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1. Inleiding 

De gemeente Noordoostpolder heeft Jos Scholman Groen bv opdracht gegeven advies uit te brengen 
over de cultuurtechnische staat en de bespeelbaarheid van de fairways van Golfbaan Emmeloord.  De 
huidige conditie van de fairways veroorzaakt problemen wat betreft de bespeelbaarheid en het gebruik 
van de baan.  Al vanaf de opening van de baan zijn er problemen ten gevolge van wateroverlast en dit 
is door de jaren heen alleen maar erger geworden.  
Als eerste is er een literatuur studie gedaan naar alle beschikbare informatie zoals het aanlegbestek, 
nazorgplan, onderhoudsplan, tekeningen en uitgebrachte adviezen. 
Om een goed beeld te krijgen van de problematiek is er in eerste instantie terreinonderzoek gedaan en 
is er gekeken naar de profielopbouw ter plaatse van de fairways. Ook zijn er infiltratie en verdich-
tingsmetingen uitgevoerd om een beeld te krijgen van de toplaag. 
Alle catch bassins, putten en uitstoombuizen ter plaatse van de Golfbaan zijn ingemeten zodat een 
goed beeld verkregen  is van de hoogteligging en functioneren van het huidige drainagesysteem.  Het 
gehele terrein is ingemeten door het uitvoeren van Survay vluchten waarbij een 3D model is gemaakt 
van de gehele baan. 
 
Het onderzoek richt zich puur op de holes die aangelegd zijn op de stortplaats. Dit zijn de holes 5, 6, 7 
en 8 in het geheel, hole 9 vanaf de tee tot de 2e dogleg en hole 4 ligt tegen de stortplaats aan. 
 

 
 
Afbeelding 1:  ligging hole op de stortplaats. 
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2. Aanleg 
 
Golfbaan Emmeloord is in 2008 aangelegd aansluitend  op het aanbrengen van de bovenafdichting 
van Stortplaats het Friese pad.  Tijdens het aanbrengen van de bovenafdichting van de vuilstort is de 
basis voor de aanleg van de golfbaan aangebracht. Opdrachtgever voor het aanbrengen van de boven-
afdichting en aansluitende de aanleg van de golfbaan was Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad. 
 
De bovenafdichting van de stortplaats is als volgt opgebouwd (van boven naar beneden): 

 Deklaag van minimaal 1 meter grond incl. toplaag van 20 cm; 

 Drainagemat ten behoeve van de  afvoer van regenwater; 

 Kunststof folie; 

 Zandlaag met daarin meetelektrode tbv het lekdetectiesysteem; 

 Avi bodem as; 

 Afval. 

 
Figuur 1: afdichtingsconstructie stortplaats 
 
 
De deklaag bestaat uit klei afkomstig uit de naastgelegen recreatieplas, deze klei is met zware 3 assige 
dumpers aangevoerd en in model gebracht door bulldozers.  Gelijktijdig met het aanbrengen van de 
bovengrond is de extra grond aangevoerd die nodig was voor de terreinmodulatie van de golfbaan 
conform hoogtelijnen tekening van Jol Golf Design. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een civieltechnische aannemer  met aandacht voor het ma-
ken van een goede afdichting.  De klei is rechtstreeks op de drainagematten gestort, er is niet eerst een 
zandlaag op de drainagemat aangebracht.  De zandlaag is noodzakelijk voor een optimale opname en 
afvoer van het water en zorgt er tevens voor dat de  drainagemat niet dicht gaat zitten met fijne klei-
deeltjes.  De aanleg had voornamelijk tot doel om het afval op een veilige manier  af te dichten met 
een vloeistofdichte constructie. In het ontwerp en tijdens de aanleg is er verder geen aandacht besteed 
aan het krijgen van een bespeelbare doorlatende onderlaag en toplaag die geschikt is voor golf.  
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Gelijktijdig met het aanbrengen van de grondlaag zijn de catchbassins en afvoerleidingen op de stort-
plaats aangebracht.  De catchbassins zijn onderling verbonden met flexibele PVC blinde ribbeldrains 
en niet met gladde PVC afvoerleidingen.  De naamgeving van drains doet vermoeden dat ze ook water 
opnemen maar blinde drains zijn niet voorzien van perforatie en omhulling en voeren dus alleen het 
water af dat via het maaiveld rechtstreeks in de catchbassins stroomt. De afvoercapaciteit van ribbel-
drains is aanzienlijk lager dan gladde PVC buizen en de kans op ongelijke zetting is bij een flexibele 
buis ook groter. 
De kans is groot dat er gedurende de eerste jaren zettingen optreden waardoor de putten niet meer op 
de laagste plekken staan en de leidingen op de stortplaats niet meer optimaal op afschot liggen.  
 
Op de rand van de stortplaats staan 7 verzamelputten (A tot en met G) waar de leidingen samenko-
men en vanaf de verzamelput wordt het water via een 160 mm blinde drain afgevoerd  naar de teen 
van de terp.  Al het water wordt vervolgens afgevoerd naar de Nieuwe Casteleijnstocht ten Zuiden 
van de Terp.  Ten Oosten van de Terp ligt langs de polderholes een scheidingsloot voor de afvoer van 
het water van de putten A, B,  C en D. Ten westen van de Terp worden putten E, F, en G afgevoerd 
via een blinde drain van 200 mm doorsnee die loost op de de Nieuwe Casteleijnstocht. 
 
