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GOLFBANEN

In onderhoud
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The International
Oude Haagseweg 200
1171 PE  Badhoevedorp
Contactpersoon: Marcel Welling

18 holes (Par 73 Championship Course)

Architect: Ian Woosnam/Bruno Steensels

The International is door HGM aangelegd op een voormalige 
zandwinningsput. Er is een hoogteverschil van 14 meter. De 
waterpartijen kregen natuurvriendelijke oevers. Er zijn twee 
naast elkaar liggende eilandgreens. De baan ligt op een terrein 
van 77 hectare. Er is ook een natte en droge ecologische 
verbindingszone van ongeveer 25 hectare langs de noord- en 
oostkant van de baan. 



Haarlemmermeersche Golfclub
Spieringweg 745
2142 ED  Cruquius
Contactpersoon:
Vera van de Berg – 06 11 32 23 86

9 holes Cruquius (par 68)
18 holes Leeghwater/Lynden (par 73)
9 holes Bolstra (par 3) 

Architect: Alan Rijks

Op Leeghwater slaat men af in een Hollands landschap, met bloeiende 
bollenvelden in het voorjaar. Bij hole 4 verandert het karakter van de baan in 
een parklandschap, omzoomd door bosgebieden. Dan volgt een ruime en 
geonduleerde parkbaan, omzoomd door bossen en de Spotters Hill. Met de 
eilandhole en een strandje langs een meer. De laatste drie holes meanderen 
door een Hollands landschap naar het clubhuis. De old course' - Cruquius - van 
de club ligt in een prachtig Hollands landschap, met moerasgebieden, dijken, 
een windmolen en weidelandschappen. Op de laatste drie holes komen 
fortificaties en moerassen van de historische 'Stelling van Amsterdam' in spel.



Golfclub Gaasterland
Sminkewei 10
8567 HB  Oudemirdum
Contactpersoon: H. van de Gaast

9 holes (par 70) 

Architect: Alan Rijks

De baan is aangelegd midden in een gebied dat deel uitmaakt 
van de Ecologische Hoofdstructuur. De natuur in de baan 
beslaat 64% van het baanoppervlakte en bestaat uit bos, 
water, heide en een grote variëteit aan kwetsbare flora met 
fauna. Deze golfbaan is de eerste in Nederland die van het 
Ministerie van Landbouw het ‘Groenlabel’ kreeg; mede 
hierdoor zijn er strenge regels voor het gebruik van 
bemestings- en bestrijdingsmiddelen.



De Kurenpolder
Kurenpolderweg 31
4273 LA  Hank
Contactpersoon:
De heren Gommers

9 holes wedstrijdbaan (par 68)
9 par 3 oefenholes
Driving range 30 afslagplaatsen

Golfclub De Kurenpolder heeft een uitdagende 9-holes par 68 
baan. Deze is aangelegd in de natuurlijke omgeving van 
nationaal park De Biesbosch. Bij aanleg van de baan, met A-
status, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande 
begroeiing en waterpartijen.
Vanaf de fairways geniet de golfer van de fraaie doorkijkjes 
over groen en water. De baan is licht geaccidenteerd en ligt in 
de sfeervolle Biesbosch natuur. Ook door de geoefende speler 
wordt de baan als zeer uitdagend beschreven.



Golfclub Kampenhout
Lokerlaan 14
2950  Kapellen (België)
Contactpersoon:
Graaf De Broqueville

18 holes 

Architect: Robin de Vooght

Het golfterrein leidt langs Kasteel Wilder, oorspronkelijk een 
middeleeuws hof. Het huidige kasteel, in classistische stijl, 
werd in 1823 opgericht. De oude hoeve langs de 
Wildersedreef met dubbele rijen honderjarige platanen werd 
omgevormd tot secretariaat, restaurant en de nodige lokalen 
om goede accomodatie te bieden voor golfers.
Het domein waarop de 18-holes golfbaan ligt is 65ha. De baan 
heeft drie oefenholes. De drivingrange heeft buitenplaatsen, 
maar ook een overdekt gedeelte waar verlichting is. Er zijn 
een putting green en een chipping green, waarbij ook een 
oefenbunker is gesitueerd. 



