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* Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

U heeft een prachtig idee voor
een nieuwe golfbaan.
Of uw bestaande baan is toe aan
een upgrade. Uw ambitie reikt
naar een topgolfbaan, met volop
uitdaging voor verschillende
spelersniveaus, eventueel het
professionele niveau incluis.
Een terrein waar het heerlijk
recreëren is en die optimaal
bespeelbaar is gedurende het
jaar. Mijn creativiteit maakt het
verschil tov andere golfbaan
architecten.
Hoe uw aspiraties er ook uitzien, de
realisatie ervan vergt een naadloos
samenspel tussen veel verschillende
vakdisciplines. Alan Rijks is een
gespecialiseerd, EIGCA-erkend *
golfbaanarchitectenbureau.

Texel ‘Links’ Course (18 holes)

Wij ontwerpen uw droomgolfbaan en
regisseren gedurende het gehele project
een vloeiende samenwerking tussen de
vereiste expertises. Zo begeleiden wij uw
golfbaanproject van A tot Z: vanaf de
inventarisatie van uw wensen, tot (en met)
de eerste swing op een spectaculaire
nieuwe golfbaan!
Met een portfolio van meer dan 65 unieke
projecten in Nederland en wereldwijd,
ruwweg 28 jaar ervaring én het in de wacht
slepen van enkele milieuprijzen, heeft u
met Alan rijks golf design een kundige,
creatieve en betrouwbare partner bij het
realiseren van uw golfbaan..
* EIGCA
European Institure of Golf Architects,
www.eigca.org

Rijk van Nunspeet (27 holes)

Stappenplan
teren wij
Voor de realisatie van uw golfbaan han
het volgende stappenplan:
elijkheden
1. Inventarisatie van wensen en mog
n
• Bestemmingsplannen en vergunninge
ek
• Grond-, omgevings- en ander onderzo
uitgangspunten
Resultaat Een globaal ‘vlekkenplan’ met
voor het vervolg
2. De eerste schets ontwerpen
r
• Verschillende ontwerpvoorstellen voo
en
terreinlayout en positionering van gebouw
• Sfeerbepaling van de baan
titeitskenmerken
Resultaat Gekozen ontwerpen en iden
3. Masterplan
rontwerpen
• Een beschrijving van de gekozen voo
van terreinlayout en sfeer
rwaarden
• Een opsomming van wensen en voo
erhandelingen/vergunningen
Resultaat Een document voor externe ond
4. Definitief ontwerp
emming architectuur
• Definitief ontwerp van terrein en afst
onderdelen
• Detailontwerp: werktekeningen van
rkt en klaar voor uitvoering
Resultaat De definitieve plannen, uitgewe
5. Uitvoering
egen advies
• Begeleiding, on-site toezicht en ged
Resultaat Uw golfbaan of golf-resort!

Rijk van Nijmegen (45 holes)

Vlekkenplan
Vlekkenplan: wensen en mogelijkheden
Aan de start van uw project inventariseren
we wensen en eisen, mogelijkheden en
onmogelijkheden. Daarvoor verzamelen
we informatie over bestemmingsplannen,
de oppervlakte voor grond, mogelijke
vergunningen. We onderzoeken de
ondergrond en ligging van het terrein en
met welke milieu aspecten we rekening
moeten houden om later na de aanleg een
G.E.O certificaat te krijgen.

Ook de omgeving nemen we onder de
loep. Welke rol heeft uw golfbaan in het
landschap? En voor omwonenden? Wat
vindt het gemeentebestuur en provincie?
Zo zijn er tal van aspecten die invloed
hebben op het ontwerpproces van uw
golfbaan.
Op basis van de verzamelde informatie
ontwikkelen we een vlekkenplan, een
globale kaart met de uitgangspunten voor
het vervolg van uw project. Van hieruit
beoordelen wij, in overleg met u, welke van
uw ambities passen en welke niet.
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Op grond van de uitgangspunten in het
vlekkenplan ontwikkelen wij een aantal
ontwerpvoorstellen. Deze krijgt u als
keuzemogelijkheden voorgelegd. Hierbij
gaat het om de identiteit van uw baan:
sfeer, stijl en de locaties van de gebouwen.
En om speltechnische aspecten: het aantal
holes en de spelrouting van de golfbaan.

