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frank dt! Ridder

De aanleg van golfbanen in Nederland
In l"',pdf•rland "ordrn jd<~rlljk\ golfllant>n aangelegd en liJn dt• ondrrht~ndr

llngl•n O\ pr polt•nlli'l(' locall I'' In 'olie

gt~ng .

ln dil arllkt•l word I dt• tol.,ldnd-

komlng '-dO t'<'n nlt'uwt• ba.Jn bt.',chrt>\ en. \ t el name de aan lt•g
.tcln bod kom1•n op

ha'l~

'om dl'

t>f\ .ulng

In N(!{Jerl<mrJ ~~de tlclang\tcllmg 11001 de
golfsport grol•1endC! V,tndctiH dot\ '1\."'el
gemcenten en partiCtllwre ln'ltelhngcn rm·
11.111even ondf!rrlPOlPn voor tJP onlwll.~l!'
hng van gollb.rnrn De lf1tlldllefnerr ers.
kloppen Jiln b1j e<•n ooiiMchttt.>ct. ePn
advu~bureau of bii i'Nl aannPmer Na de
eerste cont"~ten wordt l'en plan ontwtk·
l.e!d waarmee de 111111dtlelnemer nnat de
ger.,eente kan Qdiln Omdat het vaak gaat
om voormalig·~ landbouwqronden, tS er
veelal E'"'n bestemmtngsWIJl•gmg n0d1g
vooraat rm:t de aanleg vdn een goltbaé!n
begonnen kan worden De gemeente l.:an
he: ge"oVIJZtgde ~temmtngsJ,llan door~~u
ren naar de proVInCie, eliwaar dezE' het
:oetst aan hel stree~plan De benod•goe
verandermgen n het streek· en het oe~temrrungsplan, en de daarbiJ houmoe
nspräa> procedures kosten vet.>! liJd
Het ~.an daarom tot ~oms w1>! 10 Jaar
duren voordiJt n••'l de concret~ aanl1!9 vdn
E>en qolfnaCJn k.rn wordl·n begonnen

I.JI

ulh of'rig

die De Ridder B.V. op dit' Itik ht•cfl .
Speltechnische eisen

·l1ngrn \ m oie gr(.'('nS. de
ttl!S t-n de fa1rways word! q ·~eken naar
.. ~ dr I

~ moe•ltJ~he•dS<JrarJd, ei~> <~llrc~c i iVItert

en
df..' ve•hghetd tu~sen dl' vl't\C tullende holes. Verder maakt de golf,lfChil~>ct details
'ia'l de greens met surround1nQ lt>d••1e
green rs weer een me11w ontwPrp
Het tngenteursbureau IOE<L t de l~CitntS<t e
en f1nancoete haalbaarhercl van het plan,
maah ner nestel. en dt? daarb1 behorende
techniSChe bestektl'kt?n,ngen

grondverzetfase hand1g omdat zodoende
overal n het veld vaste meetpunten voorhanden ZtJn Verder worden de hartpunten
van de greens. de dogl!!gpuntcn en de
tees urtoe:et met bf•hulp van palen
Deze palen hrbb<.>n voor reder on~ deel
een verschrilende I<leur De tees \"IIOI'den rn
het algemeen 3m vanutl dt> ac:hterl:ant van
dt' let' en In cle <.pcelhJn llf'i'Tl{'ten
De omrrt·~ van 11" green wordt vanu•t het
hart van de grcPn en cie ~peeliiJO (meet[lllnt

tee • green. rnr;>etpunt dogleg •

green) hrp<rald De pJkt-'lten worden 11cr·
volgens rnet ~~~·n vlolkldsl'f op hoogte
gebri1Cill Or11dat tees en veelal ook greens
ver i oogcl tn het te1re1n kernen te liggen
(ovetzl(ht en ZICh tbaarherd op afstdnd)
zal1n eers1e 1n~tant 1e het grove grond~er·
ze• verrrc.ht worden Daarom worden de
greens en tees vaak t11dens de uttV"oenng
n de:a I uilgezet

