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HET DOEL VAN DE WERKGROEP IS 
DE BESLUITVORMING OVER DE BAANAANPASSINGEN TE FACILITEREN

• Het Bestuur heeft op 18 september 2021 in Warmond baanaanpassingen gepresenteerd.

• Er is steun voor de voorgenomen veranderingen, maar er zijn ook zorgen.

• Sommige leden hebben hun standpunt reeds ingenomen, anderen twijfelen nog.

• De werkgroep presenteert een beoordelingskader én een mening over de voorgenomen 
renovatieplannen voor de greens, opdat de leden in een later stadium goed geïnformeerd een beslissing 
kunnen nemen.

• De werkgroep brengt heel nadrukkelijk geen advies uit over de technische uitwerking, budgettering en 
planmatige uitvoerbaarheid van het plan. Dat is aan anderen (ter zake kundige experts en commissies), 
mogelijk ook in een volgende fase. 
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DE UITDAGINGEN WAAR DE VERENIGING VOOR STAAT
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Conditie van 
de greens

Toegenomen
spelintensiteit

Chemievrij
beheer

Investeringen
aan baan zijn
kostbaar en
tijdsintensief

Met de tijd verslechtert de situatie



DE MISSIE VAN DE NOORDWIJKSE GOLFCLUB, STAMMEND UIT 
NOVEMBER 2011 IS HET LOGISCHE VERTREKPUNT 

De Noordwijkse Golfclub (NGC) streeft naar een golfbaan van topkwaliteit, die 
goed is geïntegreerd in het natuurgebied, waar de baan deel van uitmaakt. Het 
is de bedoeling, dat deze baan door spelers van alle speelniveaus wordt ervaren 
als mooi, eerlijk en uitdagend. Wij richten ons primair op het speelplezier van de 

leden. 
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• Om de diverse plannen te kunnen beoordelen, stelt de Werkgroep een beoordelingskader voor 
met 5 elementen, dat als handvat kan dienen voor uw beslissing.

• Om te beoordelen, of een wijziging “past in het DNA”, of “toekomstbestendig” is, heeft de Werkgroep deze 
elementen samen in meer detail uitgewerkt, uitgebreid besproken en informeel getoetst en vervolgens 
samengevat in de volgende slides.

Disclaimer: 

• De werkgroep wil niemand persoonlijk kwetsen. Verbeterpunten zijn een poging om helderheid te 
verschaffen. De inzet van velen met beste intenties staat hier niet ter discussie 

BAANAANPASSINGEN BEOORDELEN AAN DE HAND VAN 5 ELEMENTEN

Passend in ons
DNA

Topkwaliteit Goed
geïntegreerd in 

natuur

Voor alle 
spelniveaus

Toekomstbestendig
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DNA BESCHERMEN EN VERSTERKEN
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• De Noordwijkse is een sportieve golfclub, waar goed spel en een actief clubleven al sinds 1915 hand in 
hand gaan.

• Nederlandse duinbaan met open duingraslanden (grijsduin), duindoorns en een bosgedeelte met 
bijbehorende flora & fauna; dit is niet gefixeerd maar beweegt dynamisch mee in een groter, Natura2000 
beschermd natuurgebied.

• Elke hole is uniek en ligt prachtig ingebed zonder onnodige en hinderlijke verstoringen van gebouwen, 
wegen of andere onnatuurlijke elementen. De baan heeft spectaculaire vergezichten en doorkijkjes.

• De wind heeft altijd een bepalende invloed, wat vraagt om strategisch spel. 

• Hindernissen zijn vooral natuurlijke elementen zoals duindoorns, hoog gras, bomen en hellingen. Het 
aantal onnatuurlijke hindernissen (bunkers e.d.) is beperkt.

• Snelle greens (stimp >9).

 Ons DNA is een geweldig startpunt, dat beschermd en verder versterkt dient te worden.

