
Visie en ontwikkeling Golfbaan Engelenburg  

Visie 
We hebben de ambitie om tot de top 5 van de Nederlandse 9-holes banen te 
behoren met een baan en omgeving die aantrekkelijk zijn voor voornamelijk 
recreatieve golfers, clubleden, hotelgasten en greenfeespelers. 
Zowel de baan als de faciliteiten zoals clubhuis, terrassen, restaurant, driving 
range en oefenveld behoren een kwaliteit en klasse uit te stralen die 
overeenkomt met die van het Kasteel Engelenburg. 
Dit betekent een goed onderhouden, veilige baan in een mooie natuurlijke 
omgeving met een aanleg die afwisselend is, veel speelplezier geeft bij een 
vlotte doorlooptijd maar ook uitdagend is voor de lage handicappers. 


Uitdagingen  

De baan wordt door gastspelers veel geroemd als mooi maar ook uitdagend/
moeilijk waarbij veel balverlies optreedt. Hierdoor treedt ook spelvertraging 
op. 
Om een vlottere doorloop te realiseren moet veel zoeken en balverlies terug 
worden gedrongen. Verbetering kan gezocht worden in goede speel- en 
zichtlijnen en aanpassing van sommige waterhindernissen. Vooral hole 1 
(lastige speellijnen) en hole 8 (smal landingsgebied met aflopende hellingen) 
worden als lastig en niet fair ervaren.


De veiligheid in de baan is op enkele punten in het geding, waar de 
afscheiding tussen naast elkaar gelegen en tegemoetkomende banen 
onvoldoende is. Extra aanplanting, verleggen van looproutes(paden) en 
speelroutes (beplanting, hindernissen) kunnen hier verbetering in brengen. 
Een tweede schuilhut, strategisch gelegen in de baan, is een urgente 
voorwaarde. 


Meerdere delen van de fairways kunnen onvoldoende worden beregend 
waardoor grote kale plekken ontstaan bij droogte. Aanleg van vaste 
besproeiingen op kritieke plaatsen kan hier verbetering geven. 


De baan heeft relatief veel bunkers (30) die veel onderhoud vergen en 
waarvan sommige niet of nauwelijks in de speellijnen liggen. Dichten van een 
aantal hiervan kan tot flinke besparing van onderhoudstijd leiden.


De waterhindernissen staan voor groot deel van het jaar droog en dreigen te 
verlanden, waardoor ze geen echte waterhindernis meer vormen, er veel 
gezocht wordt en soms zelfs gespeeld vanuit de hindernis.


 
De diverse faciliteiten als baantoilet, buggy stalling en driving range zijn 
duidelijk beneden het vereiste niveau en behoeven verbetering. Het par 3 



oefenveld heeft een duidelijke verbetering ondergaan en moet in het 
onderhoudsschema worden meegenomen.


Mogelijke verbeteringen  

Uitgaand van de genoemde uitdagingen is, in overleg met de Pro en 
greenkeepers, een eerste inventarisatie gemaakt per hole van mogelijke 
verbeteringen/aanpassingen  om bovengenoemde visie te realiseren binnen 
een periode van 5 jaar. 


Het is geenszins de bedoeling op deze lijst uitputtend uit te voeren maar al 
deze opties moeten verder worden uitgewerkt om uitvoerbaarheid en 
financiële haalbaarheid uit te werken en tot een geprioriteerde actielijst te 
komen die binnen 5 jaar en binnen de financiële mogelijkheden kan worden 
gerealiseerd.


Een lijst met voorlopige suggesties is als bijlage bijgevoegd.
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Lijst van suggesties voor mogelijke aanpassingen baan 
Hole1 
Bunkers: 

• 1e greenside bunker zou weg kunnen. De boom ervoor belemmert al de approach.   
• Bunker links van green zou weg kunnen, komt weinig of niet in het spel 

Spelbeïnvloedende factoren 
• 2e waterhindernis rechts inkorten omdat boom ook al speellijn beperkt 
• verplaatsen gele tee- box naar blauw verbetert veiligheid en geeA betere speellijn 
• Bij eventueel inkorten baan rekening houden met eisen A-Status 

Hole2 
Bunkers: 

• De bunker voor de green moet zichtbaar worden. Dit geldt voor meer bunkers in de baan. 
• Greenside bunker 2e links kan weg. Doet niet mee.  
• De greenside bunker rechts ook weg en vervangen door een grasbunker.  

