hebben hiervoor gekozen omdat
het goede producten zijn met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding en kwaliteit
staat hoog in het vaandal. De gebruikte
grassoorten zijn traditioneel Bar Supur

voor de greens, Bar Tee voor de afslagplaatsen en Bar Fairway strek voor de
fairways. De greens zijn ook traditioneel
aangelegd, namelijk volgens het Dutch
Green-principe. Wat wel modern is, is
dat niet alleen de green maar ook de
aprons voorzien zijn van het greenmengsel 80/20, zelfs de afslagplaatsen
zijn zo opgebouwd.”

Wat is op dit moment de mooiste plek van
de golfbaan?
“Dit is moeilijk en heel persoonlijk”,
antwoorden Ad en William beiden.
Toch blijken ze één plek wel heel
bijzonder te vinden. “Hole 3 met het
bos op de achtergrond een bruggetje en
water maakt het geheel tot een idyllisch
plekje.” Als we daar naartoe lopen kan
ik als journalist dit alleen maar beamen.

Wat moet er nog gebeuren voor de opening
en wanneer is dat gepland?
“Bomen planten, clubhuis met parkeerplaats en een greenkeepersonderkomen
bouwen. Het greenkeepersonderkomen
zal hopelijk voor de jaarwisseling
gereed zijn. We moeten op de huidige
locatie een aantal aanpassingen doen en
dan kunnen ze hier hun intrek nemen.
De bouw van het clubhuis start in het
najaar. Als alles meezit en de winter
niet te streng is, kunnen de eerste
golfers in maart/april gebruik maken
van golfbaan. Het clubhuis volgt later.
In augustus 2010 volgt een officiële
opening. De periode mei tot augustus
kunnen we dan benutten om ervoor te
zorgen dat alles en iedereen zijn draai
kan vinden.”

Aanloop en aanleg nieuwe golfbaan De Turfvaert in beeld
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