De klei is vastgereden tijdens de aanvoer met dumpers en met bulldozers en in model gebracht. Na-
dien is de klei  niet meer los gemaakt aangezien het gevaar bestond dat de folie beschadigd zou wor-
den.  Tijdens de aanleg stond er water in de ingesloten laagtes waardoor extra verdichting en struc-
tuurbederf is ontstaan. De aannemer heeft niet het nut en de noodzaak ingezien om het structuurbe-
derf op te heffen door het uitvoeren van diepere grondbewerkingen onder droge omstandigheden. Er 
zijn geen zandsleuven of zandpalen aangebracht vanaf het maaiveld tot aan de drainagemat voor de 
afvoer van water. De aannemer was gericht op het op het verwerken van de grond conform het 3D 
model en hierbij is onvoldoende rekening gehouden met voorkomen van structuurbederf en het aan-
brengen van mooie teelaarde ter plaatse van de fairways. De grondwerkaannemer had geen affiniteit 
met cultuurtechniek en golf. De boven- en ondergrond is gelijktijdig ontgraven en gemengd aange-
bracht en niet in 2 werkgangen door eerst ondergrond aan te brengen en daarna de bovengrond.  De 
verschraling van de fairways met 8 cm zand is aansluitend bij het aanbrengen van de bovengrond 
aangebracht.  
 
De aanleg van de golftechnische onderdelen zoals de greens, tees en bunkers zijn aansluitend aan het 
aanbrengen van de grond en terreinmodulatie uitgevoerd. Ten behoeve van de greens, tees en bunkers 
zijn aanvullende drains met zand gevulde sleuven  aangebracht in de  bovengrond en daar is een goed 
doorlatende zandlaag op aangebracht waar de gewenste grassen op zijn ingezaaid. Deze gebieden zijn 
verder goed gedraineerd en functioneren prima aangezien de drainsleuven zijn gevuld met zand en 
aansluiting maken met de toplaag van zand. 
 
De fairways zijn gemaakt met de klei uit de naastgelegen vijver waarbij vrijwel geen onderscheid is 
gemaakt tussen boven- en ondergrond.  Deze klei is verder niet bewerkt of losgetrokken maar wel 
verschaalt met zand dat vrij is gekomen uit de naastgelegen vijver nabij hole 1 en 4.  Zand dat gewon-
nen wordt  in de Flevopolder is fijn (M50 cijfer 160 tot 180 mu)  wat betreft granulaire samenstelling 
en niet geschikt voor het  gebruik als verschralingszand.  Het zand is voornamelijk in de bovenste 15 
cm doorgemengd wat we ook terug zien in de meetresultaten.  
In de zware klei ter plaatse van de fairways is ook geen drainage aangelegd, er is alleen sprake van 
enkele catchbassin die het water via blinde drainageleidingen afvoeren van de stortplaats. De catchbas-
sins zijn geplaatst in de ingesloten laagtes in de baan en voeren bij stortbuien het oppervlaktewater af. 
 
Het ontwerp en de constructie gaat er vanuit dat de neerslag wat in de bodem infiltreert en niet recht-
streeks via de catchbassins wordt afgevoerd door de grondlaag zakt en via de drainagemat wordt afge-
voerd. 
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3. Onderhoud en gebruik 

 
Het  dagelijks onderhoud is de verantwoording van de golfclub en de die heeft hier een onderhouds-
contact voor afgesloten met een aannemer. Het onderhoud is gericht op het bespeelbaar houden en de 
presentatie van de baan.  De werkzaamheden zijn met name gericht op cultuurtechnische bewerkingen 
van de toplaag in de vorm van verticuteren, bezanden, beluchten, bemesten en maaien van de greens, 
tees en fairways. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar de greens, voorgreens, tees en specifieke 
golftechnische onderdelen zoals de bunkers, holes verplaatsen en herstellen van speelschade. 
Binnen het onderhoudscontract is er zeer minimaal aandacht voor het uitvoeren van groot onderhoud 
aan de fairways in de vorm van bezanden en vertidraineren.  Het is niet helder of de afvoer leidingen 
op de golfbaan afgelopen jaren gereinigd zijn en wie zijn verantwoording dit is.  Aan de rough en de 
beplanting wordt naast het maaien geen extra aandacht besteed. 
Algemeen onderhoud en onderhoud van de openbare terreinen wordt uitgevoerd door de gemeente 
(gemeente is pachter van de baan).   
Het onderhoud en de nazorg van de bovenafdichting is de verantwoording van de provincie Flevo-
land (de provincie is de eigenaar van de locatie), de volgende werkzaamheden worden namens de 
provincie uitgevoerd: 

 Onderhoud inspectieputten, doorspuitvoorzieningen, waterafvoerleidingen en drains die in 

de teen van het talud liggen; 

 Onderhoud van de perculatiesloten inclusief de taluds tot de insteek  rondom de stortplaats; 

 Onderhoud afvoersysteem tbv het afvalwater; 

 Onderhoud van de gasonttrekkingsinstallatie. 