Het ontwerp
Ne rn.ulqt .prJI:"n ultlwr•IIJI €'1'n golf·
archtttKI de bac1r lirt <>nlw(•rp IS el'n
samen}J.!<!I v 111 t(•chnl'>chr. ~pr•ltl?< hnlsc.he,
landsd'kJPP•'"Ike Nt e•.tlttoll•.che l.'isen
De gollarchlll'CI 11.!1 d,l;uhtJ (lP de volo~ndf•

punten
De sttuering van de holes
·I < ';IJ Jt 'lcJolr f'N! 0 Ol!Varteerd
rnagel, e par·IICrdeltng b1nnen deersen
van de NGF (A· of B·SI.tiUS)

Met namene cultuurte<hntsthe mgr._open
ZtJn voor hen van belang Veelal we•~ en
ae arch teel en tlt>t adv•c~burcau samen bj
de ontwtkke nq vëtn het plan Daann I urr

landschappelijke Inpassing

n~n

G
t J ···eh JfspePitin het
landschap, 'I!Sueel zelh tot butten de i.a-

hoord .vorden Het advlesbureau Ofganr~r. de- aanbestedong Dil Is mees<al on·
étrhands, gez•en de gennge hoeveelhe d
gespeoahseeroe bedruven Nadat de ver·
gl.-nmng rs verleend wordt begonnen met
de aaneç

u teraard tt?Vens de aannemers ge-

Grondbewerking

net

J ·• Jt

"

begroetdt? geeleelte-n

van een terrem worden eerst gefreesd te•
voorkom ng van Pen storende laao

•elgrenzen Een gollbûall IS dus veMeven
z~n omgev1ng Het 1~ veelal een es
van gemeente en provtnC.Ie dé!t me: de oestaande landschappeliJke kenmerkt?n, zoals begroeung en waterhulshoudmg re•. entng \VOrdt gehoudt'n Daarnaa\t kan he:
bodemt~pe onderd"lt'rt wm hel ontwerp
bepalen BtJII(Jorbfoo>ld np Vl'lllt}t1 en drdSSl·
ge ptel;l e11 qet?n green ma.11 rouyh Een

Beoonnen wordt met dl? hooldwtzewng
Over het tetn?ln worden de krUispUilh·n
van een meelliJnennel UlllJelet Dttrs liJ

Klergronoen worden gesptt, géop;;-gd en
meel<! verschraald Met behulp van een
cultiVator kan het zand d•eper m de ondergrond gewerKt worden BIJ veengronden•
met "'.;;n onarepe grondwaterstand, .vorden dezelfde bewer~ ngen ond1eper Uitgevoerd Het zand kan gemengd worden
met l'en rotarkopeg In zandgrondt?n Zit·
ten v;,ak. zet?r harde. storende lagen (oerbanken) Met b<>huln van t?en weeter lo.un·
nen <~•·ze laqcn !Ioor LJro~;en worden Brnmm ue droe hot)fdnrnepl:'n H tl.'l, vN!n en

goL'tle •nve'lldrlsatle I\ llr~arotrt vdrl beid o

demde utlvo~rrng, rnel ndrne

za1 u ZrJn er dllerle• VcWdt,es tn NeCJerlanll

met

a

~\KllPtR
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Over het a'geme ·~ "VOrd "Pt ' maat·
model gebrutkl Dt dr JIPS lopl'n op een
d ep!e van onge1 , r 30
•a 1 1 oog naar
1~<~9 met tie ondttrbouw mee en l;('bben
een onderhoge af~tand vM CtiCO .1 m
Ze monclert wt 1n t•rm t.l1kl.e1e hoofddratn
d e .veer uttmondl op l'P.Il dramput of
rechtstreeks or. t •n WdterP<'!rtlj/Weg
De dra,oageputlf'n WOI'rft•llt.ovN rnogch1l

