
De architectuur van de golfbaan
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Velen van ons hebben weer 
genoten van het Players 
Championship op de beroem-
de baan TPC Sawgrass, waar 

Tiger Woods zijn vierde zege boekte in 
2013. De ontknoping van het toernooi 
vond plaats op de laatste holes van de door 
Pete Dye ontworpen baan, toen Sergio 
Garcia op de roemruchte zeventiende hole 
zijn bal tot twee keer toe in het water 
sloeg. De briljante combinatie en moeilijk-
heidsgraad van deze laatste drie holes lig-
gen ten grondslag aan het succes van het 
toernooi en aan de kampioenen die het 
heeft voortgebracht.
De opeenvolging van de holes, de routing, 
is een van de eerste en belangrijkste puzzels 
die een golfarchitect dient op te lossen. Een 
goede ontwerper denkt hier lang over na en 
heeft alle alternatieven tegen elkaar afge-
wogen. Bij het maken van een routing moe-
ten we alle onderdelen keurig ordenen tot 
een logisch geheel en iedere golfbaanarchi-
tect stelt hiervoor zijn eigen prioriteiten.

Hoe komt een routing tot stand?

Bij de start van menig project hebben we te 
maken met partijen die het liefst een 
‘championshipcourse’ willen met een par 
72 en een totale lengte van meer dan 6000 
meter. We proberen de klant in zo’n geval 
duidelijk te maken dat het belangrijker is 
om achttien goede, mooie en uitdagende 
holes te maken in een logische volgorde.
Bij voorkeur komt het clubhuis als een spin 
in het web te liggen, met in de nabijheid de 
plaatsen waar verbleven en geoefend 
wordt. Wanneer de ontwerpopdracht het 
realiseren van een 18-holesbaan omvat, wil 
men veelal de twee circuits van negen 
holes hier laten beginnen en eindigen. 
Voor de opzet van het plan is ten eerste de 

keuze van de speelrichting van de holes 
bepalend, rekening houdend met de 
dominante wind en zonnestand. Daarnaast 
spelen de minimale en maximale lengte 
van holes een grote rol. Door gebruik te 
maken van de aanwezige landschappelijke 
kwaliteiten en randvoorwaarden van het 
gebied krijgt de routing zijn definitieve vorm. 
De mogelijkheden voor een uitdagende 
routing zijn sterk afhankelijk van de 
omvang en de vorm van het terrein. In het 
overvolle Nederland is het niet eenvoudig 
een aaneengesloten terrein te vinden van 
60 à 70 hectare. Als echte ‘Nederlanders’ 
proberen wij het terrein zo efficiënt 
mogelijk te benutten zonder dat de 
gevarenfactor van uitvliegende ballen 
een te grote rol speelt bij de situering  
van de holes. De uiterlijke vormgeving  
van de holes komt pas na het vaststellen 
van de definitieve routing in beeld, want: 
‘routing is the bones, everything else is  
flesh.’ (Desmond Muirhead)

Deze aaneenschakeling van holes kan 
gezien worden als de hoofdstukken van 
een boek. De golfer ‘leest’ het boek met 
toenemende interesse. Het bevat een 
‘pakkende opening, gevolgd door een 
boeiende “volta” en eindigt  met een 
spannend slot.’

klacHten over de routing

Een veel gehoorde klacht van golfers is dat 
ze lange afstanden moeten afleggen van de 
ene naar de andere hole. Ontwerpers doen 
er alles aan dit te voorkomen, maar het is 
niet altijd te vermijden. De grillige vorm 
van het terrein maakt korte loopafstanden 
vaak onmogelijk. 
Een voorbeeld van een baan waar lange 
afstanden onvermijdelijk zijn, is Golfbaan 
Landgoed Bleijenbeek. Deze course ligt in 
een interessant landschap. Door zijn histo-
rische structuur moeten spelers soms 
langere stukken lopen om de landschap-
pelijk beschermde gebieden te ontzien.
Een ander voorbeeld. Op Golfbaan 
Stippelberg is weloverwogen gekozen om 
de eerste hole relatief ver van het clubhuis 
aan te leggen om daarmee de negende 
green dichter bij het clubhuis te krijgen. Er 
was geen ruimte beschikbaar voor beide in 
de buurt van het clubhuis. De beslissing 
was gebaseerd op de gedachte dat golfers op 
weg naar de eerste hole nog fris en fit zijn. 
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Route van de routing
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Hoe bepaalt een golfbaanarchitect de routing van een course?  

De plaats van het clubhuis, de windrichting, de lengte van de 

holes, het zijn allemaal factoren die meespelen. En ja, soms is het 

onvermijdelijk dat de afstanden tussen holes wat langer zijn.

Mooie voorbeelden van een nagenoeg ideale routing zijn de ruim opgezette banen waarin het beschikbaar 
terrein bijna ‘vrij’ was om in te vullen. De golfbanen Houtrak (illustratie) en Bentwoud zijn daarvan goede voor-
beelden. Beide liggen op ruime terreinen van ongeveer 100 hectare, zonder belemmeringen aan de buitenzijde.
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