 
Algemeen kan gesteld worden dat de provincie Flevoland verantwoordelijk is voor alle voorzieningen 
onder de golfbaan  op de terp die behoren bij de voormalige vuilstort zoals de gasopvang, waterafvoer 
van de terp en via de drainagemat en de leksignalering. 
  
De golfbaan wordt gedurende het gehele jaar gebruikt en onder alle weersomstandigheden wordt de 
sport beoefend. Winterbespeling stelt hoge eisen aan de grasmat en de bodemopbouw. Ook in de 
maanden met een neerslagoverschot moet er gebruik gemaakt kunnen worden van de baan. Dit houdt 
in dat na een sportbui van 10 tot 40 mm er gewoon gespeeld moet kunnen worden.Vanaf het najaar 
vindt er verzadiging plaats op de baan waardoor en bij betreding verdichting van de bodem ontstaat of 
ernstige beschadigingen van de grasmat.   Vanaf de opening zijn er problemen met de bespeelbaarheid  
in  de winterperiode van de fairways.  De golfclub heeft met eigen middelen op beperkte schaal ge-
probeerd verbetering aan te brengen wat betreft de waterhuishouding van de baan. 
 
De volgende zaken zijn hierbij uitgevoerd: 

 IJsco prikken en bezanden van slechte gebieden door de gehele baan; 

 Extra drains en catchbassins, zeer lokaal (hole 5 en 7); 

 Plaatsen van extra afvoerputten ter plaatse van ingesloten laagtes; 

 Drains en zandlamellen  ter plaatse van slechte gebieden van hole 5,  6,  8 en 9. 

 
Zie bijlage 2 met de tekeningen van de aanvullend uitgevoerde werkzaamheden die zijn uitgevoerd 
door de golfclub. 
 
Het plaatsen van extra putten in ingesloten laagtes voorkomt plasvorming tijdens neerslagoverschot. 
De uitgevoerde werkzaamheden hebben geleid tot plaatselijke verbeteringen en het creëren van meer 
waterberging en niet tot een structureel oplossing.  Door middel van IJsco prikken en het maken van 
zandlamellen kan het water versneld door de toplaag afgevoerd worden, maar als er met de zandlamel-
len geen of onvoldoende aansluiting naar zand gevulde drainsleuven wordt gemaakt kan het water nog 
niet weg.  Ook heeft het IJsco prikken alleen effect in de toplaag en verbeterd de waterafvoer door de 
toplaag maar doet dit verder niks met de slecht doorlatende onderlaag. 
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4. Terreinonderzoek 

 

Ter plaatse van de fairways zijn profielkuilen gegraven om een beeld te krijgen van de problematiek. 

Lokaal zijn er zeker verschillen maar de bodem opbouw is vrij uniform over de gehele terp. 

 
Het onderhoud is gericht op de problematiek ter plaatse van de fairways, de rough en plantvakken 
worden in  het onderzoek en advies met betrekking tot de oplossing niet meegenomen. 

 

4.1 Infiltratie toplaag 
Met de 'turf tec infiltrometer' zijn op een 3-tal fairways (5, 7 en 9) infiltratiemetingen verricht 
waarbij de verzadigde infiltratiewaarde bij alle onderzochte fairways > 120mm/uur bedraagt. 
Deze waarde is ruim voldoende. Het grote aandeel Roodzwenkgras (Festuca sp.) in de grasmat 
is een indicatie dat de grasmat en directe toplaag voor een belangrijk deel van het jaar ( peri-
ode mei - oktober ) goed droog is. De toplagen hebben daarmee een goede waterdoorlatendheid.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Infiltratie onderlaag  

Tot op 20 cm diepte zijn op de 5 onderzochte fairways profielkuilen gegraven. De profielen 
van de fairways 5, 6, 7, en 8 vertonen veel overeenkomsten.  De fairway van hole 9 heeft een 
wat zandiger toplaag dan de andere onderzochte fairways. Bij de fairways van 5, 7 en 9 zijn 
de profielkuilen vervolgens gevuld met water om te kunnen beoordelen of het water na ver-
loop van tijd ook dieper zal gaan infiltreren. Bij géén van de 3 fairways was er een zichtbare 
verandering van het waterniveau na verloop van 15 minuten.  
De onderlaag is zeer slecht waterdoorlatend.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Indringingsweerstand 

De verdichtingswaarde is gemeten met een penetrometer. De verdichting van zowel de top-
laag (0-0.20m) als het onderliggende profiel (>0.20m)  is hoog. Vanwege de droge condities 
zijn de gemeten waarden -  > 50 bar en doorgaans nog hoger. De toplaag is daarnaast wat 
zandiger, beneden de 0.20m is de structuur meer siltig (slib) en nog fijner van samenstelling 
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dan de bovenlaag. Wortelgroei is mogelijk van 25 tot 30 bar. 
De indringingswaarde (verdichting) neemt structureel toe bij de diepte van de metingen.  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laag Lutum (< 2 mu) Leem (2-50 mu) M50 cijfer 

Toplaag 0-20 cm 13 % 23 % 150 mu 

Tussenlaag 20-40 14 % 42 % 120 mu 

Onderlaag  40 tot 60 13,1% 39 % 120 mu 

 

Over  het algemeen bestaat de bovenste 20 cm van de fairway (toplaag) uit redelijk  doorlatende klei 

met een lutum percentage van 11 % en een leemfractie van 37 %. Het percentage zand is 56% waar-

van 30 % uiterst fijn zand tussen de 50 en 150 mu. De  toplaag is zeer gevoelig voor versmering en 

verdichting en na neerslag gelijk verzadigd met water.  Naarmate je dieper in het profiel komt, heeft de 

grond een hoger percentage lutum en leem en is het fijner van korrelgrootte. 
 