Uiteindelijk ontstaat er uit uw keuzen,
samen met onze kennis en kunde, een
voorkeursontwerp met een ‘toolbox’ aan
stijlkenmerken. Dat werken we uit tot een
Masterplan.

Masterplan
Vanuit de voorgaande vlekkenplan werken
we toe naar het Masterplan.
Het Masterplan is een document met de
concrete informatie over uw golfbaan.
Het bevat de gekozen sfeerkenmerken,
terreinlayout en eventuele
locatietekeningen van de gebouwen.

Daarnaast bevat het een opsomming van
wensen, voorwaarden en mogelijkheden.
Hiermee is het Masterplan een onmisbaar
document voor procedures bij instanties,
bij het opstellen van overeenkomsten met
betrokken partijen en bij het kweken van
draagvlak bij bijvoorbeeld omwonenden.

Definitief ontwerp
Planuitwerking en uitvoering
Na akkoord van de betrokken instanties werken wij
het Masterplan uit tot een definitief ontwerp. Hierbij
verfijnen we ook de plannen voor de deel-elementen,
zoals greens, bunkers, waterpartijen en buitenruimten
tot in detail.
Met dit definitieve ontwerp kan de aanleg en de
bouw van uw baan beginnen. De golfbaanarchitect is
geregeld op de bouw-site aanwezig voor begeleiding
en deskundig advies. Zodat uw droomgolfterrein
foutloos en zonder oponthoud gerealiseerd wordt.
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De ondergrond van
uw golfbaan
De ondergrond van het terrein bepaalt veel over de mogelijkheden en
de kosten voor uw golfbaan. Dat geldt zowel bij de aanleg als bij het
beheer ervan.
Zandgrond

Veengrond

Zand geeft de minste hindernissen. De
afwatering gaat vanzelf en daardoor is
de bespeelbaarheid van zo’n baan door
het jaar heen heel hoog. Vaak ligt het
grondwaterpeil laag en zijn er van nature
flinke hoogteverschillen. Dit zijn mooie
terreinen voor spectaculaire golfbanen,
zoals bijvoorbeeld de ‘Links’ (kustbanen)
in Nederland.

Tot slot het meest gevoelige bodemtype:
veengrond. Het grondwaterpeil is hoog.
En drainage is lastig omdat veengronden
niet mogen uitdrogen. Gebeurt dat toch,
dan zakt het terrein in met alle gevolgen
vandien. Ophogen heeft vaak geen zin,
want die heuvels zakken na enkele jaren
weer weg. Om de bespeelbaarheid van
veengrond te verhogen, plaatsen we
daarom zowel afwateringsputten als
beregeningsinstallaties.

Kleigrond
Een ondergrond van klei doet met name
de kosten van uw golfbaan wat oplopen.
Enerzijds doordat het gras er uitstekend
op groeit en er dus veel gemaaid moet
worden. Anderzijds doordat kleigrond het
regenwater slecht doorlaat. Door middel van
afwateringsputten kunnen we het grootste
deel van het regenwater naar de vijvers af
laten vloeien. Ook kunnen we de toplaag
vermengen met zand. Zo blijft uw golfterrein
goed bespeelbaar gedurende het jaar.

Noordwijkse Golfclub

Ook het onderhoud van een golfbaan op
veengrond is wat lastiger. Het is namelijk
van het weer afhankelijk of machines
erop kunnen rijden. Toch hebben veel
golfterreinen hier een manier in gevonden en
zijn prachtig om te spelen.

Golfclub Holthuizen
Aanleg 9 holes par 3 baan 2016

Old Course Loenen

Golfcenter Amsteldijk Amstelveen

Korte Par 3 banen
De laatste tijd zijn vooral de korte par 3
/ 4 banen in trek bij golfspelers die weinig
tijd hebben. Ook jeugdleden en ouderen
die niet meer de lange 9 of 18 holes banen
kunnen lopen willen betrokken blijven bij
het golfspel.

Golfcenter S

eve

De nieuwe korte par 3 banen kunnen
ongelofelijk mooi- en uitdagend aangelegd
worden met alle aspecten van een
volwassen golfbaan. De oppervlakte hoeft
niet groot te zijn, met ± 4 tot 9 ha. kunnen
we dit al voor u realiseren.

