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Himmerland G&CC in Denemarken, Golfbaan De

Stippelberg in het Nederlandse Bakel, Dalmatian

Dunes in Kroatie of de course van de Carya Golf Club in

Turkije. Het zijn slechts enkele voorbeelden van golfba-

nen van de hand van golfarchitect Michiel van der

Vaart. Internationaal gerespecteerd en onlangs nog on-

derscheiden met een prestigieuze design award. Kort-

om, Michiel van der Vaart is niet 'zomaar iemand'.  

ASSEN

Van der Vaart is sinds 2002 verbonden aan Jol Golf De-

sig en, parallel aan zijn werkzaamheden, sinds enige ja-

ren eveneens actief namens Spogárd & VanderVaart

Golf Course Architects. Een internationaal opererend

bureau dat de focus richt op het ontwerpen van golfba-

nen buiten de Nederlandse grenzen.  

Toch begon het voor Van der Vaart alle-

maal op de DGCC. “Ik ben van oorsprong

landschapsarchitect en heb in 2002 de

mogelijkheid gekregen om samen te wer-

ken met Gerard Jol,” legt Michiel uit. “Ge-

rard was toen al enige tijd betrokken bij de

baan in Assen en de eerste 18 holes zijn

ook door hem ontworpen. De detaillering

van de laatste negen holes is door mij ge-

maakt.”

“Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de

hoogtelijnen van de greens en daarnaast

heb ik bepaalde holes opnieuw getekend.

Voor een 'beginnend' golfarchitect was dat

een bijzondere uitdaging, mede omdat de

baan deels in een bestaand bos is aange-

legd. Dat gebeurt niet elke dag.”

NATUURLIJK

Zoals bekend kenmerkt de baan van de

DGCC zich door de ruime opzet en de ve-

le natuurlijke elementen. Aspecten die

onmiskenbaar de signatuur dragen van Jol

en Van der Vaart. “Die natuurlijke elemen-

ten zijn dan ook een belangrijk onderdeel geweest van

het ontwerp,” legt de golfarchitect uit. “Dit vanuit het

principe dat je altijd moet proberen om de natuur zo-

veel mogelijk na te bootsen. Dat klinkt misschien wat

tegenstrijdig, maar ik bedoel ermee dat de omgeving

net zo´n belangrijke moet rol spelen als de golfbaan

zelf.” 

“Dat betekent ook dat je bij het ontwerp van een baan

gebruik moet maken vàn de omgeving. Dat zie je in As-

sen ook, waar we het zogenaamde 'Verzetstrijdersbos-

je' op een natuurlijke manier in het ontwerp hebben 'in-

gepast'. Je speelt er letterlijk omheen en is al het ware

een hindernis, dat deel uitmaakt van het totaal. Even-

als de vergezichten en de bosranden op enkele kilome-

ters afstand. Ook die zijn van invloed op het geheel van

baan én omgeving.”

Golfarchitect Michiel van der Vaart

'De DGCC is hét 
voorbeeld in Nederland'
Het lijkt alweer zo lang geleden. Maar toch is het pas tien jaar terug dat een groot braakliggend terrein in de

buurt van Zeijerveen veranderde in een golfbaan. In eerste instantie van 18 holes, later uitgebreid naar 27. Een

aantal leden van DGCC kan zich dat mogelijk nog herinneren of was er zelfs bij betrokken. Dat laatste geldt ze-

ker ook voor Michiel van der Vaart. Samen met golf- en landschapsarchitect Gerard Jol stond hij letterlijk aan de

basis van de baan van de DGCC. Op de laatste BusinessCup was hij weer even terug.
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“Datzelfde geldt ook voor de minder fraaie elementen als de

hoogspanningsmasten. Die staan er nu eenmaal, maar mo-

gen niet te dominant worden. Daar hebben we bij de routing

van de baan, dus de aaneenschakeling van holes, dan ook ter-

dege rekening mee gehouden. In dat opzicht is het eigenlijk

een puzzel waarvan de stukjes uiteindelijk op de goede plaats

moeten liggen.”

HOLES

Het is een mooie metafoor, 'de puzzel'. En om meteen maar

even een belangrijk stukje van diezelfde puzzel te belichten;

het ontwerp van de holes. Voor golfers toch een niet onbe-

langrijk onderdeel van de baan. 

“Om het kort uit te leggen: de kracht van een goede baan

schuilt in het feit dat elke individuele hole een eigen karakter-

eigenschap moet hebben,” legt Van der Vaart uit. “Dat kan

een bepaalde hellingsgraad zijn, de plaats van de bunker of

een element dat door iedere speler als kenmerkend wordt er-

varen. Binnen die hole kun je vervolgens weer variëren door

de plaats waar je de vlag steekt. Maar de karaktereigenschap

bepaalt in eerste instantie de baan en de moeilijkheidsgraad

van de holes. Dat is in Assen ook het geval.”

