
Michiel van der Vaart over golfbaanarchitectuur: 

“Schoonheid is voor een golfbaan absoluut relevant” 
 

Op golfbaan Stippelberg vertelt golfbaanarchitect Michiel van der Vaart (Jol Golf Design) over 

zijn visie op het vak en de ontwikkelingen in de markt. Hij noemt zich een aanhanger van de 

naturalistische stijl. De Stippelberg won in 2011 als eerste Nederlandse baan de prestigieuze 

‘Development of the year Award’. Dit zette ook Van der Vaart internationaal op de kaart. 

 

“Golfverenigingen hebben een product te verkopen. Het draait om de totale beleving die mensen 

ervaren. Daar zitten veel aspecten aan vast, zoals mooie en uitdagende spelelementen, de 

landschappelijke inpassing, de sfeer in het clubgebouw en uiteraard de gastvrijheid.” 

Met deze woorden onderstreept Michiel van der Vaart dat het ontwerpen van een golfbaan een brede 

blik vergt. De golfbaanarchitect, die in Gerard Jol en de Deen Philip Christian Spogárd 

geestverwanten en zakelijke partners vond, kijkt daarbij ook naar het verleden.  

 

Terug naar de oorsprong 

Golfbaan Stippelberg ligt in een bosrijke omgeving, waar 100 jaar geleden heide en woeste grond 

domineerden. “Er is gekozen voor herintroductie van de oorspronkelijke vegetatie”, licht Van der Vaart 

toe. “Dat is ook in lijn met de ecologische structuur van de provincie. Op een flink deel van het terrein 

is heidehaksel uitgestrooid, afkomstig van heidevelden in de omgeving. Het zaad dat daar in zit, levert 

uiteindelijk een evenwichtige begroeiing op met heide en andere wilde planten. Hier en daar is een 

grote boom geplant, voor de rest doet de natuur zijn werk.”  

De eerste heideplantjes zijn al gesignaleerd, maar pas over minimaal vijf jaar is er sprake van een 

volwassen begroeiing. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt door schapen voorkomt vergrassing. De 

fairways en greens worden dan uiteraard afgeschermd.  

 

Grillige bunkers 

Open, glooiend heidelandschap, grote plassen en grillige bunkers vormen het handelsmerk van 

Stippelberg. “De bunkers waren de meest arbeidsintensieve elementen tijdens de aanleg”, vertelt de 

golfbaanarchitect. “Ze stonden hoog op de prioriteitenlijst en geven Stippelberg een onderscheidend 

karakter. Dat karakter spreekt velen kennelijk aan. Nog voor de eerste schop de grond in ging, hadden 

zich duizend leden aangemeld.”  

De architect is aangenaam verrast dat deze baan nu al bij de mooiste van Nederland is geschaard. De 

hoogst genoteerde zelfs van de hand van een Nederlandse architect. 

 

Synergie en samenwerking 

Door (onder andere) hun werk voor Stippelberg staan Jol en Van de Vaart nu internationaal op de 

kaart en ontwerpt het architectenduo ook aansprekende golfbanen buiten de landsgrenzen. De 

toekenning van de ‘Development of the year Award’ in 2011 heeft daar zeker toe bijgedragen. Tal van 

gevestigde namen streden mee om deze internationale prijs voor de beste nieuwe golfbaan. Ondanks 

het bescheiden budget voor het totale project was de jury vol lof over de aanpak en het resultaat. 

Naast de uitgebalanceerde routing van de in totaal 27 holes (18 + 9) en de landschappelijke inpassing 

maakten de synergie en de structurele samenwerking tussen de betrokken partners indruk. Zo mag 

hoofdaannemer Heijmans Sport & Groen het terrein de komende vijf jaar onderhouden. Het team van 

Heigo is er bijzonder trots op dat het door Heijmans is geselecteerd als sparringpartner en leverancier 

van graszaden en meststoffen. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan de duurzame ontwikkeling van 

De Stippelberg. 

 

 

 

  