Golfbaan Middelburg
Paukenweg 1
4337 WH  Middelburg
Contactpersoon: Marcel Welling

9 holes baan
9 holes par 3

Architect: Bruno Steensels

Golfbaan Middelburg beschikt over een gedeeltelijk 
overdekte driving range vanwaar de ballen worden 
afgeslagen in een grote waterplas. In de waterpartij 
bevinden zich tevens diverse eilanden die de golfers 
uitdagen hun pitchtechniek te oefenen. De baan heeft 
diverse oefen faciliteiten (chipping greens, putting 
greens en driving range).



BurgGolf Wijchen
Weg door de Berendonck 40
6603 LP  Wijchen
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

18 holes
9 holes par 3

Architect: Joan Dudok van Heel (2003)

De 18 holes baan is een zeer uitdagende. Het is een 
wijdse parkbaan met fraaie vergezichten; afwisselend 
bos- en waterholes. De golfbaan wordt aan drie kanten 
begrensd door een meer en zeven holes liggen op een 
schiereiland. De overige holes bevinden zich in een 
prachtig parklandschap.



BurgGolf Emmen
Golfparkdreef 1
7828 AL  Emmen
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

9 holes (par 68)

BurgGolf Emmen biedt een golfbaan waar veel golfers zich in 
eerste instantie op verkijken.

De par 68 doet vermoeden dat de golfer te maken heeft met 
een relatief makkelijk parcours, echter niets blijkt minder waar.

Doordat de fairways smal zijn, moet er zeer precies gespeeld 
worden. Door de diverse doglegs en blinde holes is de baan 
gevarieerd en zeer uitdagend.



BurgGolf Gendersteyn
Locht 140
5504 RP  Veldhoven
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

27 holes championship course

Architect: Alan Rijks

BurgGolf Gendersteyn Veldhoven betreft een 27 holes 
championship course, waarbij de wisselende 
baanluscombinaties zorgen voor veel variatie en uitdaging. 

Een afwisselende golfbaan aangelegd in bospercelen, langs 
waterpartijen en een heuvelachtig terrein met 
hoogteverschillen van meer dan 20 meter.



BurgGolf Haverleij
Leunweg 140
5221 BC  ‘s Hertogenbosch
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

18 holes wedstrijdbaan
9 holes par 3

Architect: Donald Steel

Dé 18 holes golfbaan van Den Bosch. Een 
championship course te midden van prachtige 
woonkastelen. Naast de 18 holes wedstrijdbaan is er 
ook een uitdagende 9 holes par-3 baan.



BurgGolf Purmerend
Westerweg 60
1445 AD  Purmerend
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

36 holes
9 holes par 3

Architect: Bruno Steensels

Een mooie golfbaan met snelle greens. De golfbaan 
bestaat uit 36 holes en een 9 holes par-3 oefenbaan. 
De 36 holes bestaan uit 4 lussen die dagelijks anders 
worden gecombineerd. De par-3 baan is de kortste 
golfbaan op BurgGolf Purmerend. De holes variëren in 
lengte tussen de 50 en 150 meter. Net iets langer dan 
Pitch en Putt, maar korter dan de grote baan. 



BurgGolf Sint Nicolaasga
Legemeersterweg 16
8527 DS  Legemeer
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

18 holes

Architect: Alan Rijks

Midden in de Vegelingsbossen is BurgGolf St. 
Nicolaasga aangelegd. De baan is deels in het bos 
gelegen en geeft deels uitzichten op het weidse Friese 
boerenland. De baan heeft mooie, grote greens, 
strategisch geplaatste (water) hindernissen en 
prachtige fairways. Het is een open terrein, waar 
sommige holes door bos lopen en andere holes worden 
omzoomd door houtwallen.



