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Haarlemmermeersche Golfclub

Introductie Bolstra & Driving Range renovatie
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur met een aantal deskundigen goed gekeken naar onze faciliteiten op de
Bolstra par-3 baan en de Driving Range. Zoals geformuleerd in het Beleidsplan van de Haarlemmermeersche
Golfclub, staat, na de renovatie van de 27 holes, nu de Bolstra en de range op de rol. Eind november heeft de
ALV ingestemd met de uitgewerkte renovatieplannen en zijn alle voorbereidingen van start gegaan. We zullen u
de komende maanden regelmatig door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang en
ontwikkelingen.

Bolstra
Vanaf vandaag, 19 februari, gaat met 'grof geschut' de bestaande Bolstra-baan compleet vervangen worden
door de nieuwe Par-3 baan. Het ontwerp is gemaakt door onze baanarchitect Alan Rijks. Kort gezegd wordt de
Bolstra bijna 300 meter langer, worden de greens veel groter en qua spelelementen wordt de Par-3 een
afspiegeling van de 27 holes. Ten slotte, maar niet onbelangrijk, wordt de Bolstra ’s avonds verlicht, zodat
iedereen langer kan genieten van de nieuwe baan!
Voor een goed beeld van het nieuwe parcours, zie onderstaande tekening
met de indicatie van de afstanden en de lay-out van de holes:

Driving Range
Ook de Driving Range wordt rigoureus aangepakt. Hier gaat het om een uitvoerige modernisering van de range
en het bouwen van twee indoor pro-ruimtes met moderne lesfaciliteiten. We vernieuwen en verhogen de netten
rond de range ten behoeve van de veiligheid. Verder worden de afslagplaatsen verbeterd en worden er diverse
targets geplaatst. Ook wordt de kwaliteit van de bodem verbeterd, zodat er in de toekomst veel minder
wateroverlast is. En last but not least komt er op termijn een automatisch maai- en ballenraapsysteem, waar we
nu alle voorbereidingen al voor treffen.

Impressie afslagplaatsen buiten

Planning
Het totale project zal ruim een half jaar in beslag nemen, van het opstarten van de werkzaamheden in deze
periode, tot het groeien van de nieuwe grassen en juli en augustus. Over enkele weken beginnen we ook met
het bouwrijp maken van het terrein en worden vervolgens noodnetten op de range geplaatst.
Gegeven de werkzaamheden en de veiligheid van de spelers is de Bolstra vanaf vandaag niet meer
bespeelbaar. De driving range daarentegen blijft gedurende de gehele verbouwing (gedeeltelijk) open, zodat u

gewoon kunt trainen en opwarmen. Van tijd tot tijd zal het drukker zijn dan u gewend bent. Wij vragen u dan ook
vriendelijk rekening te houden met andere leden en gasten.
Voor de voortgang van de werkzaamheden en beschikbaarheid van de driving range, hou de nieuwsbrieven en
de website in de gaten. Zij zullen u de laatste stand van zaken melden.

GEO & Committed to Birds
Via onze reguliere nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gehouden van de GEO-certificering die onze
golfbaan doorlopen heeft. Naar verwachting wordt het certificaat dit voorjaar aan de HGC toegekend. Maar er is
meer, want naast het bewust omgaan met onze omgeving en het milieu, wil de club de aankomende periode ook
het Committed to Birds traject gaan volgen. Deze samenwerking tussen de NGF en de Vogelbescherming heeft
als doel de vogelstand op en rond golfbanen te bevorderen en is speciaal voor GEO gecertificeerde golfbanen.
Wij kijken er naar uit dit programma samen met de bekende vogelaars van de HGC te gaan opzetten.
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