4.4 Vilt 

Op de onderzochte fairways is een aanzienlijke hoeveelheid (humeus) vilt aanwezig. Dit vilt 
wordt gevormd door het sterk aanwezige Roodzwenkgras (Festuca sp.). In de zomerperiode 
zijn de fairways droog en domineert dan van nature het Roodzwenkgras.  
In de winterperiode zijn de toplagen met water verzadigd en vindt er derhalve geen minerali-
satie (omzetting) plaats. Vilt en organische stof kunnen zo geleidelijk gaan toenemen.   
Vanwege het ruim aanwezige Roodzwenkgras (gewenste én tevens meest duurzame grassoort) is de vorming 
van vilt/organische stof te verwachten.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Worteling 

De bewortelingsdiepte varieert en is gemiddeld ca. 7 cm en maximaal ca. 9 cm.  
Deze diepte van beworteling is gezien de opdrachtige vochtige profiel reëel. Vocht en voe-
ding zijn immers lang beschikbaar - en niet snel buiten bereik van de wortels. 
 

4.6 Mos / Onkruiden 
Onkruiden zijn zeer beperkt aanwezig in de grasmat. Het betreft voornamelijk paarden-
bloem, madeliefjes en weegbree.  
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Onkruiden bestrijden bij actieve groei van de grasmat in het voorjaar - indien nodig en dan bij voorkeur lo-
kaal / gericht bestrijden.  
 

4.7 Grasbestand 
De samenstelling van de grasmat qua soorten is kwalitatief zonder meer goed te noemen. Er 
is een groot aandeel Roodzwenkgrassen (Festuca sp.) 30-40 %, Straatgras (Poa annua) 30-35%, 
Struisgras (Agrostis sp.) + Veldbeemgras (Poa pratensis) samen 30-40% en losse pollen Engels 
raaigras (Lolium perenne). De kwaliteit van de grasmat is goed en ook de dichtheid en unifor-
miteit is van de (onderzochte) fairways is op een goed niveau. De fairways zijn recent met de 
wiedeg bewerkt . 
De aanwezige Roodzwenkgrassen zijn notoire vilvormers en dit vraagt dan ook extra de aandacht in de vorm 
van verticuteren en bezanden. 
  

4.8 Ingesloten laagten 
Op de fairways zijn op veel plaatsen ingesloten laagten of toestroom gebieden aanwezig. De-
ze zijn (in de loop der tijd) voorzien van drainage en/of  putten om het water lokaal snel af 
te kunnen voeren.  
Op het moment van de opname zijn er rond de drainage en de putten geen bijzonderheden geconstateerd de 
putten kunnen hun water goed kwijt en het afvoersysteem functioneert nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 Zand in drains 

Ter hoogte van de nieuwe aangebrachte drainage is zand aangebracht. De drains steken 
daarmee enigszins geel af ten opzichte van de directe omgeving. Het sleuven zijn  tot 10 - 15 
cm onder het maaiveld gevuld met drainzand waardoor ze in de zomer kunnen uitdrogen.  
Maar beter een droge drainsleuf in de zomer als een natte fairway in de winter. 
Het effect van een goede ontwatering is duidelijk (lokaal) zichtbaar op de uiteindelijke kwaliteit van de gras-
mat. 
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Eisen die je vanuit het gebruikt kan stellen aan de toplaag van een fairway zijn: 

 De toplaag van een fairway moet stroef, droog en vlak zijn; 

 De ondergrond moet voldoende stabiel en draagkrachtig zijn; 

 Dichte goed ontwikkelde grasmat met 95 % grasbezetting en vrij van onkruiden, mos en alg; 

 Percentage leem en Organische stof bij voorkeur niet boven de 10%; 

 Doorlatendheid van een toplaag in het terrein moet voor de fairways liggen op  100 tot 150  

mm per uur.  Een doorlatendheid van de toplaag loopt in de praktijk altijd terug onder in-

vloed van vilt, beworteling, opbouw organische stof en verdichting. Bij het testen van een 

toplaag aansluitend aan de aanleg worden waardes van minimaal 200 mm nagestreefd.  Voor 

de greens en tees gaan we uit van minimaal 150 mm per uur en de toplaag wordt vooraf ge-

selecteerd op minimaal 450 mm per uur. 

Als we de grasmat aan bovenstaande criteria toetsen zal de toplaag in de zomerperiode wel voldoen 
maar zal in de winterseizoen niet aan de eisen kunnen voldoen.  
 
Afwatering (drainage en putten) 
 
De afwatering van het gehele onderzochte gedeelte is gebaseerd op een systeem met catchbassins 
welke onderling met elkaar zijn verbonden.   
De putten op de gehele terp zijn ingemeten om een goed beeld te krijgen van het huidige afwaterings-
systeem, zie hiervoor tekening in bijlage 3 met de resultaten van deze meting.  Uit deze hoogtemeting 
blijkt dat er nog voldoende hoogteverschil zit tussen de verschillende putten en dat het water afge-
voerd wordt.  De putten in de rand zijn ondergrondse drainageputten die we niet hebben kunnen 
vinden en inmeten. 
 
