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Wordt pitch&putt op een “echte” golfbaan gespeeld?

Een overweging en 
een bijzonder plan in 
noord Friesland
Deze vraag stelde ik mij toen ik met dit specifieke fenomeen van 

het golfspel in aanraking kwam. Kunnen wij als architecten wat 

betekenen voor de pitch&putt golfbanen of vraagt men alleen 

maar om een soort sportveld met een boel vlaggetjes. Het kan 

ook anders dacht ik, immers klein of groot, een goed ontworpen 

golfbaan moet een mooi park zijn waar een specifiek spel ge-

speeld wordt. 

Hoe aantrekkelijker dat park er uit ziet en 

hoe beter het in zijn omgeving past, hoe 

meer plezier de gebruikers zullen hebben 

en hoe meer bezoekers er zullen komen. er 

is dus wel degelijk een taak voor de golf- en 

landschapsarchitect bij de voorbereiding 

van pitch&putt golfbanen en toen erik 

jorritsma en ik elkaar tegen kwamen bij het 

project landal esonstad hadden wij beiden 

de gedachte dat wij hier iets bijzonders van 

konden maken.

Pitch&Putt Golf
landal esonstad is een vakantiepark naast 

nationaal park lauwersmeer in het Friese 

anjum bestaande uit meer dan 200 wo-

ningen en appartementen in Oudfriese stijl 

en moderne terpwoningen. Oorspronkelijk 

hadden wij de opdracht om hier een 

volwaardige 9-holes golfbaan aan te leggen, 

maar de markt voor golfers was ter plekke 

te gering en men besloot op een weliswaar 

kleiner gebied deel te nemen aan het 

pitch&putt golfconcept. Op een interessant 

terrein van ongeveer 13 ha. is een hoge 

berg van kleigrond aanwezig, afkomstig van 

de stadshaven en een laaggebied achter 

de zeedijk. De eerste 9-holes liggen in 

het laagland, met sloten en rietkragen, de 

tweede 9-holes zijn op de berg gesitueerd 

en hebben uitdagende hoogte verschillen 

en vergezichten. 

Holle kies
een groot probleem voor het hier realiseren 

van de golfbaan is de behoefte aan kwali-

tatief goed zoet water voor de beregening. 

nabij de Waddenzee hebben de omlig-

gende sloten een te hoog zout gehalte om 

water uit te putten en daarvoor moest er 

een alternatieve mogelijkheid bedacht wor-

den om voldoende zoetwater in voorraad te 

hebben. er is een bijzonder profiel voor de 

berg bedacht, de heuvel is in feite een holle 

kies geworden, waarbij op een hoog niveau 

een interne vijver ontstaat gevuld door 

regenwater en waaruit het beregenings-

water voor de baan betrokken kan worden 

voor het grootse deel van het jaar. Bij grote 

droogte wordt het depot aangevuld met 

water uit een diepte bron dat zich met het 

regenwater vermengd. De golfholes zijn op 
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Gerard Jol (1942) is een nederlandse 

landschapsarchitect die zich in engeland 

heeft gespecialiseerd tot golfbaanarchi-

tect. Daarna richtte hij jol golf Design 

op. inmiddels nam jol ruim dertig banen 

in nederland onderhanden. Bij sommige 

was hij betrokken vanaf het eerste uur, 

andere banen moesten aangepast of 

uitgebreid worden. Daarnaast zijn nog 

ruim 20 banen in ontwikkeling. gerard 

jol is één van de 53 senior Members van 

het european institute of golf course 

architects (e.i.g.c.a.) en werkt sinds 

2002 samen met Michiel van der vaart, 

die eind 2010 het bedrijf overnam samen 

met de Deense architect philip spogard.

nWst neWsttories door Broer de Boer

de rand van de vijver en de berg gelegen en 

hebben zo hun specifieke uitdagingen.

Het golfspel en de  
landschappelijke beleving
Hole 1 t/m 9 spelen in het typische Friese 

land, ze vragen om een secuur schot, 

want het water ligt overal op de loer. De 

relatief grotere greens dan de gemid-

delde pitch&putt golfbaan worden soms 

verdedigd door strategisch geplaatste 

bunkers. Op de bergholes 10 t/m 18 moet 

goed opgelet worden op de hellingen waar 

de bal af kan rollen en de wind speelt hier 

altijd een rol. De tee van hole 12 bevindt 

zich zelfs midden in de vijver, maar deze 

“hindernis” wordt ruim goed gemaakt 

door het prachtige uitzicht dat men heeft 

over het stadje en het lauwersmeer. Het is 

voor de bezoekende speler een belevenis te 

spelen op deze ruim opgezette en qua spel 

en beleving bijzondere baan.

gerard jol, 

senior Member of the european institute 

of golf course architects.

www.jolgolfdesign.nl


