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Hein van lersel

High society in Lage Vuurs("he
Wat doe je als de voorzilter van de

ederl andse Greenkeepers Associatie

aankondigt naar een andere golfbaan te verhuizen?

aar een geheel nieuwe

baan nog wel. Een baan met de pretentip en de ambitie om, nog voordat er
eèn spriet gras op staal, zich te l>charen onder de topclubs van
Als op die baan dan ook nog dè grand old man van hel

edertand.

ederlandse green-

keeping, namelijk Klaas Swart als ad\ iseur wordt aangesteld dan

i~

hel voor

Greenkeeper h eel moeilijk om de oprichting van zo'n baan te negeren.
Vandaar ons be7oek aan Golfsociëteit 'De Lage Vuurscht>'.
laten testen door de USGA rn Schotland
Want hoewel het totale terrern van 56
hectaren Uit 100% zand rs opgebouwd,
w1lde men er zeker van ZIJn dat het aanwezrge zand van de JUISte samenstellrng IS
De USGA adviSeerde om het zand van
de bouwvoor zoveel mogeliJk op nllen
te schu1ven en de farrways op te bouwen
urt het overgebleven schone zand
En rnderdaad, op het moment dat 1k over
de farrways ploeter heb rk het rdee rn
Zandvoort beland te ZIJn Moor geel
zand, alleen her en der wat vervurld door
een rest1e van de toplaag erdoor
Ook de greens ZIJO voor 100% opgebouwd met zand un het terrern. Met
natuurliJk het verschrl dat hrer absoluut
geen mengrng met de oude grond heeft
plaatsgevonden OpmerkeliJk rs ook dat
de greens ZrJn opgebouwd met 100%
zand. dus zonder compost

Woestijn
Als redacteur van Greenkeeper heb rk m
de afgelopen achtJaar al heel wat banen
bezocht, maar eigenliJk nog noo1t een
baan rn aanleg En het 1s natuurliJie; moe1·
hjk om achter al dclt gele zand een golfbaan te zren, maar rk moet zeggen, wat
~~ me ervan voor kan stellen z1et er veel-

belovend urt Heel Amenkaans met veel
ondulatre, maar de baan heeft door de
ruggen dre verschrilende holes van elkaar
scherden ook veel beslotenheld
De 1n1t1atrefnemers van de Lage Vuursche
hebben met deze aanleg zoals gezegd de
ambrtre een topbaan te openen Daar
hoort natuurlrJk ook een gedegen voorbererdrng brJ op alle fronten Zo heeft
men et>rst het zand op locat e u1tvoenq
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van roodzwenk en strursgras, maar dan
met extra toevoegmg van het
Amerrkaans ras als Penn Lrnk w rl strursgras
Gedegen keuzes
B11 de aanl<!g van een presligreuze baan
als de Lage Vuursche gaat het om heel
veel geld En staan de belangrrJke leveraocrers dan ook rrJen drk op de stoep
Klaas Swart "WrJ hebben

een aparte

methode voor de selectre van de leverancrers BrJ de beregenrog hebben we brJvoorbeeld gevraagd aan de moederbedriJven van Toroen Rambrrd rn Amerrka
of ZIJ met een rnstallateur langs wilden
komen. En zo rs ergenhJk de keuze gevallen op het Durtse Aqua-consult boven de
Nederlandse Toro-rmporteur •
"Ook de machmeleveranoers hebben we
het nret gemakkeliJk gemaakt
UrterndeliJk rs de keuze gevallen op
Ransomes en Pols Zurdland Ransomes
heeft natuurliJk goede mach rnes, maar
het fert dat ZIJ het beste plan hadden op
Al met al een srtuatre dre vraagt om goed

het gebred van onderhoud van de machr-

watermanagement Vandaar dat de aan-

nes heeft de doorslag gegeven

nemer van de beregenrngsmstallatre, het

WrJ weten nu precres wat we over de

DUitse Aqua-consult. heeft ZICh met de

\
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loop van een aantal Jaar kwrJI zrtn aan

aanleg van een computergestuurde Toro
beregenrngsrnstallatle helemaal urt

Amerrkaans van opzet en

mogen leven Alle farrways zrJn dubbelzrJ-

ontworpen door golfarct>r-

drg voorzren van sproerers zodat de rarr-

tect Kyle Phrlrps, voorheen

ways. greens en tees heel snel van vol-

vrce presrdent van Robert

doende water kunnen worden voorzren

Trent Jones OorspronkeliJ~

Het water wordt hrerbrJ opgepompt urt

was het Trent Jones zelfde

een aan elkaar verbonden stelsel van VIJ-

was aangezocht voor de

vers met een gezamenlrJk oppervlak van

klus. maar urterndehJk rs het

een gedeelte van de

ontwerp dus gemaakt door

6 hectares, waarbrJ

vrJvers voorzren rs van folie en andere VIJ-

Phrlips. BIJ een Amerrkaanse

vers gevoed worden door grondwater

baan horen grote greens

Klaas Swart "Zeker rn het eerste Jaar van

Volgens Klaas Swart ZrJn de

groe1 zullen we natuurliJk veel moeten

greens gemrddeld toch wel

beregenen, maar dil! zal over de liJd wel

zo'n 700 vrerkante meter

mrnder worden·

en doen de tees daar nret

Opmerkelijke technreken. dre op de Loge

veel voor onder

Vuursche worden toegepast ZrJn de
zogenaamde 'Catch Bassrns' Het gaat

Hoewel de greens door een Amenkaan

hrer om putten. dre overalrn laagtes ZrJn

zrtn ontworpen ZrJn ze toch weer

aangebracht om. brJ excessreve regenval.

Nederlands van opbouw Maar echte
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000 m..1 z.truf AU , n \UOI d• ratul• n

het naar lager gelegen oppervlakten stro-

Dutch greens ZIJn het oo weer pret want

kosten op het gebred van machmeonder-

mende water nog sneller af te kunren

er IS totaal geen compost 10 de toplaag

houo

voeren Deze 'Catch Bassrns' zrJn aange-

verwerkt

Ook voor de aanleg van de baan zelf was

sloten op het drarnage5ysteem waar ook

Aan drezelfde tweeslachtrghe d tussen

er concurrentre urt het bultenland Naast

de drarnage van de greens rs aangesloten·

Amenkaanse en Nederlandse maatstaven
lrtkt ook de keuze voor graszaad te lel-

Grote greens
Het al gezegd De Lage Vuu•sche IS
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A H de Ma" dre het werk momenteel

dE'n BrJ de greens rs namelitk gekozen

urtvoert heeft ook het bedrrJf Southern
Gol1 <111 Engeland en een offerte mogen

voor een typrsch Neder andse combrnatre

maken
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