urt 1Je speel', ;1< 'I c~,Jt .t
De u tf>tnoen Villl de cli,llfl~

Daarom moet er PI' locaue gt'ZOCht worden naar de 1deale grondbewerking
Grondvenet
e •e e oca• e heeft ZIJn etgen bodemgesteldhetd, el~ met z11n eogen w rze van
bOdembe.,...t>r~mg en grondverzet
Op de meete locatot s 1n Ned• rland wordt
91!\'l•'!fkt m,.t een gt>sloten qrondbalans
01t houdt In dato.. I! ontgr 111en waterparhlefl de grond leveren voor clt> ll' bouwen
Qolfonderdelen en het rehC'I 1n de l~&11l
De aannemer streeft n,1ar w !:ort mogehr·
<e rJjafstandN1, Wd.lidOOr d 1 q~>wonncn
g·ond veelal fn de n.lblrhPirl van de ontgraVJna wordt verwedt De gro11d wordt
Qescheràen ontyraven en Q!.'!>Ch('tden ver·
~owrl.t DaarbiJ word! qe~treefd naar het
aan het oppervlal. houden van de beste
grond (de gen1pte en/ot humu~nll ~te
grond) Er worot :zovel'l mogl'!IJI: g••t>Juok
gemaalt van machmf op rupsen om
onnCKitg structuurlwderr te.> voortomen
Bulldozers sc.hu ~er q 'lbaal d,. bd;~,~svorm
van de golfonderdt~IE n en de rest van de
baan bj elkaar Dilarhll m()('t gelf!t worcK>n op een opumale hernelwèlterafvoer
wat betekent, dat er geen togesloten laagten ontstaan Het u1te1ndeh1ke afwerken
van de roughs en de taJrwa~ gesch,edt
,.~al met behulp van een tre~ker met k \er bord (egaltsëllte-bord) Hydraul1sche
g'aalmachtr es (HGMl ontgraven de wa;er-

Het verdiE!nt ovengens aanbevel•ng om
ten behoeve van het toekomsuge maa•reg•em ook de roughs te verschralen De
ovenge VfiJ.COmende grond wordt gebru kt
als be:·led1ng van - en voor accJdentenngen m het terrem Een qolft>aan rs als het
ware laagsgewijS opgebouwd D1t om een
optima e bodemg<>StehJt•~>•d te ver!:.nrgen
Aanleg greens
" ódt • bt>t,o 'V• v.rn de green en sur·
round·no voldoend~> grond i!> aangevoe:d
wordt de green als het ware uttgei'.JSt.
waarbiJ de dl!flltltlel/~ vwm van d!! green
en de surround1n9 ûutcl~>llJ! waarneem
baar wordt De gret•n~ worden laitgsg~'
\'• s gt'bouwd. rneest.1l1n d11e lagL•n
De (!('rst!:' laag. clt' onc1erbouw, llt>slèlat u1t
de natuur I jke. lokalP grond. al dan o1et
opgehooyd In de omf• •rbouw worot de
dramage ~le<ld

1r1

de qrc•en

hit r bo~enop word'
een tegel met e-en metilf(lll stnp gl!plaam
Dit alles om het latere doorspurten en dus
het Vlnrfen van dl' dr<11ns te vèrecnvoud
gen De vn1l.ornende grond wordt d1rPCt
verv;erl..t 1n ~ m:> Htts van de surround·ng Als dl' onderbaan gerc.>ed 1S wordt tiiJ
gel;eurd do I( d4 go1farch1tect
De tweede laag I!> een zandpakket van ca
25 cm Aan dit zand ZIJn kwahte1Ue1sen
(granula,re .samenstelling) verbonden en
zal dus meestal geleverd moeten worden
De dede laag (20 cm) ts de toplaag
De toplaag bestani over hel algem!'en
voor 20 % u t compost (ll v HP.ICOm) of
turf. en voor 80% uitzand Het zand ts
veryeh kbaar met het zand Ut! dE> tweede
I 'lag Deze toplaaq wordt op het Wt>rk
gemenad maar ~:an oo~ ~ilnt en ~laar
9" (ocht worden Schralere of ~l!ttere
mengsels ~omen vno1 INIPre laaq wordt
met t:Jehu p •:,1n eert HGM onder proftel
èlctngebrc1Cht DP t~fwNkmg van de• green
en de surround•nn Q••schmdt tenenwoo··
dg mac.hu1<1ill mi'! N•nllt>lrt egaliseerbord·
te No9 met zo lang qE>Ir.'tlron werd de
topla.19 middel~ haml•.rilcht (met de hark)
afge,:verk t en lnqPI.il·lld D1t lllt'é~ lt!!.'f
arbeidsmtenSII!f en nundcr secuur dan de
I1Utc! ge tr>ehn1ek

worden ViJStgezel

r

partiJen en verzorgen de afwerking van de
gofltechmsche ondf'!delen Vüa~ l.:an er
zand gewonnen worden Dil zand wordt.
na anal~. gebruikt vnor de opbouw van
de go Ionderdelen (1'1 hel eventueelvl'T

schra en van de fa1rways.
ft!.·~

a

be'l~er~tng .Jfgemaakt

N:J kan oe green en surround1ng 10 ëén
worden ••n kan er

....!!