BurgGolf Zoetermeer
Heuvelweg 3
2716 DZ  Zoetermeer
Contactpersoon:
Ian Ouwerkerk – 06 53 64 31 44

18 holes
Drivingrange 80 afslagplaatsen
Putting en chipping green

Architect: Joan Dudok van Heel (2003)

De baan is gelegen op veengrond, heeft 18 holes en is zeer 
geaccidenteerd met hoogteverschillen tot 25 meter. Er wordt 
gesproken over de 7 hoge holes en de 11 lage holes. Beiden 
hebben hun eigen problemen: bij de hoge holes ligt de bal 
bijna nooit vlak, en speelt het hoogteverschil mee in het 
bepalen van de juiste club, de lage holes zijn meer 
windgevoelig.



Pitch & Putt Leidschendam
De Star 51
2266 NA  Leidschendam
Contactpersoon: Bjorn Beekman

18 holes (Par 54)

De golfbaan is gebouwd op veengrond en beschikt over een 
compacte, maar interessante lay out met uitdagende 
hindernissen en goed onderhouden greens. De holes variëren 
in lengte van 35 tot 79 meter. Het is een verrassende, maar 
technisch moeilijke baan met veel water.



Pitch & Putt banen

18 holes

Pitch & Putt is een sport die in 1929 in Ierland ontstaan is en 
zich na de Tweede Wereldoorlog internationaal heeft 
ontwikkeld. Net als bij golf is het de bedoeling dat een golfbal 
met een golfclub in een hole wordt gespeeld, maar de holes 
zijn korter en er worden maar twee clubs gebruikt, één om 
mee te pitchen en één om mee te putten. Een 
Pitch & Putt baan bestaat in principe uit 18 holes van par 3 die 
van de afslag tot de vlag 30 tot 90 meter lang zijn.

“De Twa Marren” (Leeuwarden) | Doetinchem | 
Bussloo | Esonstad (Anjum) | Orvelte (Witteveen) | 
Kameryck (Kamerik) | Koudum | Strand Horst 
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The International
Oude Haagseweg 200
1171 PE  Badhoevedorp
Contactpersoon:
Marcel Welling – 06 53 39 51 71

18 holes (Par 73 Championship Course)

Architect: Ian Woosnam

The International is door HGM aangelegd op een voormalige 
zandwinningsput. Er is een hoogteverschil van 14 meter. De 
waterpartijen kregen natuurvriendelijke oevers. Er zijn twee 
naast elkaar liggende eilandgreens. De baan ligt op een terrein 
van 77 hectare. Er is ook een natte en droge ecologische 
verbindingszone van ongeveer 25 hectare langs de noord- en 
oostkant van de baan. 



Golf Club Enghien
Parc Chateau d’Enghien 4
7850  Enghien (België)

9 holes (par 36)
9 holes in aanbouw

Architect: Bruno Steensels

In het geprivilegieerde kader van een van de mooiste 
historische grootparken van België, daterend uit de 15e eeuw, 
biedt Golf Club Enghien twee golfbanen omringd door 
eeuwenoude eiken. Deze baan is aangelegd door HGM.
De prachtige baan ‘Arenberg’, een licht glooiende 9 holes par 
36 van 3.167 m, werd ontworpen door de Belgische architect 
Bruno Steensels en zal worden uitgebreid tot championship
course. De baan ‘Brunehault’ - een ideaal oefenplatform, 
toegankelijk voor beginners - is een compacte 9 holes par 36.



Galecop Golf (in aanleg)
Nieuwegein

18 holes (Par 3)

HGM is 1 maart 2015 gestart om een gloednieuwe golfbaan 
aan te leggen op veengrond. Galecop Golf wordt een 18 holes 
par 3 baan met driving range. De holes variëren in lengte 
tussen 45 en 180 meter.
Op een groot vlak terrein ten noorden van Nieuwegein is HGM 
met groot materieel begonnen met graafwerkzaamheden, het 
aanleggen van de toegangsweg, een zandbed voor het 
clubhuis en de ondergrond voor het afslaggebouw. 
Het bouwen van de driving range heeft prioriteit en dit deel 
van Galecop Golf heeft in mei 2015 haar deuren geopend. De 
eerste 9 holes van de golfbaan zullen eind zomer 2015 
bespeelbaar zijn.



