Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?
De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe en
bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg alle de juiste formulieren
toegestuurd.

Drainage nieuwe golfbaan Vianen
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf BV is ingehuurd door W Kool BV uit Wilnis.
W Kool bedrijf legt een golfbaan aan in Vianen langs de A27. Rond de holes
wordt gedraineerd. Na het maken van sleuven rijdt Oussoren Loon- en verhuurbedrijf over de grond met de rupsdumper met 5m3’s sleuvenvuller, om
de drainagesleuven met drainagezand te vullen. De sleuvenvuller is op een
compacte rupsdumper gebouwd met relatief brede rupsen, waardoor minimale insporing en een goede wendbaarheid op het terrein gerealiseerd wordt.
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De sleuvenvuller kan gemakkelijk draaien door middel van een draaikrans.
Hierdoor is de machine niet te breed tijdens transport of in het veld.
Contactgegevens
Oussoren:
06-47150205
Meer informatie:
www.oussoren.nl

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5574

PROJECTEN

5 min. leestijd

Een groene mat tijdens extreme droogte
Het voorjaar van 2015 kende een zeer schrale en droge start met later extreem hoge temperaturen. Golfbaan
Brasschaat heeft hierop ingespeeld door begin april haar fairways te behandelen met Soil 2 O. Dit is een
nieuw watervasthoudend middel om verdamping gedurende de dag te rekken. Hierdoor is er meer vocht
beschikbaar voor de plant. Zeker in combinatie met een dubbel gecoate meststof (XCU) resulteerde dit in
een zeer dichte en groene mat, ondanks de extreme temperaturen en droogte. In totaal zijn de fairways twee
keer behandeld met Soil 2 O en 2x met een gecoate meststof korrel (14-5-28). Soil 2 O is een stabiel polymeer, die uniek is omdat deze al spuitend kan worden aangebracht op het gras.
Aanneemsom: € 9.000,Naam opdrachtgever: Brasschaat Open Golf & Country Club NV
Contactpersoon opdrachtgever: Dirk van den Heyning, +32 496391155
Naam aannemer: Greenmix
Contactpersoon aannemer: Frederic De Vooght, +32 495337445
Jurassic Golf Adventure Park Gouda
Adventure Golf; van origine een Amerikaans concept, dat in 2008 in Engeland
geïntroduceerd werd en sindsdien zeer succesvol blijkt. De in een bepaald
thema (Dinosaurus) uitgewerkte kunstgras-holes zijn uitdagend en tegelijkertijd laagdrempelig. Door de diverse moeilijkheidsgradaties is Adventure Golf
zeer geschikt voor zowel golfers als niet-golfers, van jong tot oud. Golfbaan
IJsselweide opent in het najaar 2015 als eerste in Nederland een adventure golfbaan Jurassic Golf!
Opdrachtgever: Golfbaan IJsselweide
Contactpersoon opdrachtgever: Michel de Meijer, 0182-583933
Architect: City Golf
Contactpersoon architect: Michel de Meijer, 0182-583933
Aannemer: City Golf
Contactpersoon aannemer: Michel de Meijer, 0182-583933

