Hein van lersel

Alles beter dan een agrarische bestemming
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De Wit "Een paar jaar geleden wtst ~~he
lemaal n1ets van golf, maar omdat tl er de
laatste Jaren heelintenslet mee bcz•g ben
tJCI.'·eest, ontwt~kel Jl" el'n dutdeliJk I.' vtSII!
OP aanleer en NJ'llotldlil' I~ let voor mets
dat wc de d1recttevocnn<J over .:~e aanleg rn
e1ol'n himd tlC'bben gultouden •

11('1 an iwoord op die vrt1t1 9 Is N•nvoudlq, tJidll'> dt- Wit.
De aanleg van Prise d'Eau in Tilburg
\
Jll
Cl 1q1 "'ldiV.h<tJIPIJ hE-! I
WIJ de pitcht om hl'l wa tl•rwtngebtf. ~en
he: grondwaterb~?S<h!>rmtrq• te~ I to
goed mogeliJk te besthermen teg<'n mog"!!tjke vcNuthng En WIJZIJn van mening
da' een golfbaan dan eer goede optte IS •
Momentl'el b!wt de fWM zo'n 350 ha
grond en hterop mogen n.~tuurhJ~ oeen
a~.Mte1ten planlSvlnden dte ::.. hadeltJ" ZIJn
cf runnen ZtJn voor de wa terkwalttett
Oorspcon e!•i~ werd op t E'l grootste deel
van het terrein van Pnse d'Eau landbouw
gepl~gd en t~n de TWM het gebted had
aange: ocht ZIJO WtJ meteer op zoe~. gegaan naar een be~temmtng, dte aan zou
s!Ulten op onze e•s.•n W11 z•tn 1n eerste
nstantte 1n gespre'- geweest met een ecologische boer, maar dat ts vanwege de

pac.!ltwctgt:!Vmg ntPt doonwgaan rr ZIJn
toen contactt•n grl• '9d Mf'l 1 en lnltlattef{lfO(!p, dte op zoek was nol<lt een h11retn
om een golfbaan te rcali~··ren Eu Prrse
d'Erl~ •s het re~ultaat. E~ll e1s stond voor
de TWM als een paal bov('n watl"' Als
gronde genaar wJide lt> de complete ver·
antwoordtng houden over tle clanleg en
(!)p!Ottat'e van de bac1n

Amerikaanse baan
P. ~ d'f ~~~ ~~ ontworpC>n door de ~ucces
vol e Amer.kaan• Qc lfi.Ja.marthllect
Ronald Fre.~m [t•n <Jrd ltlt>cl die ooi. verantwOOrdelijk w.lS voor de t.uro·DIY\ey
golloaan De w ."ngl'n tn de baan geven
de baan een dutdelijk À!nellka,ms ~arakw
Maar geluiJ:.,g ",.., op Pl'll mantel d ,. heel
natuurhJI. aandoet Amenkaans aan d"'
baan "'I" ook dP enom1 grote greem en
tees op edere hotl tedece hole IS voornen
van 3 tees, dte maken dat de baan op 3
nl\c!aus te speler J.., nameltjk 6200 merer
voor c~ profess1onats, 5000 meter voor de
gemtddelde speler en 4000 meter voor de
begmners S•J de ac1nleg rs In een geslo<en
grondi.Jdlans c•rco 220 000 m1 grond verzet. Grond dte vooral gebrurkt werd om
een heel stelsel van 1aluos en ond epe
afwatenngssloten aan tl:' leggen
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Een stelsel. dat er voor moet zorgen dat
regen· en drainagewater snel geloosd
wordt op de dne grote wate1partiJen cf1e
m de baan 41Jn opqenomen De aanleg
van Pnse d Eau 1s begonnen 111 Sl!pternlx'r
'93 en ho~>wel dit najaar al gespeeld
.vordt op de ó oefenhoiE'S, wordt de om·
plm~ baan aan het einde Vdn de le11te '95
geopend
Sterke oefenfaciliteiten