PIONIEREN

Zoals gezegd was 'Assen' voor Van der Vaart het beginpunt

van zijn carrière. Nu, tien jaar later, kijkt de architect nog al-

tijd met genoegen naar de baan. “Goed beschouwd is de aan-

leg van deze baan eigenlijk een bijzonder avontuur geweest,”

zegt Michiel. “Er lag een stuk land in een waterwingebied,

waar niets mee gebeurde en waar weinig mensen woonden.

Vervolgens is er een gedurfd plan geïnitieerd waar Jan Willem



van der Eijk en enkele andere mensen in hebben geloofd.

Dan heb je het echt over pionieren. En als je nu het resul-

taat ziet, dan verdient dat alle waardering.”

“Dat geldt ook voor de manier waarop de baan wordt on-

derhouden. Feitelijk beantwoordt het geheel nog steeds

aan het ontwerp. Natuurlijk is het wel zo dat bepaalde

plaatsen nu anders zijn dan ze tien jaar geleden op de te-

kentafel stonden. Maar dat is inherent aan het feit dat je

werkt met 'groen'. De natuur ontwikkelt zich elke dag,

dat is een voortdurend proces.”

“In dat opzicht is een baan eigenlijk nooit 'af', ook niet

voor een golfarchitect. Want hoewel de DGCC een prach-

tige baan heeft, zou ik best weer eens enkele veranderin-

gen willen aanbrengen. Met name om de golfer nog

meer te 'testen'. Bijvoorbeeld met enkele nieuwe bun-

kers; ruig, uitgewaaid en zo grillig en natuurlijk mogelijk.

Dat geeft een heel fraai geheel en past ook in de interna-

tionale trend. Aan de andere kant zou het wel een forse

metamorfose betekenen. En eerlijk gezegd weet ik niet

of Jan Willem daar zijn goedkeuring aan geeft….”

SPELEN

Door zijn jarenlange ervaring en bewezen kwaliteit

geldt Michiel van der Vaart als een toonaangevende en

internationaal erkende golfarchitect. Zijn drukke werk-

zaamheden laten het dan ook niet toe om frequent de

DGCC te bezoeken. “Toch probeer ik ieder jaar mini-

maal een keer in Assen te spelen,” zegt Van der Vaart. 

“Desondanks kan ik niet ontkennen dat ik, als ik hier

over de baan loop, voortdurend om me heen kijk. Niet

alleen met een golftechnisch oog, maar ook met land-

schappelijke interesse. Ziet het er mooi uit, is er iets

veranderd of staat er bijvoorbeeld een schuilhutje in

een zichtlijn die er eigenlijk niet hoort te staan. Daar let

ik op. Ook op de baan ben ik dus met mijn vak bezig, al

komt dat mijn spel niet altijd ten goede. Belangrijk is

echter dat het buitengewoon plezierig is om terug te

komen in Assen. Daar maak ik graag tijd voor vrij.”

GOLF LODGE

Tot slot nog even een opvallend punt: de Golf Lodge.

Zoals bekend is de Lodge gesitueerd aan de rand van

de bossage met uitzicht op de tee van Rood 1. Vanzelf-

sprekend was het gebouw niet opgenomen in het oor-

spronkelijke ontwerp van de baan. Hoe ziet de architect

deze ontwikkeling?

“De Lodge heeft een prachtige plaats gekregen en

vormt een harmonieus geheel met de baan en de om-

geving,” zegt Van der Vaart. “Dat hebben ze uitstekend

gedaan. Jan Willem heeft mij weliswaar ooit eens om

een advies gevraagd, maar de credits zijn toch echt

voor de DGCC. De Lodge past in het concept en geeft

de baan bovendien een meerwaarde die nog niet eer-

der is vertoond in Nederland.”

“Dat is aan de ene kant best een gedurfde stap, maar

toont ook de ambitie. Wat dat betreft vind ik de DGCC

in Nederland hét voorbeeld van de manier waarop je

met tomeloze inzet en doelgerichte investeringen suc-

ces kunt realiseren. Dat meen ik niet alleen oprecht,

maar dat zeg ik ook in het land. Bijvoorbeeld bij clubs

die een bepaald toekomstplaatje in gedachten hebben,

die stuur ik naar Assen. 'Ga maar eens kijken'.”

“Nee, dat heeft niets te maken met het feit dat de baan

van de DGCC mijn eerste opdracht was, maar meer

met de visie die hier wordt gehanteerd. Zeker als je het

vergelijkt met de situatie van 10 jaar geleden en hoe

het concept vorm is gegeven en is uitgebouwd. Met na-

me door mensen als Jan Willem en Jelle, die echt aan

de basis hebben gestaan van deze baan. Toen ik begon,

waren zij er ook al. Dat maakt het voor mij extra leuk

om in Assen te spelen.”

Michiel van der Vaart (1971) is een gepassioneerd golfbaan-

ontwerper die veel affiniteit heeft met cultuurgeschiedenis

en geschiedenis in het algemeen en tracht dit in zijn ontwer-

pen te verwerken. Hij heeft liefde voor natuur, ecologie en

een ruime plantenkennis en brengt dit in zijn ontwerpen sa-

men met de passie voor de golfarchitectuur en 'verstand van

mooi en lelijk!' 
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