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vaktechniek

PROFILEREN
Een uitdagend avontuur
Vaarkamp BV in Ede realiseert adventure-golfbanen voor Landal GreenParks
Als je nieuwe uitdagingen goed aangaat, valt het daarna naar je toe. Dat is wat Vaarkamp BV in Ede meemaakt
door een adventure-golfbaan te ontwerpen en realiseren voor Landal Aelderholt in het Drentse Aalden.
Inmiddels is de tweede voor Landal Twenhaarsveld in Holten nagenoeg klaar en is de derde al gepland.
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Project: 	ontwerp en aanleg adventure-golfbanen voor Landal
GreenParks
Opdrachtgever:
Landal GreenParks
Aanneemsom:
afhankelijk van grootte en inpassing tot circa € 100.000,Looptijd:
in overleg ongeveer een maand werk
Werkzaamheden: 	ontwerpen adventure-golfbanen op maat met natuurlijk
ingepaste en uitgevoerde hindernissen, aanleg terrein met
natuurlijke begroeiing, paden en banken en op wens extra
objecten
Jaco Jacobs: “Een duurzame relatie met Landal GreenParks is een voorwaarde,
omdat er geen strak omlijnd bestek is en veel verantwoordelijkheid ‘onomschreven’
bij ons is neergelegd. Wij worden gezien als een verlengstuk van Landal GreenParks
zelf.”

De net geopende adventure-golfbaan op Landal Twenhaarsveld in Holten ligt daar
prominent bij de hoofdingang en een groot reclamebord wijst de gasten op de nieuwe attractie. De vestigingsmanager vertelt trots dat ze de afgelopen week de baan
hebben geopend. Hoewel de afwerking op puntjes nog moet worden afgerond, is
hij al tevreden over de eerste respons. Maar hij stipt tegelijk even aan dat de bezoekers toch meer dan verwacht door de beplanting lopen. Hoofd verkoop Jaco Jacobs
van Vaarkamp BV bespreekt wat het beste pad is. Een passend gesprek, omdat de
aanleg van een adventure-golfbaan een voortgaand proces is, waarbij niet alles is
vastgelegd in een tot in detail omschreven bestek. Vaarkamp BV kreeg voor dit park
afgelopen voorjaar het verzoek een adventure-golfbaan aan te leggen in de aanwezige natuur en infrastructuur, waarbij de vorm en de inpassing van de banen niet
vast was omschreven. Dat mocht Vaarkamp zelf bedenken binnen de kaders van
de natuurlijke omgeving waarin het geheel moest worden ingepast en de daarbij
behorende beplanting.Dat besteedt Landal GreenParks graag volledig uit, waarbij
de verantwoording wordt neergelegd bij Vaarkamp BV.

Verlengstuk
Vaarkamp BV in Ede verricht al jaren veel werkzaamheden voor Landal GreenParks.
“Landal GreenParks vraagt daar om bepaalde werkwijzen en ziet ons daarin als verlengstuk van zijn eigen organisatie”, vertelt Jaco. Hij doelt daarmee op het feit dat
als medewerkers van Vaarkamp werkzaamheden uitvoeren ze door de bezoekers
worden gezien als medewerkers van Landal GreenParks en door dat bedrijf verantwoordelijk worden gesteld voor de werkwijzen en de kwaliteit van het werk. Om
wat voorbeelden te geven: op de parken mag je voor negen uur ’s ochtends geen
geluidsoverlast veroorzaken, je mag op het terrein maximaal 5 km/u rijden, je wordt
geacht rekening te houden met gasten en mag op de wisseldagen, als de nieuwe
gasten komen, niet aanwezig zijn en alles netjes hebben achtergelaten. Daarbij is
Landal GreenParks sterk vergroend en wil het dat ook uitstralen. Dat betekent zoveel mogelijk werken met elektrisch gereedschap, stille werkwijzen en daar waar dat
niet kan met beleid en verstand werken om de uitstoot en overlast te minimaliseren. Jaco: “Ook als de druk erop staat, blijft het anticiperen en aan het eind van de
dag altijd alles netjes en schoon achterlaten. Onze mensen weten dit en anticiperen
daarop.” Vaarkamp werkt daarom zoveel mogelijk met elektrisch aangedreven materieel. Omdat Vaarkamp met Landal GreenParks de afgelopen jaren een band heeft
opgebouwd, nodigde Landal Aelderholt het bedrijf eind vorig jaar als eerste uit voor
de aanleg van een adventure-golfbaan.

Verdiepen
“Wij zijn geen ontwerpbureau van adventure-golfbanen, sterker nog, we hadden er
geen ervaring mee, maar de opdracht triggerde ons wel”, zegt Jaco. “Dus hebben we

GRONDIG 9 2018

23

1 	De mensen hebben dit
ondernemen
najaar onder drogemet
omstandigheden de
aanplant gerealiseerd,
met een grote variatie
bestaande uit 22
verschillende planten.
zoals hier blauwgras.

vaktechniek

2 	Vaarkamp heeft ook
de paden aangelegd,
in dit geval met mooi
Schots granietgruis
en daaronder
menggranulaat
en brekerzand.
Vrijkomende grond is
gesloten verwerkt in
het project.
3 	De hindernissen zijn
ingepast met gebruik
van natuurlijke
elementen. Het
blijkt dat bezoekers
toch nog veel langs
de randen over de
jonge inplant lopen.
Daarvoor wordt een
oplossing gezocht.