GOLFBANEN

Gerenoveerd

door Hollandsche Greenkeeping Maatschappij



Haarlemmermeersche Golfclub
Spieringweg 745
2142 ED  Cruquius
Contactpersoon:
Vera van de Berg – 06 11 32 23 86

Renovatiewerkzaamheden:
Ombouwen van par 3/4 baan naar een 
wedstrijdbaan - 9 holes Cruquius (par 68)

Architect: Alan Rijks

Op Leeghwater slaat men af in een Hollands landschap, met bloeiende 
bollenvelden in het voorjaar. Bij hole 4 verandert het karakter van de baan in 
een parklandschap, omzoomd door bosgebieden. Dan volgt een ruime en 
geonduleerde parkbaan, omzoomd door bossen en de Spotters Hill. Met de 
eilandhole en een strandje langs een meer. De laatste drie holes meanderen 
door een Hollands landschap naar het clubhuis. De old course' - Cruquius - van 
de club ligt in een prachtig Hollands landschap, met moerasgebieden, dijken, 
een windmolen en weidelandschappen. Op de laatste drie holes komen 
fortificaties en moerassen van de historische 'Stelling van Amsterdam' in spel.



BurgGolf banen

Renovatiewerkzaamheden:

• 40 tees
• 60 bunkers
• Aanleg extra drainage
• Sandbanden van holes

Wijchen | Emmen | Gendersteyn | Haverleij | 
Purmerend | Sint Nicolaasga | Zoetermeer | 



DE GOLFBAANARCHITECTEN



Ian Woosnam

Geboren in 1958 en golfprofessional sinds 1976. Ian Woosnam heeft sinds die tijd 28 
overwinningen op zijn naam staan. Eind jaren ‘90 ging hij aan de slag als golfbaanarchitect 
en startte hij samen met 2 andere Tour-spelers Raw Golf Design.

Samen hebben zij ervaring in alle aspecten van Golf Course Design, architectuur, bouw, 
landscaping, agronomie, irrigatie, drainage en Golf Club beheer. Ian en zijn compagnons 
garanderen deskundig advies over elk aspect van golfbaan of het nu gaat om grote of kleine 
ontwerpen/budgetten.

De filosofie van Ian en de zijnen is dat de informatievoorziening voor de cliënt, planner en 
uiteindelijk de aannemer gelijk moet zijn aan die van architecten en ingenieurs.



Alan Rijks

Alan Rijks ontwerpt en realiseert golfbanen en golf resorts, nationaal en internationaal. Zijn bedrijf is in 
1990 opgericht. De praktische ervaring van Alan Rijks en zijn persoonlijke betrokkenheid tijdens de 
realisatie van een project zijn een unieke aanvulling op het creatieve talent in de ontwerpfase.

Het bedrijf van Alan Rijks heeft een bewezen succesvol track record. Projecten lopen uiteen van 
golfbanen tot golf resorts inclusief appartementen, huizen, hotels en infrastructuur. De meer dan 65 
gerealiseerde projecten bevinden zich op zeer uiteenlopende plaatsen in de wereld. Ieder project is 
uniek te noemen vanwege de verschillende omstandigheden als omgeving, grondsoort, beplanting, en 
klimaat. De opgebouwde ervaring binnen het bedrijf is uniek en zeer compleet.

Een zeer aansprekend project is Mingya Nan Chang European Resort. Dit is het op twee na grootste golf 
resort in China en bestaat uit een 27 holes golfbaan, 250 luxe huizen, 2200 appartementen en een 5 
sterren hotel.

Elke golfbaan van Alan Rijks is uniek en voldoet aan de regels van de Internationale Golf Federatie van 
St Andrews. 