De catchbassins zijn niet geperforeerd en in het drainzand geplaatst zoals normaal wel gebruikelijk is.  
Rond de catchbassins verzamelt zich water wat verder niet afgevoerd wordt, waardoor het na neerslag 
rond de putten als eerste drassig wordt.  De afvoerleidingen op de terp tussen de catchbassins zijn 

 
 
4.10  Rough 

De rough wordt ten tijde van het bezoek gemaaid, het betreft hier de natuurrough. De rough 
zal bij voorkeur 2x per seizoen gemaaid en afgevoerd worden om geleidelijke verschraling in 
te zetten voor uiteindelijk een extensiever beheer.  
Speltechnisch is een transparante en periodiek gemaaide rough gewenst om golfballen te 
kunnen terugvinden om deze vervolgens te kunnen spelen.  
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ongeperforeerd en de sleuven van de afvoerleidingen zijn niet gevuld met zand waardoor ze verder 
niet als drain functioneren. 
Het ontbreekt op de onderzochte holes aan drainage terwijl er in het aanlegbestek wordt gesproken 
over: 

- Aanbrengen voldoende drainage, drainageplan nader uit te werken; 

- Sleufvulling (drainzand) tot maaiveld; 

- Holes op de vuilstort draineren middels zandsleuven tot op drainlaag (aanvullen tot 

Maaiveld). 

 
Hierbij is het bedoeling om een zandsleuf te maken vanaf de drainagemat tot aan het maaiveld voor de 
afvoer van het water. 
Genoemde werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, er zijn geen drainage leidingen aangebracht en er zijn 
geen zandgevulde drainsleuven aanwezig. 
 
 

5.  Conclusies 

 
 
Tijdens de aanleg zijn er cruciale fouten gemaakt waardoor de golfbaan vanaf de start problemen heeft 
met de afvoer van water. Ondanks allerlei aanvullende werkzaamheden heeft de golfclub het probleem 
nog niet kunnen oplossen.   
 
Het ontbreken van een goed drainagesysteem om het water uit de toplaag af te voeren is in de basis de 

oorzaak van de meeste problemen.  De aangebrachte kleilaag van minimaal 1 meter (onderlaag)  die 

op de folie ligt is vastgereden, structuurloos en sterk leemhoudend.  De afvoer van water door deze 

vaste laag is te traag en door de verdichting nu vrijwel onmogelijk. Ook is deze laag tijdens de aanleg 

verder  niet los getrokken of bewerkt met zand om deze doorlatend te krijgen.   

Doordat er geen zandlaag is aangebracht op de drainagemat zal deze niet optimaal functioneren. 
Als de toplaag waar de grasmat zijn vocht en voedsel uit haalt was aangebracht op een onderlaag van 
zand waren er geen problemen met de afvoer van het overtollige water geweest. 
Doordat de onderlaag slecht zijn water doorlaat en afvoert blijft de toplaag te nat waardoor er versme-
ring en verdichting optreedt.  Doordat de toplaag door het jaar heen te nat blijft verdwijnen de ge-
wenste grassen en komt er straatgras voor terug.  In de winterperiode en na een flinke bui is de baan 
slecht of niet bespeelbaar en dit zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Tijdens  natte periodes in 
het groeiseizoen is het niet mogelijk om het maaiwerk zonder schade uit te voeren. 
Het zand dat door de toplaag is gemengd is veel te fijn en ongeschikt om toe te passen als verschra-
lingszand. 
 
Alle aanvullende  bewerkingen van de toplaag met zandlamellen, IJsco pennen, prikken en bezanden 
hebben slechts een tijdelijk en beperkt effect.  De bewerkingen verbeteren inderdaad de doorlatend-
heid en de structuur van de toplaag, maar het water staat op 20 cm diepte altijd weer op de harde 
ondoordringbare onderlaag die het water zeer beperkt doorlaat.  Uit de metingen blijkt dat de toplaag 
goed doorlaatbaar is. 
Het aanbrengen van zandlamellen kan een positief effect hebben als deze contact maken met zandge-
vulde drainagesleuven.  De zandsleuven hebben in sommige gevallen een lengte van 25 meter die maar 
op 1 locatie contact maken met een drain.  Dit is onvoldoende voor de afvoer van het water. Ook 
lopen de zandlamellen niet goed door tot het maaiveld. De zandlamellen zijn maar 1 cm breed en 
tevens is de zandvulling niet optimaal waardoor de huidige zandlamellen niet naar behoren functione-
ren. 
De onderlaag maakt deel uit van de afdichtingsconstructie en er mogen geen bewerkingen tot 70 cm 
boven de folie worden uitgevoerd. Het is dus niet toegestaan om een woelpoot of diepspitmachine tot 
1.5 meter door de fairways te halen om alles eens goed los te maken.  Ervaring op vergelijkbare pro-
jecten (Naarderbos) leert dat de afvoercapaciteit van de drainagematten met klei erop te laag is voor de 
eisen die worden gesteld aan een golfbaan. 
 
