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De aanleg is vorige week donderdagochtend gestart. ,,Wij creëren deze 
nieuwe baan om het golfen op ons park nog aantrekkelijker te maken, 
zowel voor de gevorderde speler als beginners”, vertelt baanmanager 
Annet Weits. ,,Voor een gevorderde speler is deze nieuwe en compactere 
baan een uitdaging om het korte werk te oefenen en voor de beginner juist 
een uitkomst om kennis te maken met golf. Anders dan de wedstrijdbaan, 
die alleen toegankelijk is voor leden, mag iedereen gebruikmaken van de 
par-3-baan. 
Dagkaart 

Waar voorheen maar drie oefenholes beschikbaar waren voor de beginner 
ligt er straks een volwaardige 9 holes baan klaar.” Erop mag je na het 
kopen van een dagkaart bij de receptie. ,,Of je nou alleen komt of met 
twintig personen tijdens bijvoorbeeld een familiedag, dat maakt niet uit.” 
Ook laat de baanmanager weten dat de spelers van alle gerei voorzien 
worden, inclusief een uitleg. ,,Het maakt dan niet uit of je één of meerdere 
rondes speelt.” Een dagkaart is los te koop, maar zal ook te combineren 
zijn met een clinic of bijvoorbeeld een barbecue of buffet. 
 

Herinrichting 

De nieuwe 9 holes wordt aangelegd op het huidige terrein van het golfpark. 
,,De totale lengte van deze nieuwe baan wordt ongeveer 550 meter”, zegt 
Weits. ,,De precieze afstand weten we pas zodra het klaar is.” De drie 
oefenholes worden omgevormd tot vier par-3-holes en van de twee putting 
greens blijft nog één over. ,,Door een herinrichting past het mooi.” Het 
worden volwaardige holes, met bunkers, grasbunkers, bosschages, veel 
glooiing en er is een waterpartij. Op de vraag of het management niet bang 
is dat al deze nieuwe, onervaren spelers een gevaar vormen voor de 
bewoners van de woningen op het park, zegt Weits: ,,Nee, wij geven ze 
geen stokken mee waarmee je heel ver slaat. Daarbij slaan ze in een 
andere richting.” 
 

Greenkeepers 

De nieuwe baan krijgt vier holes van circa 45 meter, twee van 65 meter, 
één van 70, een van 80 meter en één van 100 meter. Het geheel wordt 
aangelegd door onze eigen greenkeepers van Hoveniersbedrijf Dijk, die 
ook eigenaar is van het Golfpark. ,,Onze greenkeepers zijn er zo getraind in 
dat gras dat er al ligt, grotendeels gespaard blijft. Alles wordt erg 
nauwkeurig aangelegd. Mede om die reden verwachten wij dat de baan 
voor het nieuwe golfseizoen klaar is en geopend wordt.” Vanwege de 
verandering wordt het aanzicht vanaf de entree een stuk anders. De 
vlaggen komen aan de straatkant te staan voor meer zichtbaarheid. Er 
komen rododendrons te staan en er zal meer bedrijvigheid zijn. Voor de 
automobilisten: vrees niet, de golfers slaan niet richting de straat. Het was 



in eerste instantie de bedoeling om een maand eerder te starten met de 
werkzaamheden, maar vanwege de vorst en hevige regenval lukte dit niet. 
,,We willen niet dat de graafmachine wegzakt in de baan.” 

Wellicht dat golfpark De Hildenberg nog meer liefhebbers trekt sinds het in 
2022 in de top-20 staat van beste golfbanen van Nederland. Om precies te 
zijn op plek 18. ,,Iets waar we enorm trots op zijn”, laat Weits weten. 
,,Helemaal omdat er honderden golfbanen zijn aangelegd in Nederland.” 

 