een optlm<lle a<.~nt'i'nslul!lng van green cn

uno met een lè!Jgdt~ te v.m 30 crn

surrouno•ng verkrcgPn wmch'r,
ll!dcre green wotdl Ullliltldl'hjl. oll~ geheel
gl'~eurd door de golf,1tchtll'f1
ren andere beprOt>fdE• mt•thode out een
green op te bouw•'n IS dt• USGA methocle
wet< e In \'OOrgaanc!P etl111es v,m de

Het spec1n!e bun~N7itnd tsaml'rtstelltng
en kleur) wordt mPt dr ~ r t.Jn vPrwer!-t en
ml't handkracht !Jt•l'gitll•.t·••rd
Qol de bun I ers wordl'l1 t]l•dtilln<'erd
De dratn loopt door lu·t hdrt Utel laagste
punt) van de hunl t!r 01-1 een d•epte va:1
area o~a cm tn de ondt•rbouw De dra n
wordt t>t de greenbunk~rs veelal aange-

Greenteeper' urtvocr1g IS beschrl'Ven
Aanleg tees
r !e'> ocorneo 11erhoogd en onder een
flauwt! hell1ng 111 het terre1n te hggen

Ot! ondt'fbouw bestaal wl nab11 gewoll·
nen grond Ailn weerSZIJtien van de we
dtent dra1nage aangelegd tl' wordPn
De :oplaag ts ongeveer 20 cm dtk en bestaat veelal, net als b11 de green. Utt 80%
zartd e!l 20~-o compost. De onderlaag bi'·
staat ut greenzand met een laogd l.te van
0 15 m. Een alternattel op de herboven
beschreven toplaag ·~ het ver~chralen van
de aanweztge grond. tn depot of door
mtddelvan frezen De tees worden onder
een heihng (lengte-as! a,·mgc>IPQif
Tl'Vens wordt de omlr>rbouw ondt r een
tonrondmofrel aangelegd 11 l> v nfvoer
nadr Ori1Jn5)

Aanleg bunkers
t. ,r · " w1 rden wvuld rnc: bunker·

sloten op de dra1n,Jgeput behorende b1)

de green Oe drü•nllqe 111 fatrwaybunkers
wordt aang~,loten OJl de tarrwayora•nnge
mondt dtr(•ct tut op een waterparliJ

01

Fairways
D 1 1w~v· wordror1 vrelal gt~rarnperd en
ve~hraald (V\Nfcrom aihar•k!'ltfl van l et
bodemtype) Oe StiUI'ftng van de dratns IS

afhanl ehJI. v.1n hetleilef m ~baan (aan
de voet van gloonngen He).

mgcZCJ<tld met een lillrwaymengs~
Een br1komend voordpel ' ., dat d•• green·
~..l'CJ){'r of c1P. baancomnH>S<IrtS tn de toe·
~omst gema~ keiijk rJe vorm en roaat vün

De beregening

De bt.'plantrng wordt 111 hPt plant~tzoen
aangelegd De bom•>n h.lndmat•g en het
bosp!an~n veelal m,tç.l1tnaal
lo~ale Inheemse soortrr 't'rdtrr •·n d~>
VO<Jrkeur Dl:' •• ~nnP.mN Z<tl e•·n Jaar na de
aanpl.'lnt d(! qestorven hPplantrng~n moeten ·l(!rvangen (Inboet)

• · ~'' l.anen 11\ Nederldnd heb!l{!n
t>t>n autornausche b 'll"qemnq lp de
greens en de tet-s DL hootclll'ldlngrn en