Met cultuurtechnische bewerkingen is het vrijwel onmogelijk om de onderlaag los en doorlatend te 
maken. Mede gezien het feit dat je nooit bewerkingen tot op de drainagemat kan maken zonder deze 
te beschadigen. 
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In de zomerperiode zullen de fairways doorgaans goed kunnen functioneren. De fairways hebben een 
kwalitatief goed en mooi grasbestand. De bodem levert voldoende vocht en voeding  hoewel dit voor 
het aanwezige Roodzwenkgras (Festuca sp.) nauwelijks nodig is. De doorlatendheid van de bodem is in 
de directe toplaag uitstekend maar dieper in het profiel stagneert de ontwatering.  
In het winterhalfjaar zullen de fairways wellicht met water verzadigd raken en bij slechte weers- en ter-
rein- omstandigheden zal de baan dan ook (mogelijk voor langere tijd) gesloten moeten worden  

 
 
Samenvattend kunnen we het volgende aan oorzaken concluderen: 

1. Ontbreken van drainage voor de afvoer van het  overtollige water uit de toplaag; 

2. Ondoorlaatbare onderlaag waardoor het water niet bij de drainagemat komt. Op de draina-

gemat is geen drainzand aangebracht voor een optimale afvoer van het water; 

3. Tijdens het aanbrengen van de grondlaag heeft er structuurbederf plaatsgevonden en is er bij 

het aanbrengen van putten en leidingen onvoldoende rekening gehouden met het toekomsti-

ge gebruik van de golfbaan. 

 
 

6. Renovatieadvies 

 

Om in de toekomst weer te kunnen beschikken over een jaarrond  bespeelbare baan is het advies om 
één van de volgende renovatievoorstellen te kiezen. 
Daarnaast dient er een onderhoudsplan uitgewerkt te worden op basis van de gekozen renovatie vari-
ant. In dit onderhoudsplan dienen  de jaarlijks uit te voeren grootonderhoudswerkzaamheden zoals 
bezanden, bestrijden van vilt, doorzaaien en beluchten in de vorm van vertidraineren en schutfrezen te 
worden omschreven.  De gekozen bewerkingen en de eisen die worden gesteld aan het zand dienen 
helder omschreven te worden.  Tevens dient er een vorm van registratie en toezicht te zijn waarin vast 
wordt gesteld dat de geadviseerde werkzaamheden op de juiste manier en met de juiste materialen zijn 
uitgevoerd. Het toepassen van zand met een te hoog percentage leem of een te fijne fractie heeft een 
negatief effect op de afvoercapaciteit in plaats dat het zorgt voor een verbetering.   Het onderhouds-
plan dient jaarlijks op basis van de ontwikkeling van de baan bijgesteld te worden.   
 
Optie 1  Drainage en toplaagverbetering met de Vibra Sandmaster. 
Aanbrengen van drainage ter plaatse van de fairways om het water dat door de toplaag zakt af te kun-
nen voeren zodat het niet meer blijft staan op de ondoorlatende onderlaag.  Dit houdt in dat er ter 
plaatse van de huidige fairways een samengesteld drainage systeem wordt aangebracht waarbij om de 
3,5 meter een drain wordt aangelegd welke tot het maaiveld wordt gevuld met lava kokos of drain-
zand. Het voordeel van lava kokos is dat het zeer waterdoorlatend is en je kan het aanbrengen tot in 
de toplaag zodat de drainage sleuf niet afgedekt hoeft te worden met grond of klei.  Lava-kokos 
droogt niet uit en houdt in de zomer zijn vocht vast zodat je geen gele uitgedroogde sleuven krijgt ter 
plaatse van de drainageleidingen.  Gezien alle aanwezige ondergrondse infra is het wenselijk om de 
drainage niet te diep te leggen en een aanleg diepte van 40 tot 50 cm te hanteren (zie bijlage 5 nieuw 
drainageplan).  
Om neerslag vanuit de toplaag snel en doeltreffend  naar de drainsleuven af te voeren is het wenselijk 
om haaks op de drainage zandlamellen te maken van 2 cm breed en 20 cm diep met een Vibra Sand-
master waarbij het zand geforceerd in de sleuven wordt gebracht en waarbij de zandsleuf doorloopt 
tot  aan het maaiveld.  Bijkomend voordeel is dat de zandsleuven ook de viltlaag doorbreken waardoor 
overtollig neerslag snel afgevoerd wordt. Gebruik maken van droog drainzand met een M50 cijfer 
groter dan 260 mu vrij van leem, lutum en organische stof. 
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Voordeel van een toplaagrenovatie met behoudt van de bestaande grasmat is dat de overlast richting 
de spelers en exploitatie van de baan beperkt is.  De baan of een gedeelte van de baan hoeft alleen 
gedurende de bewerking van de holes dicht en is na de werkzaamheden met enige beperkingen weer 
volledig bespeelbaar.   
Aanbrengen van nieuwe in het zand geplaatste infiltratieputten of catchbassins en deze onderling 
verbinden met GrainDuct buizen. Dit zijn dubbelwandige flexibele buizen met een gladde binnenzijde 
met een veel hogere afvoersnelheid zijn verbeteringen die zijn aan te bevelen.  Tevens is het aan te 
bevelen om alle drainage uit de bunkers aan te sluiten op de nieuwe fairwaydrainage zodat we alles 
kunnen doorspuiten en er zeker van zijn dat het water weg kan.  Voor aanvang van het werk dienen 
de huidige leidingen  goed uitgezet te worden om beschadigingen van afvoerleidingen te voorkomen. 
 