P 1se d Eau heeft tondermeer u1tgebre1de
oelen-faohlP1ten Behalve een driVIngrange en dne p11ch & pu1 11ng greens, !Je.
schikt rle baan over een complete 6-hol~
par 3 oefenbaan

M11n laatste vraag gaat over de econom1·
sche haalbaarheld van de bacm Er 211n de
laatste liJd 1n de buurt van Tilburg nogal
wat 'golfbaan 1n1t1at1even De W1t 'WIJ
'<er.'.lachten en merken dtlt er genoeg
<!Olm() IS uu TJiburg f'n de /eer nab1je

Milieu
lloewe Pnse d'Ec1u fliP.! q('legen rs tn het

omgevmg Men•.en wtllvn n1N VN n1den
om P.en rondje te )pelen En verder \',tlfdt
d1t gcv:oon een t Wdlfl 1til'f goed!.' l'n
rnoore bdan met zeer qoedt' lallhtelt!'n
WIJ Z1en de toekomst met vertrauv-en

\'.aterwmg"'b'ed of

teg~moet"

1n de d1
recte omgevmg
van de wmputten, 1na<H wel gede>eltehJir 1n
Pen grondwaterbescherm1ngsgeb1Pd, heeft
Pnse d'Ec~u gee11 fiSICO w11ien neme>n voor
een eventuele orondwatervervuil1ng. Zo
ZtJn de greens en de ondiepe diwotenngsslo:en d•e afwateren naar de vuver. voor
zover ZIJ gefe9en lijn binnen het grondwaterbe5 henr11ngsgebied, onderiohed N.et
alleer deze greens ZIJn vloelslofdicht af gewerk . he:zelfde geldt ook voor het parkeerterretn waarvan de hemelwaterafvoer
1s u1:gerust met vet· en olleatsche1ders. Zo
mogen op Pnse d'Eau totaal geen bestnJ·
d1ng>m1ddelen worden gebrutkt Ook met
011 de bestrijding van het eerste golf on·
kru1d, dat de ZOJUISt 1ngeU~aJde fmrways

GREENS VAN OE TILBURGSE
ZIJN INGEZAAID MET:
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te1st~rt op het mor wnt dat 1k de wan
t>ezo...k. Oo~ 1n het bPhf'l:>r zal PnSt> d'Eau
er alles aan do"n om l n~t rn1heu te ont.:wn
Op uet moment Jc1t 1k. de baan 1n aanleg
beloel., ts n(l(J gel'n w temdehrke besliSSing
genomen over de a.1nschal van gre(>n- en
teemaalers Maarwn d~;> Wit Wil echtN wel
ver~lappen dat d1t, nut~ le dan de qestelde
e1Sefl voldoo:•n, t•lektn~clie maa1ms g.Jan
woroen Alll' ander!.' Cmetl"leansche)
ma<~1ers zullen verder mtnlmnat moeten
wo,CJen voolllen v<m een yoed werkend
ohe·dtlte<tles~tcem rn b1olog1S<h <Jibree~.
bare hydraulische 011~

belangriJk dat et goede school· en oefen
facd1te1ten komen WIJ wdlen mee1 ZIJn
dan 'alleen· een 18-holes golfbaan
De oetenfac1hte1ten 71Jn natuurliJk ook 1n
te zenen OIJ bijVOOrbeeld cl1mcs en
bednJfsdagen • Naast extra oefen-iaCihtel:en •s biJ de aanleg sterk gelet op de ve1lighe1d op de baan Maarten de W.t·
"Daaraan kan Je he€1 sterk merl\en dat
Rooald Fream een Amenkaans architect 1s
~ e•sen voor ve1hgheid ZIJII 1n Amen ka
veel strenger dan b11ons.
De af~Jnd tussen speellijnen ts t~ltiJd m1n·
s:er\S 60 tot 80 metN Wij haddr>n
nd:Uurll,~ oo~ relatif f veel grond ter
besch1~k1ng
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