Zaaien
Voor het

nny ctdtngt."'fl wordl r k•ulla" yetrol·
ken De ltmhngen d1enc~n vorstvrtJ te !tg·
gen De sproeters worden 9roplaa1.5t nadat
de toplaag er met de kraan IS 1ngedraa1d
Dtl om be.sdladtgtngen te voorkomen en
omdat aan de hoogte van ht.>t g•eenop·
pelVlak bekend 1s

Nazorg
[)( -• • • 1aa•b(!w ten worden meestal
hd gras te veri.ttjgen
De Rtddcr B V I•Loeft spellilaivoor de golf· door de aannemer vE'rrtcht
baan haar etgi.'n Zilatrn.u htne5 ontwt ~eld De aannemer kdn ui' kletn • onrechtmat~g·
aanll'g ltJn ongtaan.
Het za11d \'oiOtdt hchtln d~' grond tng~'\o\'l!rl·t heden d•e tiJdens
en
ZIJn
waargenorru
n
"a lt> eer~te opfeen rn deze,:de bewerk1ng m... t een open rot
\lenng
lil
deze
rasP.
herstt'llen
aangedrukt

De beregenmg chent te funtt1oneren voor·
dat met 1nzaa1<!n begonnen k.:m worden
Het m.achtnaatze~a1en wordt bemoetiiJic.t
doof een li' droge en door een te nat:ll'
toplail9

Daardoor 1s de opf omstltJd korter en \Ier·
\\ aa t er mlnder zaad Ook de greens
worden tegenwoord!Q mac.hlnclc11 tnge-

Dl.' dre~:ns rnondl.'n Ut! in be~ti'ldnde watergangen of waterparltJ!>n Oe lrJtrwa}'!' ZIJII
te Vl"roeltjken met gewone ~portvefflt•n
met een mmunall' t He<lu1q De dra n~l!!uven worden v('el.tl gpvuld met zand

de fa rways kdn aanpas~··r h~t as~
IS unt!orm N<t h~"ttnza;ll(•n wor Jt dt• b.<l<~ll
zwart opgeleverd en w ndl er t · gonn!!n
met oe nazorq

za,wm wordrn dP qolfondPrde-

len befnl.><.t om ••n ,nriiPre opl ornst van

uP

Ooi d·- eeme berne~ttngrn en !let rollen
van de baan valh.>n lueronder In 11 .. 1be·

vnendeltjke oevers aan te leggen
Dl: houdt 111et meer 1n dan dP oevers een
m•nder ste1l talud te ql"ven waardoor er
mocrtJ~sv~1t..'ll1"" ontst.lolrl Dil Vt>fei51 \'Vel
en ge rurmte en kan net •n de speelbanen

te rollen, het mmste ong~>wenste relie'
ont.5taat Vroeger werden de fa•rways en
de rough met verschtllt!rtde mengsels
ngezaa d Veet wm de onqewen~te soor·
ten u1t Met rough·menq;el kwamen
terecht op ue fa•rway Te<. en\'lloord~g

stel. worot ;,angeoeven o:~m hOE'vee1 maalbeunen hN gaat Onder 1dt>ale emstand gheden (het 11 ~r' ~ar f>Pn 1mplete
18-holes golfbaan btnnen 3 tot 5 maanden aangelegd \VOrden Voorda: gt>Spee:d
tcan worden ZIJn we één vol groetsetZOE'n
verder Te vroeg beg1nnen ~ an rampz.a1 ge
gevolgen hebben, met name voor de
greens GebrUlkeiiJk bted\ de aannemer
de opdrachtge~!!r r Pr H• 11gne~d aan
WIJ prefNt•ren htNbiJ een bankje zooat
we na al het werk. ruSIIfl en voldaan ach-

gedaan worden

worden cle ia•rways en de rough meestal

terover ~unnen tilten.

Beplanting en waterpartijen
>~anuu •and~happeiiJ~ en natuurliJk

punt kan het aantrll'IJt>hjk

ar. 4 , 1tiiU

oog·
ZiJn om natuur-

zaatd D•t gebeur! '" twee bew(lrktngen
l:.ruJSg(!WlJS of evenWIJd tg aan e:i.aat
E\'enwtJdtg, b•Jvoorbeeld met een ovedap
van een halve baan verd1"nt de VOOI •·eur
omde~t daarna, door met de nchllng m;;e
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