Opening robuuste ecozone Golfbaan Naarderbos
Begin maart werd door Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw en Landelijk
Gebied van de provincie Noord- Holland officieel de Robuuste Ecologische
verbindingszone op golfbaan Naarderbos geopend. Grontmij heeft deze ecologische zone, sluitstuk in de ecologische verbinding tussen het Naardermeer
en het Gooimeer, gerealiseerd. Hierdoor wordt het voor onder andere otters
mogelijk om vanuit het natuurgebied Naardermeer via het Naarderbos de
randmeren te bereiken. Ook voor de golfer en recreant betekent de aanleg van
de robuuste ecozone door het Naarderbos een verrijking van de natuur beleving van het recreatiegebied.
Namens Grontmij vertelde Ernst Malipaard, commercieel directeur bij Grontmij
Nederland, tijdens de opening wat Grontmij de afgelopen 10 jaar in het
Naarderbos heeft gerealiseerd met als kers op de taart de aanleg van het sluitstuk van de robuuste ecologische verbindingszone tussen het Naardermeer
en Gooimeer. In samenwerking met golfarchitect Gerard Jol en de provincie
Noord-Holland heeft Grontmij een ontwerp gemaakt voor een optimaal tracé
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van de ecologische verbinding over de golfbaan. Daarnaast werden door
Grontmij alle bijkomende werkzaamheden verricht voor onder andere de
diverse vergunningen. Gelijktijdig met de aanleg van de ecozone zijn een
aantal verfrissende aanpassingen aan de golfbaan uitgevoerd, waaronder de
aanleg van een oefengreen, bunkers en looproutes. Ook de teebox van hole 18
is verplaatst waardoor, longhitters in één keer naar de green kunnen slaan.
De NGF bekijkt binnenkort wat de gevolgen zijn van de aanpassingen aan de
baan voor de zogenaamde sloperating.
Aanneemsom: € 875.000,00
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Architect: Jol Golf design
Contactgegevens architect: michiel@jolgolfdesign.nl
Aannemer: Grontmij Nederland
Contactpersoon aannemer: Hans Kok
Contactgegevens aannemer: hans.kok@grontmij.nl
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Uitbreiding van Terras met uitzicht over onze Golfbaan
Beemster
Het terras van Golfbaan Beemster, gelegen op de eerste verdieping, is uitgebreid van ongeveer 100 m2 naar bijna 220 m2 terrasoppervlakte. Waardoor wij
nog meer mensen kunnen laten genieten van ons weids uitzicht over onze
mooie 9 holes golfbaan. Er zijn twee bijzondere technieken toegepast. De
eerste is een terras dat ‘zweeft’ doordat het op palen staat. Deze palen zijn wel
23,8 meter lang; 20 meter is in de Beemster klei is verdwenen, het overgebleven stukje is zichtbaar onder het terras. Het tweede bijzondere onderdeel zijn
de elektrische opschuifbare ramen die tevens als reling dienen. Hierdoor is het

Reconstructie Golfbaan Leeuwenbergh
De gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van de stad en de regio.
Een belangrijk project is de aanleg van de Rotterdamsebaan welke het centrum van Den Haag verbindt met de snelweg vanaf knooppunt Ypenburg. De
Rotterdamse baan duikt ter hoogte van golfbaan Leeuwenbergh ondergronds.
Om de tunnel te kunnen aanleggen wordt er een werkterrein ingericht op de
oude hole 6.
Ter voorbereiding van deze werkzaamheden zijn in 2013 3 nieuwe holes
ten Noorden van de huidige baan aangelegd. Deze zijn in augustus 2015 in
gebruik genomen door golfclub Leeuwenbergh. In 2016 wordt er gestart met
de inrichting van het bouwterrein ten behoeve van het boren van de tunnel. Om overlast en hinder van deze werkzaamheden te voorkomen wordt er
een afscherming gemaakt tussen de golfbaan en het werkterrein. Voor deze
afscherming wordt 25.000 m3 grond aangevoerd en een zware schutting
geplaatst op een gronddijk van 3 meter hoog. De engineering, voorbereiding,
aanbesteding met EMVI en begeleiding van deze werkzaamheden wordt door
Grontmij in opdracht van de gemeente Den Haag uitgevoerd. Voor de inpas-

mogelijk om bij winderig weer toch buiten te zitten. De opschuiframen
houden namelijk de wind tegen. Bij mooi weer zullen deze ramen uiteraard
niet naar boven geschoven zijn.
Aanneemsom: € 100.000,Opdrachtgever / Architect / Aannemer: Gebroeders Jonk
Contactpersoon opdrachtgever: Ronald Jonk
Contactgegevens opdrachtgever: Golfbaan Beemster, Volgerweg 42, 1462
HR Middenbeemster, 0299-415665

sing wordt samengewerkt met golfbaanarchitect Alan Rijks, de golfclub en de
Landschapsarchitecten van de gemeente. De uitvoering van de gronddijk en
de schutting wordt verzorgt door de firma Meeuwisse uit Den Haag, die de
aanbesteding met EMVI-criteria heeft gewonnen.
Er wordt vanaf 8 september, na het Haags Open, gestart met de werkzaamheden, met het doel om het eind november de werkzaamheden af te ronden.
Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het omleggen van gasleidingen en het verplaatsen van de parkeerplaats Drievliet. Tevens vinden er in de zelfde periode
allerlei baanverbeteringen en aanpassingen plaats op de bestaande holes,
waardoor de baan nog uitdagender en fraaier wordt. Deze baanverbeteringen
worden door Grontmij in opdracht van golfbaan Leeuwenbergh uitgevoerd.
Opdrachtgever: Gemeente De Haag
Contactpersoon opdrachtgever: De heer M. Kniestedt
Architect: Alan Rijks
Ingenieursbureau en directievoering: Grontmij Nederland
Contactpersoon: De heer H. Kok
Contactgegevens: h.kok@grontmij.nl
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