Van golfende boeren tot goedboerende golfers
Golfbaan Landgoed Bergvliet, nieuwe oogappel Oosterhout

Vl.n. r. Herman Pheninckx, ThomasRommeen René Phenmckx

Misère in de landbouw als oorzaak van een
t oevlucht in golf. De aanleiding voor Golfbaan
Landgoed Bergvliet is niet uniek, maar in de uitwerking van hun plannen willen René en Herman
Pheninckx wel degelijk enig zijn. Het aantal uren
dat de broers in hun golfcomp lex steken, is op
dit moment misschien wel twee keer zoveel als
dat ten tijde van hun boerenbedrijf. "Maar als
we iets willen doen, willen we het ook héél goed
doen", klinkt het gebroederlijk. We zitten in de
tijdelijke horecavoorziening, die - als het riante
Paviljoen dat nog in aanbouw is zij n deuren
opent in het voorjaar van 2007 - dienst gaat
doen als onderkomen van de golfschooL Op het
dak klinkt het geluid van de ontmoeting tussen
driver en floating bal, die we even later in de als
driving range dienende vijver zien terechtkomen.
In fases is de golfbaan opengesteld voor het
publiek. De 9 holes par 3 als eerste op 1 juni
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de laatste zes op 1 november. Binnen één kalenderjaar zijn ze aangelegd, het idee voor de golfbaan ontstond reeds aan het einde van de jaren
'90. René Pheninckx: " Elf jaar geleden ben ik in
aanraking gekomen met de golfsport, w aarna ik
geleidelijk aan een golfende boer werd. Toen het
minder ging in de landbouw en ik de ontwikkelingen op galtgebied in deze omgeving zag, heb
ik zelf ook de stap gezet om iets soortgelijks op
te starten. Dan is het belangrijk dat je medew erking krijgt van de lokale en provinciale overheden, milieuverenigingen en collega-boeren die
grond w illen afstaan om voldoende hectaren t e
vergaren voor een volw aardige golfbaan . De
huiskavel van het boerenbedrijf telde 32 hectaren, het golf complex nu 6 1. De samenwerking
met de gemeente verliep in eerste instantie
stroef, maar na de komst van een nieuw college
in Oosterhout (maart 2002, red.) versoepelde
alles ." Architect Gerard Jol maakte een voorontwerp en Bureau Coördinaat uit Oist erwijk, die
de milieueffectrapportage (mer) vervaardigde,
heeft alles in goed overleg besproken met de
milieuverenigingen. René Pheninckx: " Die
verenigingen zijn heel belangrijk, w ant zij kunnen
de plannen maken en breken. Het goede overleg
resulteerde in het verlenen van medewerking,
waarna w e een jaar bezig zijn geweest met het
schrijven en de procedure van de startnotitie. Dit
document lag aan de basis van de mer die w eer
een jaar daarna af w as en goedgekeurd werd,
wat in mei 2005 de verklaring van geen bezw aar
van de provi ncie opleverde."
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baan via deze technologie hebben gerealiseerd.
Het werken via het GPS-systeem zorgde in het
begin wel voor wrijving tussen de architect en de
aannemer. Dat komt mede doordat er bij de ontw ikkeling van een golfbaan natuurlijk ook veel
geveelsdingen meespelen die je niet altijd op
papier kunt weergeven. Maar de stroefheid en de
onduidelijkheden van het begin losten zich
gaandeweg de realisatie vanzelf op. Voor beide
partijen werd het zo een leerzame ervaring."
Broer René vult aan: "De Ridder heeft het zaaien
verzorgd en Gebr. Smits heeft de beregening
aangelegd. Wij hoorden goede geluiden over
Smits en w isten dat ze veel projecten deden met
Rain Bird . Ze zijn zeker niet de goedkoopste,
maar geld is niet altijd de belangrijkste afweging.
Wij hebben bij Smits gekozen voor dubbelrijs
fairwayberegening, waarbij het water effectiever
én efficiënter over de oppervlaktes wordt verdeeld. Dat levert een aanzienlijke waterbesparing
op, want er wordt nu bijvoorbeeld geen water
verspild in de rough. Verder hebben we geen
meter drainage op onze baan, omdat we een
zand-op-zand ondergrond hebben . Hoe dieper je
gaat, des te grover het zand is. Zelfs als het heel
veel of hard regent, zijn de greens en fairways zo
droog. Het zand voor de greens en tees hebben
we hier gewonnen en nu hebben we een depot
met 2500 kuub zand dat we kunnen gebruiken
voor het dressen en het bijvullen van bunkers."
De 61 hectaren omvattende links course telt vier
kavels: een parkbaan, een bosbaan, akkerland en
heide. Zes holes hebben serieuze waterpartijen,
terwijl verder vooral zandvlaktes, plantvakken en
bunkers hindernissen vormen. Hoofdgreenkeeper
Thomas Romme, die aan tafel is aangeschoven,
vertelt: " We hebben hier weliswaar maar 40
bunkers, maar de vele zandvlaktes compenseren
dat. Die worden ook vaak lastig bevonden door
de golfe rs. Geleide lijk moeten die zich op onze
baan ontwikkelen als een onderdeel ervan en
niet als een obstakel. Minder bunkers betekent
ook minder onderhoud. Door het verschralinggebied hoeven we maar een of twee keer per
jaar met de klepelmaaier eroverheen. Voor de
greenkeepers is dat mindere werk niet erg. Dat
Een maand later startte de daadwerkelijke aanleg
van de golfaccommodatie. De gebroeders
Pheninckx gaven de opdracht aan aannemersbedrijf Liebregts BV uit Middelbeers. Een
opmerkelijke keuze, omdat zij nog geen ervaring
hadden met de aanleg van golfbanen. Herma n
Pheninckx: " Liebregts is een cultuurtechnisch

