
WERKGROEP Wijziging HOLE 16

De werkgroep bestaat uit 12 leden:

De opdracht van het Bestuur aan de Werkgroep is:

• Het opstellen van mogelijke opties om het aantal golfballen dat op het terrein van de bewoners naast hole 
16 wordt geslagen te verminderen. De opties moeten minimaal hetzelfde veiligheidsniveau voor de 
bewoners opleveren als het oorspronkelijke plan van het bestuur. 
Ter informatie verwijzen wij u naar de website van de NGF omtrent veiligheid en zorgplicht;

• Van iedere optie de voor- en nadelen omschrijven, inclusief globale kostenraming;
• Organiseren van een informatieavond voor de leden;
• Uitbrengen van een advies aan het Bestuur t.a.v. keuze optie.

Oorspronkelijke plan

https://www.ngf.nl/caddie/baanmanagement/veiligheid-en-zorgplicht


Mogelijke opties

De werkgroep heeft vele opties bekeken en ná uitvoerig overleg elf opties voorgelegd aan Städler, die zijn visie hierop heeft gegeven. 

Hij vindt vijf opties goed/realistisch: 1D, 2A, 2B, 2C en 3B. Van deze opties heeft hij een kostenraming opgesteld en vergeleken met de kostenraming van 
het oorspronkelijke plan van het bestuur (optie 1C). 

De vijf overgebleven opties zijn door de werkgroep en Städler in de baan bekeken en vanuit alle aspecten besproken 
(golftechnisch, onderhoud, GEO, verbetering aantrekkelijkheid, veiligheid buren en spelers etc.).



Visie werkgroep

De werkgroep is van mening dat er maar één goede oplossing overblijft en dat is optie 2B. Deze optie is door Städler verder 
uitgewerkt. 

Christoph Städler: “Together, the two redesigns will raise the quality of the golf course considerably and will allow the SGC to 
rise in the Dutch rankings, I'm sure.”

Onderbouwing visie werkgroep

• De baan blijft een par 72. 
o De baan is over de 1e en 2e negen holes “in balans” qua soorten holes (par 3, 4 en 5) en qua lengte;
o Afwisseling van korte en lange holes, die het spel leuk maken;
o Een par 5 is interessant, je kan er slagen winnen en verliezen;

• Hole 14 wordt veel leuker, mooier en spannender. Het wordt dé “signature hole” van de baan. Het doet 
herinneren aan de “pannenkoek” hole 7 van vroeger;

• Ook hole 16 wordt veel interessanter, vooral vanwege de biotoop aan de rechterkant en de approach door de 
smalle bospassage;

• De 2e negen wordt leuker en spannender (minder saai), was ook wens van de leden;
• Het toevoegen van hei (hole 14) en een biotoop (hole 16) geeft aan dat de club serieus aandacht heeft voor 

de GEO;
• Het aantal golfballen dat op het terrein van de bewoners naast hole 16 wordt geslagen zal aanzienlijk 

verminderen, zowel in de buurt van de woning (doordat de tees naar voren zijn gebracht) als in het weiland 
(door de aanleg van de biotoop).



Binnen de werkgroep is nog een discussie gaande over de lengte van hole 14 (liever nog iets korter: dames ca. 100 en heren ca. 110 meter) en over het 
wel of niet aanleggen van een bunker aan de voorkant van de green van hole 14, met andere woorden: wel of geen “oprol” creëren.

Wel oprol Geen oprol



Smalle bospassage