1

2

4 	Bij dit gedeelte zijn
de holes zo ingepast
dat ze vloeiend tussen
de bomen slingeren.
Het beplantingsplan
is hierop ook
aangepast, met hier
onder andere veel
bosbessenstruiken.

3
ons verdiept in dit fenomeen en binnen de kaders van de opdrachtgever
over de landelijke inpassing zelf de banen ontworpen met bijbehorende
adviezen over de inpassing en inplanting in het terrein.” Dit resulteerde
afgelopen voorjaar in een adventure-golfbaan met achttien holes voor
Landal Aelderholt. De banen hebben natuurlijke vormen en een variatie
aan hindernissen. Die hindernissen bestaan uit hout, steen, cortenstaal
en hoogteverschillen in de baan en incidenteel zijn bestaande bomen
in de baan verwerkt. Beplanting, grasveldjes en bomen rond de banen
benadrukken de natuurlijke sfeer van het Landal-park. Vaarkamp heeft
bij de realisatie van deze baan in het afgelopen vroege voorjaar, in de
natte periode, veel geleerd. Jaco: ”Door het natte weer zat het tegen en
de manager wilde wel dat het voor het seizoen klaar was, binnen de gestelde klantvriendelijke werkwijzen. We hebben in tijd en geld leergeld
betaald.”
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Toch verder
Na de realisatie van Aelderholt werd Vaarkamp BV al snel benaderd door
Landal Twenhaarsveld in Holten: of het bedrijf voor de zomervakantie
daar ook een baan wilde aanleggen. Op basis van leergeld schreef Vaarkamp reëler in, om zo de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren binnen
de gestelde spelregels. Jaco: ”We wisten dat de prijs de opdrachtgever
zou tegenvallen, maar gezien de ervaringen in Drenthe wisten we wat
erbij komt kijken. We hebben hierin geen concessies gedaan.”
Jaco geeft aan dat hij dan ‘nee’ afgeeft in plaats van tegen een te scherpe
prijs de werkwijzen en relatie op het spel zetten. Daarbij was er nog het
probleem dat Vaarkamp al tot de bouwvak vol zat met werk en dus de
afronding binnen de gestelde tijd ook niet waar kon maken. In eerste instantie volgde er een afwijzing op het achttien-holes-plan, maar na enige
tijd kwam er weer toenadering. In overleg is een alternatief twaalf-holes-

5 	Het ontwerp van
de individuele
holes is geheel
in eigen beheer
door Vaarkamp
uitgevoerd. Met ook
hier geen concessies
in kwaliteit, dus een
stevige ondergrond
met brekerzand,
menggranulaat en
opsluitranden.
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6 	Het aanleggen
van deze looping
als eyecatcher
bij receptie en
restaurant gaf extra
druk om het zo goed
mogelijk te doen,
waarbij de gasten de
mannen natuurlijk
flink ‘op de vingers
keken’. Hoort er ook
bij.
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7 	Vaarkamp heeft een
grote variatie in de
holes aangebracht,
waarbij naast
hoogteverschillen
en natuurlijke
elementen ook met
verschillende kleuren
en verschillende
hoogten kunstgras is
gewerkt.

7

8
plan gemaakt dat goed in te passen was in de beschikbare ruimte en
waarmee de opdrachtgever binnen zijn gestelde budget bleef. Een voorwaarde van Vaarkamp was wel dat het bedrijf de baan pas in dit najaar
zou kunnen realiseren. Jaco: “Ook hierin zijn we vooraf helder om teleurstellingen te voorkomen. Je kunt het dan beter niet doen dan de beloften
niet waarmaken, ook al wil je het zo graag en weet je dat dit een prima
kans was om deze nieuwe tak verder op de kaart te zetten.” Uiteindelijk
kreeg Vaarkamp ‘Holten’ gegund en mocht het bedrijf dit najaar de baan
aanleggen. Deze is bij het uitkomen van deze uitgave afgerond.

8 	Voor het grondverzet
en straatwerk
ontkwam Vaarkamp
niet aan het gebruik
van motorisch
materieel. Dergelijke
werkzaamheden
zijn in overleg met
de beheerder op
geplande tijden
en zo stil mogelijk
uitgevoerd.

het voor de medewerkers ook aantrekkelijk”, zegt Jaco. En dus praat hij na
afloop toch nog even met de manager van Landal Twenhaarsveld door
over de eerste ervaringen met de gasten. “Ervaringen die we weer meenemen naar het volgende project”, zegt Jaco, want dat heeft Vaarkamp
inmiddels ook binnen. Een paar uur sturen verder van Ede mogen ze in
Duitsland ook een adventure-golfbaan gaan aanleggen op een Landalpark. Voor Vaarkamp het bewijs dat als je iets echt wilt en geen concessies
doet in kwaliteit en prijs je het werk gegund krijgt. Nog zo’n opdracht en
Vaarkamp heeft in no-time de naam van adventure-golfbaanspecialist.

Medewerkers tellen
Een belangrijk nevenargument voor Vaarkamp voor dit project is ook de
omvang ervan. “Het zijn projecten waar we met een groep van vier tot vijf
personen ongeveer drie weken bezig zijn. Dat is te overzien en dat maakt
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