Hole3 
Green: 

• Achter de green loopt het terrein in het midden af naar de waterhindernis. Hierdoor blijA bal 
achterop de green niet liggen. Mogelijkheid dit deel achter de green ophogen 

Fairway: 
• De fairway vlak voor de waterhindernis zo mogelijk breder en meer naar rechts maaien. Hierdoor 

ontstaat een groter gebied om de bal voor de hole op te leggen. De fairway loopt bewust niet tot bij 
het water, maar ca 10 mtr ervoor. Door te maaien op semi rough hoogte kom je met een korte stok 
beter onder de bal. Doordat dit gebied ook als doorgang wordt gebruikt voor Greenkeeper en 
marshals slijt het gras daar relaIef snel. 

Hole4 
Bunkers: 

• De twee potholebunkers links op 110 m van de hole verwijderen. Doen niet mee in het spel. 

• Twee van de drie geplante bomen achter fairwaybunker rechts op ca 225 m verplaatsten in rechte 
lijn evenwijdig met fairway, eventueel verwijderen en elders plaatsen  

Hole5 
Afslagplaats: 

• De gele afslagplaats zoveel mogelijk naar rechts en iets naar voren verleggen om betere lijn naar de 
green te krijgen. Ook terugsnoeien bomenrij links 

Bunkers: 
• De rechter greenside bunker weghalen. Doet niet mee.  

Hole6 
Veiligheid: 

• Spelers die van 5 naar 6 gaan, lopen risico vanwege ballen die worden afgeslagen van gele teebox 4. 
Oplossing: Het pad ter hoogte van de slenken verleggen naar rechts van de teeboxen.  

• AlternaIef: BeplanIng tussen afslagen hole 4 en 6  
Bunkers: 

• De 2e fairwaybunker op ca 165 m van hole eventueel verwijderen of samenvoegen met de 1e. Doet 
beperkt mee. 

Hole7 



Bunkers: 
• De twee fairwaybunkers op 200 m van de hole samenvoegen en het geheel iets kleiner maken.  
• De 2e van de twee fairwaybunkers op ca 125 m van de hole naar rechts verleggen om hiermee de 

route rechts langs de bunkers te blokkeren. 
• Van de green side bunkers links, de eerste weghalen. 

Veiligheid:  

• Eventueel aanplanten van een extra boom rechts van gele afslagplaats, om een nog betere 
visuele afscherming van hole 6 te krijgen.: 

• De frontaal liggende slenk met hindernis juist voorbij de rode afslagplaats aan de 
rechterkant inkorten zodat het landingsgebied daar breder wordt en men minder de neiging 
heeA naar rechts, richIng hole 6, te spelen. Het pad naar links verleggen en meer in lijn 
met de fairway brengen.  

Hole8 
Green: 

• De apron rechts vooraan in hoogte aanpassen zodat de bal bij een landing op de apron niet rechts 
in de bunker rolt. 

Hindernissen: 
• Een deel van de sloot, rechts van de green, over een lengte van ca 10 m dempen en hier grasbunker 

creëren.  
Bunker: 

• De helling van de bunkerwal aan de kant van de green minder sIjl maken om de lange afloop naar 
de bunker te verkleinen 

Hole9 
Afslagplaats: 

• De gele afslagplaats zo veel als mogelijk is naar rechts verplaatsen om een betere zicht op en lijn 
naar de green te krijgen. Ook deze afslagplaats langer maken. Is nu te dicht bij de sloot erachter. 

• Eventueel de kleine afslagplaats net voorbij de gele weghalen. Deze wordt nu niet gebruikt. 

Paden 

•    Huidige kwaliteit voldoet niet aan de eisen van het onderhoudscontract. 

              Afwegen of reparaIe dan wel vervanging beste oplossing is. 

Par 3 oefenveld. 

•  In onderhoudsschema opnemen 

Driving range 

•    Aanbrengen elektriciteit, verlichIng, nieuwe ballenbak 

•   Algemene up-grading gebouw 

Baantoilet 

• Betere kwaliteit mbt doorspoelen, hygiene 

• Idealiter aansluiIng water en riool op andere locaIe 

• Baantoilet wellicht overbodig als bruggetje van baan rechtstreeks naar terras wordt aangelegd. 
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