internationaal greenkeepen

Calabrië;
Een nieuw golffront
In onze zoektocht naar Nederlanders die in het
buitenland actief zijn op het gebied van greenkeeping
stuitten we op Arne van Amerongen. Voor veel
greenkeepers is dat een bekende naam, omdat hij in
het verleden een lezing heeft gehouden voor een
NGA dag. Arne was graag bereid om iets te vertellen
over een van zijn recentere projecten. Een baan die
onder zijn supersie is aangelegd in Zuid Italië.

Auteur Arne van Amerongen
(golf project toezichthouder)
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Aangezien ik deze regio van Italie niet ken, was de
constructie van de negen hole baan in Zuid Calabrië een
ware uitdaging en een dankbare ervaring voor mij.
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Calabrië telt 2 miljoen inwoners en het project is
gebouwd in een regio met een onzekere economie.
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De stad Reggio Calabrië heeft een nationale luchthaven
met dagelijkse vluchten vanuit Rome en Milaan en heeft
een populatie van 180.000 personen. De Montechiarello
golfbaan is gebouwd in een klein dorp genaamd Orti in
het achterland van Reggio en dit heeft voornamelijk
plaats kunnen vinden door het initiatief van negen locale
investeerders. Het project ligt op een hoogte van 750
meter met een magnifiek uitzicht over Sicilië. Verder
kunnen de vlaktes van Messina, de Etna en de Eolie
eilanden gezien worden vanuit het clubhuis.
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Vanuit het clubhuis dit schitterende uitzicht op
hole nummer 1 met zijn kunstmatige meer, de
Calabriaanse kustlijn en de vlaktes van Messina.

Uitzicht over hole nr. 1
Aanleg van de oevers van
een kunstmatig meer
Een van de eerste problemen die ik tegenkwam
was het aannemen van ervaren personeel met
gerelateerde machinerie.
Een gedeelte van het werk werd handmatig uitgevoerd, zoals het vervoeren van grote stenen
met kruiwagens naar de oevers van een van de
drie kunstmatige meren.
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Na twee weken werken was de aanleg van een van de drie
kunstmatige meren afgerond. Het meer heeft een totale
oppervlakte van 5000 m2 met een totaal volume van
25000 m3.
Water is extreem belangrijk in dit type climaat om een hoge
standaard te kunnen waarborgen.
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Het werk aan het
meer is afgerond
Tijdens de constructie
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Voor de constructie

De twee foto’s laten hole nr. 6 voor en tijdens de constructie zien. Hole nr. 6 is een Par 3 en is 110 meter lang. Elke hole is ontwerpen en geïntegreerd in
bestaand landschap met als doel het handhaven van een volmaakte harmonie met de omliggende omgeving.

Het nam maar 5 maanden tijd in beslag om de
driving range, 6 holes en een irrigatiesysteem te
bouwen.
Zoals gebruikelijk in Calabrië, en zeker na hard
gewerkt te hebben, een pauze met goede wijn
en uitstekend voedsel georganiseerd door het
contructiepersoneel.

Het golf resort van Montechiarello zal eveneens beschikken over
tennisbanen, een zwembad, paardrijpaden en een hotel wat
nog geconstrueerd moet worden.
De intentie is er, om in Calabrië in de komende jaren 6 nieuwe
18 hole banen aan te leggen.
Het klimaat in Calabrië zorgt ervoor dat er 12 maanden per jaar
gegolfd kan worden. Calabrië kan het nieuwe beloofde land
voor de golfsport worden.
Links zien we Peter Harradine, de Golfbaan architect die de
baan heeft ontworpen en rechts zien we architect Filippo
Barbaro, de promoter van het project en in het midden Arne
van Amerongen, de Golf Project Toezichthouder en auteur van
dit artikel.
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