Passend in ons
DNA



TOPKWALITEIT REALISEREN 

• Een uitdagende lay-out, die een fantastische spelervaring biedt.

• Zeer zorgvuldig, consistent en duurzaam onderhouden, met duidelijke en meetbare standaarden voor 
alle gemaaide delen, maar ook voor de rough, de paden, de gebouwen en de parkeergelegenheden.

• Een algehele staat van netheid in presentatie, met een hoge attentiewaarde. Alles is consequent en 
consistent op elkaar afgestemd. Er is een ingetogen doch herkenbare huisstijl, die begint bij de slagboom, 
door de hele baan zichtbaar is en eindigt in het clubhuis. 

• Topkwaliteit van de baan moet zorgen voor zodanige aantrekkelijkheid van de club, dat wij ons de 
komende 25-50 jaar van een goede ledenaanwas en van degelijke sponsoren verzekerd kunnen weten.

 De baan voldoet nu niet volledig aan het begrip Topkwaliteit, waardoor wij het potentieel van ons DNA 
niet ten volle benutten.
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Topkwaliteit



BETERE INTEGRATIE IN DE NATUUR
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Goed
geïntegreerd in 

natuur

• Ons terrein kent als onderdeel van het Natura2000 gebied drie beschermde habitat-types:  grijs duin (prioritair), 
duindoornstruwelen en duinbos. Deze habitat-types zijn beschermd vanwege hun hoge biodiversiteit (rijke 
samenstelling van de natuur). 

• Een groot deel van ons bos bestaat uit niet-kwalificerend dennenbos met een lage biodiversiteit. 

• Er is invloed van buitenaf: Het streven van de Provincie is om in het hele Natura2000 gebied, en ook op ons 
terrein, zoveel mogelijk oppervlak tot kwalificerende habitats te ontwikkelen: grijs duin, duindoorn of duinbos
of een combinatie daarvan. Hiervoor zijn mogelijk ook subsidies beschikbaar.

• Ons beheer van onze natuur wordt derhalve bepaald door:
1. Ecologische overwegingen: verrijking en verhogen van de biodiversiteit  
2. Agronomische overwegingen: toedienen van voldoende licht en lucht 
3. Wenselijkheid: esthetische, veiligheid en speltechnische overwegingen

 Naast grijs duin en duindoorns, horen bomen bij het DNA van onze baan. Beleid moet worden 
uitgewerkt hoe verbeteren van de natuur het best kan samengaan met golf- en alle andere wensen.



UITDAGEND, BESPEELBAAR EN FAIR VOOR IEDEREEN

• Een uitgebreide analyse van alle spelers categorieën “geen speler is gelijk” met hun bijbehorende 
karakteristieken ligt ten grondslag aan dit beoordelingscriterium.  

• De lay-out van de baan moet uitdagend, bespeelbaar en fair zijn. 

• Door maaibeleid, positie van verschillende tees, pinposities en hindernissen worden course management 
opties voor alle spelniveaus gecreëerd. 

• In algemene zin is de baan voor elk spelniveau op dit moment uitdagend genoeg, soms wellicht té 
uitdagend. 

 Wel zijn er verbeteringen denkbaar. Verbeterde run-off areas en gerenoveerde greens zouden het spel 
voor iedereen eerlijker en leuker kunnen maken. 
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Voor alle 
spelniveaus



TOEKOMSTBESTENDIG VERBETEREN

• Duurzaam en chemievrij beheer is onontkoombaar. We zullen alternatieven moeten vinden om de 
ziektelast te minimaliseren (schimmels, engerlingen) en vaker optredend groot onderhoud aan de greens 
zien te voorkomen.

• Het aantal spelende leden is sterk toegenomen, waardoor we met 30/35.000 spelrondes rekening 
moeten houden. In combinatie met het begrip ‘topkwaliteit’ betekent dit dat de baan en greens hier 
tegen bestand moeten zijn en dat lange periodes van wintergreens voorkomen moeten worden.