Optie 2  Drainage en toplaagrenovatie. 
Het is ook mogelijk om aansluitend aan het aanbrengen van nieuwe drainage de toplaag af te frezen en 
de bestaande toplaag te verschralen met 15 cm verschralingszand. De onderlaag kan met een woelpoot 
los gemaakt worden zodat er een betere afvoer naar de drainage wordt bewerkstelligd. De fairways 
worden dan in 2 lagen van 10 en 5 cm verschaald en dit wordt door de toplaag gemengd zodat er een 
goede aansluiting richting de nieuwe drains wordt gemaakt.  Het nadeel van deze variant is dat je de 
grasmat opnieuw moet inzaaien en je daardoor een groeiseizoen van mei tot oktober niet kan spelen 
op de holes die je bewerkt.  Gezien de kwaliteit van de huidige grasmat is het op dit moment nog niet 
noodzakelijk om deze te vervangen.  De kwaliteit van de grasmat zal de komende jaren onder natte 
omstandigheden verder achteruit lopen. Hoe langer gewacht wordt met renovatie hoe groter de kans 
is dat er gekozen moet worden voor variant 2 of 3. 
 
Optie 3  Drainage en aanbrengen nieuwe toplaag. 
De bestaande grasmat affrezen, verzamelen en afvoeren, aansluitend het maaiveld nauwkeurig egalise-
ren.  In de bestaande toplaag kunnen ondiepe greppels gemaakt worden van 30 cm diep waar de drai-
nage in aangebracht wordt.  De greppels worden tot het maaiveld afgevuld met drainzand. Aanbren-
gen van een nieuwe goed doorlatende toplaag bestaande uit 80% zand gemengd met 10%  kokos en 
10% compost of zanderige teelaarde met een M50 cijfer groter dan 210 en minder dan 10% leem en 
organische stof.  De toe te passen constructie dient in een laboratorium te worden getest op doorla-
tendheid, vocht en watervolume. 
Deze toplaag in een uniforme laag van 25 cm aanbrengen en daarna profileren en inzaaien. 
Indien er voor deze variant wordt gekozen is het noodzakelijk  alle putten en de sproeiers aan te pas-
sen naar de nieuwe terreinhoogte. Tevens is het noodzakelijk om de ophoging geleidelijk uit te laten 
lopen richting de rough.  De modulatie dient zodanig aangepast te worden dat alle nieuwe catchbas-
sins op het laatste punt geplaatst worden.  De voorgreens dienen ontgraven te worden en zoveel als 
mogelijk meegenomen worden in het aanbrengen van een nieuwe toplaag. 
Nadeel van deze variant is ook dat de hole gedurende een groeiseizoen is gesloten en de kosten voor 
deze variant relatief hoog zijn door de aanvoer van de nieuwe toplaag.  Voordeel is dat je de meest 
ideale groeiomstandigheden voor het roodzwenk kan creëren en een zeer droog profiel kan aanleggen.  
Kwaliteit van de fairways zal minimaal gelijkwaardig zijn aan de huidige opbouw van de tees. Bijko-
mend voordeel is dat de kwaliteit van de toplaag overal voor 100% gelijk is en er een zeer uniforme 
fairway kan ontwikkelen. 
De werkzaamheden dienen op een zorgvuldige en goede manier uitgevoerd te worden waarbij alle 
toegepaste materialen (drains, putten en zand) voldoen aan de vooraf gestelde  eisen en waarbij alle 
aangevoerde materialen voor toepassing worden geanalyseerd of ze voldoen aan deze eisen. 
In bijlage 6 zijn de 3 voorstellen verder uitgewerkt. 

https://www.josscholman.nl/nieuws/onze-vibra-sandmaster-als-oplossing-voor-natte-natuurgrasvelden/
https://www.josscholman.nl/wp-content/uploads/2014/07/Jos-Scholman-en-Vibra-Sandmaster-sportveldonderhoud-JS-IMG_9455v.jpg


Pagina 15 van 24 

 
 
 
 
 
 

7. Voorkeursvariant  renovatie. 

 
Er zijn op hoofdlijnen 3 mogelijkheden om de baan te renoveren en weer te beschikken over een goed 
bespeelbare baan waar je voor de komende 50 jaar mee vooruit kan.  
Voor iedere variant dient er nieuwe drainage aangebracht te worden en is het aan te bevelen om alle 
catchbassins en afvoerleidingen nog eens goed door te spuiten en vast te stellen dat ze nog goed hun 
water kunnen afvoeren. 
In de budgetraming is er vanuit gegaan om de catchbassins en de afvoerbuizen op de golfbaan te 
vervangen. 
Variant 1 heeft op dit moment onze voorkeur aangezien hier de bestaande grasmat in takt blijft en er 
naar 3 weken de hole weer bespeelbaar is. Ook wat betreft investering heeft variant 1 de voorkeur. 