Een van mijn
eerste par 3
projecten wa
s in het centr
um van
Rotterdam w
at nu Golfcen
te
r
‘Seve’ heet.
De afgelopen
ja
re
n
zijn er 8 van
dergelijke pro
je
c
te
n
aangelegd in
Nederland.

Golfresorts
In golfresortprojecten gaat het in de regel om een
combinatie van golf met (recreatief) wonen. Naast die
van de golfbaanarchitect is hierbij ook input nodig
van bijvoorbeeld een landschapsarchitect en een
stedenbouwkundig ontwerper. In grote lijnen doorlopen
resortprojecten hetzelfde stappenplan als dat voor
golfbanen, al zijn de procedures betreffende de lokale
context complexer.
Veiligheid speelt een belangrijke rol in dergelijke grote
projecten. De woningen hebben vaak een prachtig
uitzicht en men woont in de natuur.

Golfbaan ‘Het Rijk van Sybrook’,
nieuwe waterpartij op hole Zuid-2

Renovatie
Wanneer uw golfbaan al heel wat jaren in
gebruik is, is het mogelijk om Alan Rijks
uit te nodigen om te beoordelen of uw
golfbaan nog wel up-to-date is. Doordat
golfclubs professioneler worden, liggen
veel bunkers op verkeerde plaatsen in
de golfbaan. Wat we ook regelmatig
tegenkomen is dat een golfbaan met
minder budget is aangelegd, maar dat
men op sommige holes meer uitdaging wil
realiseren voor leden en greenfeespelers.

Aanpassing aan uw golfbaan kan
betekenen dat er meer flora- en
fauna elementen aangebracht gaat
worden. Golfbanen worden dan kleine
natuurreservaten waar natuur en golfsport
hand in hand gaan. Het GEO-certificaat
is hier een belangrijk aspect bij. Aan
de ene kant levert dat besparing op in
meststoffen, aan de andere kant betekent
dat ook restricties m.b.t. het besproeien
van water. Met goede aanpassingen
kunnen we veel doen voordat de wet
intreedt.
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Rijk van Nijmegen
holes 3 Nijmeegse Baan

Nieuwegeinse Golfclub 9 holes

Alan Rijks
Golf Course Design
Wij ontwerpen en realiseren golfbanen,
eventueel ingebed in golfresorts, zowel
nationaal als internationaal. Unieke
terreinen die veelal het overgrote deel van
het jaar toegankelijk zijn. En zeer prettig om
te spelen, met volop uitdaging ook voor de
betere speler. Al onze golfbanen voldoen
aan de regels van de Internationale Golf
Federatie van St Andrews.
Vanaf het allereerste gesprek - via ons
onderzoek en onze creatieve ontwerpen
- tot en met het eerste spel op uw nieuwe
golfterrein, zijn en blijven wij betrokken
bij de realisatie van uw baan. Dat houdt
in dat wij uw hele project efficiënt en
planmatig aansturen. Waarbij we ook
de samenwerking tussen alle vereiste
expertises vlekkeloos organiseren. En
tot slot dat wij, on-site, er nauwlettend
op toezien dat het definitieve ontwerp
foutloos wordt uitgevoerd.

Door samenwerking met verschillende
milieugroepen ontwerpen wij de laatste
jaren vooral ‘real estates’. Daarin krijgen
de aanwezige natuurlijke elementen
een belangrijke plaats in het ontwerp.
Deze ontwikkeling heeft ons een
milieuprijzen van de Rijksoverheid
opgeleverd, namelijk voor de inpassing van
golfbaan Gaasterland in de Ecologische
hoofdstructuur.
EIGCA
European Institure of Golf Architects,
Alan Rijks is Senior Member

Alan Rijks is senior lid van het Europees
Instituut van Golfbaan Architecten
(EIGCA). Hij rondde zijn studie
Landschapsarchitectuur af aan de
Erasmus Universiteit in Brussel, België.
Daarna ontwierp en realiseerde hij in 28
jaar meer dan 65 unieke projecten in
Nederland en internationaal en onder zeer
verschillende omstandigheden.
The Duke
hole nr 11 par 3
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