bedrijf dat zich bezigt op het gebied van grond-,
water- en wegenbouw. Het wilde graag een golfbaan aanleggen en wij hebben hier de
mogelijkheid en het vertrouwen gegeven. Via
een geavanceerd GPS-systeem heeft Liebregts de
baan uitgezet; w ij zijn volgens mij de eersten in
Nederland, en missch ien wel in Europa, die een

werk wat nog wél gedaan moet worden, kunnen
we nu effectiever doen. We kunnen ons
daardoor echt concentreren op de fairways, de
voorgreens en de greens. Daarbij gaan we te
werk met mach ines van John Deere, die we bij
dit vooruitstrevende megabedrijf in één pakket
hebben aangeschaft."

De meest in het oog springende attractie van de
golfaccommodatie is de als driving range
dienende vijver, waarmee Bergvliet een unique
selling point probeert te bewerkstelligen. Volgens
Herman Pheninckx werken golfers door de vijver
bewuster naar een punt toe, in plaats van dat ze
de ballen zomaar wegrossen . "We hebben leuke
targets eromheen gerealiseerd en bovendien
kunnen golfers hun watervrees overwinnen. Op
een enkeling na die vindt dat die niet ziet wat de
bal doet, hebben we geen klachten ontvangen."
De bouw van de caddiemasterruimte en enkele
schuilhutten restee rt nog, evenals de afbouw van
het riante Paviljoen Landgoed Bergvliet dat op
1 maart 2007 zijn opening beleeft . Als alles
gerealiseerd is, biedt Golfbaan Landgoed
Bergvliet werkgelegenheid aan 15 tot 20
personen. René Pheninckx: "We proberen alles
van onderhoud tot shop en horeca in eigen hand
te houden en w illen niets verhuren of
verpachten. Al le onderdelen moeten goed op
elkaar afgestemd zijn, zoda t je eenduid ig en
zoa ls je zelf w ilt te werk kunt gaa n. A ls je aan
contracten vastzit, is dat lastiger. De horeca hoeft
geen hoofdopbrengst te zijn, maar als deze tak
niet loopt, kun je het shaken. Ons Paviljoen dat
komend voorjaar zijn deuren opent, telt 220
stoelen en heeft een terrasoppervlakte van
600m2. Het hout en het glas maken het gebouw
tot een transparante ontmoetingsruimte waarvan
behalve onze golfers ook bedrijven en
particu lieren gebruik kunnen maken bij hun
act iviteiten."
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