 
Bij de uitvoering van variant 2 en 3 in één groeiseizoen is er sprake van exploitatie verlies en dienen 
er afspraken gemaakt te worden met de leden en banen in de regio waar ze gedurende de zomer kun-
nen spelen.   
Bij een gefaseerde uitvoering waarbij er jaarlijks een hole wordt aangepakt zit de golfclub 5 jaar met 
renovatie werkzaamheden en overlast, tevens lopen de kosten ook weer op door de gefaseerde uitvoe-
ring. 
Alle varianten met nieuwe drainage hebben een levensduur van 50 jaar waarbij bij variant 1 rekening 
gehouden moet worden met het herhalen van het maken van de zandlamellen eens in de 10 jaar om de 
doorlatendheid van de toplaag optimaal te houden.  
 
Voor de  varianten 1 en 2 dient er rekening gehouden te worden met jaarlijks intensief bezanden, 
verticuteren en beluchten met de vertidrain voor het doorlatend houden van de toplaag en het bestrij-
den van vilt. 
 
In onderstaande schema zijn de kosten per fase aangegeven. Er is verder geen rekening gehouden met 
exploitatie verlies bij de uitvoering van fase 2 of 3. 
 

Renovatie voorstellen Investering  Jaarlijks groot on-
derhoud 

Groot onderhoud 
(eens per 15 jaar) 

Optie 1  
Toplaagverbetering 
 

 
€ 421.000,= 

 
€ 9.000,= 

 
€ 60.000,= 

Optie 2 
Toplaagrenovatie 
 

 
€ 563.000,= 

 
€ 6.500,= 

 
 nvt 

Optie 3 
Nieuwe Toplaag 

 
€ 935.000,= 

 
€ 6.500,= 

 
nvtr 

 
 
Op het moment dat de fairways beschikken over een goede drainage dient het jaarlijks groot onder-
houd ook weer opgepakt te worden in de vorm van bezanden, beluchten, verticuteren en doorzaaien 
gericht op een doorlatende toplaag gedomineerd door roodzwenkgras in combinatie met fijnbladig 
engels raaigras. 
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Bijlage 1: Verklarende Woordenlijst 
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Catchbassins: Waterafvoerput, PVC put van 315 mm doorsnee voorzien van een gietijzeren deksel 

van 30 bij 30 cm.  Deze afvoerput hebben tot doel om bij een stortbui afstromend 
water op een snelle manier af te voeren. 

 
Dogleg;  Knikpunt in de hole deze ligt altijd op een drive afstand van circa 220 meter van de 

afslag. 
 
Tee  Afslagplaats, punt waar de speler de hole begint met zijn eerste slag. Een tee heeft 

meestal een strakke rechthoekige vorm. 
 
Granulaire samenstelling:  

De verhouding van de deeltjes van verschillende korrelgrootte.  De gemiddelde kor-
relgrootte wordt het M50 cijfer genoemd. Door middel van een zeefanalyse wordt 
de granulaire samenstelling bepaald. 
 

Groot onderhoud:  
Binnen het golfbaanonderhoud wordt onder groot onderhoud verstaan het bezan-
den, vertidraineren of verticuteren van de fairways.  Dit zijn werkzaamheden die op 
kleigronden 1 tot 2 keer per jaar worden uitgevoerd. Er wordt ook wel eens gespro-
ken over zomeronderhoud. Renovaties zijn grootschalige ingrepen in de baan die 
zeer incidenteel worden uitgevoerd zoals het vervangen van drainage, beregening of  
vervangen van greens of aanpassen van bunkers. 
 

Infiltratie: Het doorlaten van water door de bodem. Tijdens of na een periode met neerslag is 
het belangrijk dat het water voldoende snel de bodem in kan infiltreren om plas-
vorming te voorkomen.  De snelheid van de infiltratie in de bodem  wordt aange-
duid met de infiltratie capaciteit.  De infiltratie capaciteit wordt uitgedrukt in mm 
per uur.   

 
Leem   De aanduiding “Leem” wordt gebruikt voor de fractie van 0 tot 62 mu.  Dit is een 

combiantie van lutm en silt.  Binnen de cultuurtechniek wordt het percentage ge-
bruikt bij het beoordelen van de grond.  Hoe hoger het percentage leem hoe slech-
ter doorlaatbaar en  gevoeliger de grond is voor verdichting en  versmeren.  

 
Lutum Grond deeltjes met een fractie kleiner dan 2 um (0,002mm) wordt lutum genoemd. 

Dit zijn de kleinste en fijnste deeltjes in de bodem. Indien een grond meer dan 8% 
lutum deeltjes bevat wordt er gesproken over een klei grond.   

 
Penetrometer Apparaat waarbij de verdichting van de bodem wordt gemeten. 
 
Vilt  Opbouw van organisch materiaal wat niet wordt verteerd en wat een ondoordring-

bare dichte laag kan gaan vormen in de toplaag. De vorming van vlit is in de meeste 
speelveldoppervlakten ongewenst het onderhoud dient er op gericht te zijn om dit 
te beheersen.  
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Bijlage 2: Uitgevoerde werkzaamheden door de golfclub 
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Bijlage 3: Tekening bestaande drainage en meetresultaten 
van de putten 
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Bijlage 4: Luchtfoto met ingemeten  hoogtelijnen 
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Bijlage 5: Tekening: Drainage plan nieuw 
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Bijlage 6: Raming renovatie voorstellen
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