Donald Steel

Donald Steel begon met golf op 8-jarige leeftijd en kwalificeerde zich in 1970 als amateur voor het Brits 
Open St Andrews. In dat jaar won hij ook voor de tweede keer de President's Putter.

Steel is de enige man die betrokken is geweest bij het ontwerp van alle banen waarop het Brits Open 
ooit is gespeeld: Prestwick, Musselburgh, St Andrews, Muirfield, Sandwich, Hoylake, Deal, Troon, 
Lytham & St Annes, Prince's, Carnoustie, Portrush, Birkdale en Turnberry.

Hij was partner in Cotton (CK), Pennink, Lawrie, Steel & Partners, van 1969 - 1987. Daarna ging hij 
verder als Donald Steel & Co Ltd totdat hij in 2005 geheel zelfstandig werkte. Hij ws de eerste 
golfbaanarchitect sinds Harry Coltm die iets op St Andrews mocht doen. Hij liet de Eden Course en de 
Jubilee Course veranderen, de par 3 Balgove Course verplaatsen en in 1993 werd de nieuwe Strathtrum
Course geopend.

Donald Steel heeft ruim 70 banen, verspreid over de hele wereld, aangelegd waarvan 10 in Nederland. 
Op zes banen die door hem ontworpen of aangepast zijn, werden toernooien van de Europese PGA 
Tour of de Ladies Tour gespeeld.



Bruno Steensels

Bruno Steensels studeerde architectuur in Gent van 1979 tot 1984. Sinds 1987 is hij actief 
als golfarchitect, sinds 1992 doet hij dit op zelfstandige basis, met momenteel al meer dan 
60 verwezelijkingen in Europa. Deze activiteiten zijn samengebracht in zijn bedrijf 
Mastergolf bvba, golfbanenarchitectuur, design en consultancy.

Bruno ontwerpt golfbanen voor golfers van elk niveau: zowel voor de professionele speler 
als de amateur. Dit geeft spelers steeds een uitdaging en de zin om terug te komen.

Bij het ontwerpen van golfbanen komt heel wat kijken. Er moet onder andere rekening 
gehouden worden met ecologische en landschappelijke elementen en natuurlijk ook met de 
technische kant van het spel. De ontwerpen van Mastergolf zijn van internationaal niveau 
en beantwoorden aan de hoogste eisen.



DE AANNEMER



Hans Schaap

Hans Schaap is als boerenzoon grootgebracht met respect en kennis van de groei en bloei van de 
natuur. Hij heeft zijn hele werkzame leven doorgebracht op de golfbaan, eerst als greenkeeper en later 
als hoofdgreenkeeper. In 2010 besloot Hans om voor zichzelf te gaan beginnen en daarmee was de 
fundering voor Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (afgekort HGM) gelegd. Doordat hij letterlijk 
‘op het veld’ heeft gewerkt, weet hij als geen ander wat er bij dit vak komt kijken.

Hans heeft een vast team van 50 medewerkers die het hele jaar door voor de golfbanen en interne 
organisatie zorgen. In het hoogseizoen wordt dat aantal ruim verdubbeld. Hiermee is het een hele 
flexibele organisatie en zorgt Hans dat het golfbaanonderhoud op topniveau wordt uitgevoerd. 

Naast het onderhouden van golfbanen heeft HGM zich ook gespecialiseerd in het bouwen van 
golfbanen (in samenwerking met top-golfbaanarchitecten) en het renoveren ervan.

HGM is een bedrijf met veel kennis en ervaren mensen, werkt altijd met nieuw materieel en weet wat 
de klanten anno nu vragen: kwaliteit voor een andere prijs.



Hollandsche Greenkeeping Maatschappij B.V.
Oudendijk 94
4285 WL  Woudrichem

Aannemersbedrijf met als specialisme Onderhoud, Renovatie en Aanleg van golfbanen en groenprojecten

Hans Schaap (directeur)

GSM : 06 13 96 72 07
E-mail : Hans@HGMgolf.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52078027