• Veiligheid tegen afzwaaiende ballen, zowel binnen de baan als naar het buitengebied toe, moet worden 
geborgd.

• Het aantal speelrondes met buggies neemt toe. Paden en routing moeten hierop beter zijn ingericht.

• Rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen en wet -en regelgeving en de relevante en 
bewezen ontwikkelingen op het gebied van technieken, materialen en machines.

 We moeten een lange termijn perspectief nemen, wetend dat onze pacht nog 48 jaar duurt.
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TOEPASSING VAN HET BEOORDELINGSKADER OP DE GREENS
LEVERT DE VOLGENDE AANDACHTSPUNTEN OP
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE LAYOUT 
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• Zowel de greens als de ‘surrounds’ op meer natuurlijke wijze inpassen in het duinlandschap. 

• Meer onderlinge variëteit aanbrengen. Net als holes moeten greens meer van elkaar verschillen om 
herkenbaar te zijn en afwisseling te bieden.

• Meer variatie in de opties om een green aan te spelen. De layout van een green en surrounds dient 
zodanig te zijn, dat het merendeel van de greens met een hoge en lage balvlucht aanspeelbaar is. 

• Het missen van de green moet bij de meeste greens een “fair penalty” opleveren. Sommige run-offs zijn 
nu te bestraffend.

• Fraaiere en meer verzorgde aanblik van veraf en dichtbij. De grasmat moet een meer gelijkmatige kleur 
hebben en er moet een duidelijker onderscheid zijn tussen green, voorgreen en surrounds.

• Fraaiere contouren van het puttingoppervlak, die dwingen tot doordacht spel door de lagere handicap 
spelers maar toch speelbaar zijn voor de hogere hcp-categorieën.



VERDERE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE LAYOUT 
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• Meer pinposities (6-8 pinposities) vanwege drukke bezetting, maar ook om voldoende variatie in 
pinposities te kunnen creëren voor elke speler (gemakkelijk, gemiddeld, moeilijk)

• Aanzienlijk groter (40-70%) maar niet dogmatisch 600m2 op elke hole. Het behoud van een aantal 
signature greens en een natuurlijke inpassing in het duinlandschap zijn ook cruciaal. Dat zou kunnen 
resulteren in een beperkt aantal kleinere greens, waarbij wel aan agronomische basisvoorwaarden wordt 
voldaan.

• Betere spreiding van de op- en afloop van de greens.

• Betere drainage, meer zonlicht en beluchting om intensieve bespeling en toekomstige 
klimaatveranderingen het hoofd te bieden.

• Betere routing waar de paden minder storend zichtbaar zijn. Geen lange loopafstanden tussen holes en 
gastspelers kunnen goed de weg vinden. En paden zijn niet hinderlijk in zicht en spel.



AANDACHTSPUNTEN VOOR DE SPEELKWALITEIT
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• De greens moeten het hele jaar door minimaal Stimp 9 zijn en bij belangrijke wedstrijden Stimp 10-11.

• Eerlijke rol van de bal. De green moet een vlak en voldoende hard oppervlak hebben zodat de bal bij het 
putten niet gaat hobbelen door voetindrukken, spikemarks, pitchmarks en andere oneffenheden.

• De greens moeten harder worden maar wel een goede stop geven bij een goed geslagen bal. Greens 
dienen dan wel goed aanspeelbaar te zijn door mid en hogere hcp spelers, wat vraagt ook om hardere en 
vlakkere voorgreens.

• Uniformiteit/consistentie van alle greens onderling, waardoor ze dezelfde speleigenschappen hebben op 
het gebied van stop, snelheid, rol etc. 

• We stellen voor dat deze meetbare punten worden gepubliceerd in een periodieke rapportage.



