In de verte liggen de hoge schoorstenen van
Europoort en Rotterdam. Vlak voor ons liggen de Rhoonse grienden, een uniek natuurgebied naast Rhoon GolfCenter. Ook nu nog
wordt het wilgenhout in het natte gebied dat
onder invloed staat van eb en vloed, gehakt.
Het is heel apart om zo vlak bij het drukke
Rotterdam de stilte te ervaren van een mooie
grote golfbaan, die in deze meimaand overweldigend groen van kleur is.
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Van glastuinbouw naar golfsector
Sinds acht jaar is Erik Huijgen hoofdgreenkeeper
op golfcenter Rhoon. Daarvoor werkte hij in de
glastuinbouw. Erik, niet zonder weemoed: ”Waar
vroeger de kassen stonden waar wij komkommers kweekten, ligt nu een grote Vinex
locatie. Jammer dat de Nederlandse land- en
tuinbouw zo achteruit gegaan is.” Erik,
woonachtig in Barendrecht, maakte de overstap
naar Golfbaan Oude Maas, die sinds kort Rhoon
GolfCenter heet.
Golfcenter Rhoon
Rhoon GolfCenter is een 55 hectare grote
golfbaan, gelegen onder Rhoon tegen de Oude
Maas aan. De Oude Maas is een getijdenrivier en
was vroeger de vaarweg naar Dordrecht. Vroeger
was hier een polder. In 1984 opende golfbaan
Oude Maas hier. De grond is zavelgrond, een
mengeling tussen zandgrond en klei. Het gras
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groeit goed op de opgespoten polder. “In deze
tijd van het jaar maai ik de rough en de fairways
drie maal per week. Ik ben dus blij dat het een
beetje fris blijft voor de tijd van het jaar. Anders
kan ik het echt niet bijhouden met mijn team,”
aldus Erik en hij kruipt in de kraag van zijn jas.
De noordwesten wind is koud en draagt het
rumoer van de Rotterdamse haven met zich mee.
De bomen groeien heel weelderig op deze baan,
die heel anders van sfeer is dan veel banen in de
Randstad. Je voelt hier de ruimte nog om je
heen. Een ideale plek om een dagje uit te
waaien. Rhoon GolfCenter is zeer gewild bij de
1000 leden van de club. De 250 mensen op de
wachtlijst moeten nog even geduld hebben.
75.000 rondjes golf, dat is de “productie” van de
golfbaan per jaar. Echter vergt zo’n drukke
bezetting wel de nodige aandacht!
Speelbelasting? “Het gras kan het goed aan. We
hebben hier de ruimte, dat scheelt natuurlijk.”
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golfcentrum rhoon

Deze boom is behoorlijk gehavend door golfballen.

Machinelijst Golfcenter Rhoon

Deze boom heeft het loodje gelegd na de zoveelste golfbal.

Eten of gegeten worden
De 18 holes golfbaan is een oorspronkelijk
ontwerp van Gerard Jol. De renovatie werd
uitgevoerd door Alan Rijks. Getuige daarvan zijn
de vele rijen bomen in het landschap, die het
geheel een intiemer karakter geven in deze van
oudsher kale polder. De vele waterhindernissen
zorgen voor een afwisselend spel. En ook voor
het nodige waterleven. Een plastic zwaan
verraadt zichzelf door bruine kalkafzetting aan de
onderbuik. Maar er is genoeg echt waterleven.
Jonge eendenfamilies scharrelen rond. De reiger
staat op één poot te wachten, geduldig op zoek
naar een prooi. “Vorige week waren er nog tien
jonge eendjes en als je een week later komt, zijn
er nog maar vijf. Heeft die reiger ze opgegeten,”
aldus Erik.

www.greenkeeper.nl

Teamgeest
Op deze meidag scheren de machines van Rhoon
GolfCenter over de golfbaan. Het greenkeepers
team is volop in actie. Het team van Erik bestaat
naast hem uit Piet Mol, Joop van Wijngaarden,
Jos van Rosmalen, Sebastian Sadz en Hugo
Groenenboom. Erik hecht veel waarde aan een
goede teamgeest. Het valt op dat het schaftlokaal er netjes uitziet. “Zo kan het ook, af en
toe de bezem erdoor,” aldus Erik.

Iseki trekker FSE-538
Toro RM-6700D fairwaymaaier
Toro GM-3500 D cirkelmaaier
Toro RM-3100 3WD sidewinder
Toro GM-4000 D Cirkelmaaier
Toro 08886 Sand-Pro 5020
Toro Greensmaster 3250-D
Kubota B-2100 D trekker
Sisis Multislit MS4 verluchter
Turfco Mete-R-Matic III topdr
Toro Groundmaster 325 D PS
Dagger beluchter
Cushman Hwak 4x2 voertuig
Jacobsen 84025 voertuig
Sta-rho aanhangwagen
Holder a-650 Cuhitrac trekker
Verti-brush type 1520 A
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