EINDCONCLUSIE

DE WERKGROEP CONCLUDEERT DAT 
ALLE GREENS 

VERVANGEN MOETEN WORDEN 
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DE HUIDIGE GREENS VOLDOEN NIET AAN HET BEOORDELINGSKADER

Toekomstbestendig

Passend DNA Topkwaliteit Goede integratie 
met natuur

Voor alle spelers Toekomst 
bestendig

Huidige greens Meer 
natuurlijke 

inpassing van 
sommige greens

Te zacht, te 
eenzijdig 

aanspeelbaar 
en minder 
uitdagende 
spelervaring

Onvoldoende 
licht en lucht op 
sommige greens

Te klein en te 
moeilijke 
surrounds

Niet bestand 
tegen 

30/35.000 
rondes zonder 

chemie
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OOK WIJZEN TALLOZE RAPPORTEN RICHTING VERVANGING
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• Er zijn de afgelopen jaren talloze rapporten verschenen over de slechte bodemgesteldheid van de greens.

• Het meest recente is een rapport van Maurice Evers over de waterdoorlatendheid van de grond. De 
beschikbare methodes om de hydrologie in het greenprofiel te verbeteren worden daarin als onvoldoende 
effectief gekwalificeerd.

Alles in overweging nemend, concludeert de werkgroep, dat de alternatieve mogelijkheden zijn uitgeput 
en dat met het vooruitzicht van chemievrij beheer, het vervangen van de huidige greens onvermijdelijk is. 



NIEUWE GREENS ZIJN EEN GEWELDIGE KANS

We werken samen met Martin Ebert, de beste golfbaanarchitect in de wereld
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NIEUWE GREENS VERHOGEN DE SPELVREUGDE VAN ALLE HUIDIGE EN 
TOEKOMSTIGE SPELERS

Toekomstbestendig

Passend DNA Topkwaliteit Goede integratie 
met natuur

Voor alle spelers Toekomst 
bestendig

Nieuwe greens
✅ ✅ ✅ ✅ ✅

• De werkgroep is ervan overtuigd dat nieuwe greens: 
• ons DNA versterken
• topkwaliteit garanderen
• beter in de natuur integreren
• en daarmee de spelvreugde verhogen van alle huidige 
• en toekomstige spelers!
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VERVOLGSTAPPEN

1. De werkgroep is beschikbaar voor vragen en nadere toelichting op een nog vast te stellen bijeenkomst.

2. De werkgroep stelt voor het beoordelingskader te gebruiken bij de beoordeling van de toekomstige 
plannen. 

3. De werkgroep stelt zich beschikbaar om de toetsing aan het kader uit te voeren zodra de plannen 
gereed zijn. Voor een goede toetsing is het belangrijk dat plannen gedetailleerd zijn uitgewerkt en 
ondersteund zijn door de relevante experts.

4. Het zou goed zijn, indien het bestuur hiervoor richtlijnen en een planning kan geven, zodat alle partijen 
een optimale bijdrage kunnen leveren.

5. Verder acht de werkgroep het van belang, dat andere gespecialiseerde gremia betrokken zijn bij:
• Financiële onderbouwing van de plannen, met de daarbij behorende risico’s
• Heldere projectaanpak en planning
• Een realistische inschatting maken van de haalbaarheid van het verkrijgen van de vergunningen
• Raming van het benodigde onderhoudsbudget, om de gewenste topkwaliteit blijvend te realiseren 
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TENSLOTTE

• De Werkgroep heeft getracht een beoordelingskader te maken en een mening over de renovatie van de 
greens te formuleren, waarin de input en geuite zorgen van leden zoveel mogelijk zijn meegenomen. 

• Het biedt hopelijk een handvat voor uw eigen meningsvorming. 

• De werkgroep is daarbij van mening, dat het van belang is, het lange termijn perspectief en continuering 
van de Noordwijkse Golfclub op deze unieke plek in Nederland voor toekomstige generaties, voor ogen 
te houden.
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HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

WERKGROEP BAANADVIES
8 DECEMBER 2021
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