Laatste berichten in verband met Golf Puyenbroeck
Twee jaar na de opening van de driving range in het provinciaal domein Puyenbroeck in
Wachtebeke is het eindelijk zo ver!
Op zaterdag 2 en zondag 3 september 2006 wordt het 9 holesgolfterrein geopend
voor het grote publiek.
Op beide dagen worden er vanaf 14 uur golfdemonstraties gegeven.
Vanaf 4 september kan iedereen die in het bezit is van een federatiekaart het 9
holesparcours bespelen.
De officiële opening vindt plaats op 1 september vanaf 18 uur. De pers is welkom.
Eerste openbare 'open' Golf in Vlaanderen
Met de aanleg van het 9 holesgolfterrein wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een
voortrekkersrol blijven spelen in de democratisering van de golfsport.
Het provinciaal domein Puyenbroeck realiseerde reeds met succes een driving range met
putting green en oefenbunker. Vele honderden mensen kennen reeds de weg naar Golf
Puyenbroeck. Tegen betaling van een dagticket kan men een balletje slaan op de driving
range. Men hoeft dus geen lid te zijn.
Dat is een primeur voor Vlaanderen.
Technische gegevens 9 holesparcours
Golf Puyenbroeck beschikt over een nieuw aangelegd 9 holesgolfterrein met een totale
par van 36 slagen. Het golfparcours is op zich vrij lang met een afstand van 3 150 meter
voor de heren en 2 794 meter voor de dames. Naast de golfbaan werden eveneens pistes
aangelegd voor recreatief medegebruik zoals fiets- en wandelpaden in dolomiet en een
Finse Looppiste op zuiderse dennenschors. Ter hoogte van hole 9 werd er ook naar
gestreefd om een mogelijkheid tot vissen aan de bestaande vijver te integreren. In dat
opzicht is het golfterrein in het provinciaal domein Puyenbroeck het meest geavanceerde
terrein in België. Golf, andere sporten en recreatieve bezigheden, alsook ecologische
waarden zijn er op één oppervlakte te vinden.
De golfbaan werd aangelegd volgens de internationale richtlijnen van de USGA naar het
ontwerp van Golf & Landscape, een gespecialiseerde golfbaanontwerper. Golf
Puyenbroeck is de trotse eigenaar van een tijdloos en golftechnisch aantrekkelijk
parcours dat is ingekaderd in een volledig nieuw aangelegd ecologisch landschap. Dat
landschap bestaat uit het 'Elzenbroeckbos', een cultuur-historisch en streekeigen
souvenir uit het verleden waar natte gebieden werden aangeplant met elzen om in
kaphout te voorzien. Er werden vele natte zones en vijvers aangelegd om het
hemelwater op het terrein zelf vast te houden en zo de bijkomende rijkdom aan fauna en
flora tot ontwikkeling te laten komen. Vorig jaar is dat al zeer succesvol gebleken en

werden bijzondere broedgevallen van waadvogels op de speciaal daarvoor aangelegde
zanderige eilanden, in grote getale waargenomen. Ook de nieuw aangelegde zandwal, die
als broedplaats moet dienen voor o.a. zwaluwen en bijeneters, werd afgelopen jaar druk
gebruikt. Meer dan 60 000 vers aangeplante streekeigen struiken en bomen geven een
structuur aan het gebied.
Golf-technisch moet het 9 holesparcours worden aanzien als een ruim en wijds golfterrein
dat goed toegankelijk is voor beginnende spelers, maar tegelijkertijd ook zeer uitdagend
is voor gevorderde golfspelers. Heel wat holes nodigen uit tot goed doordachte en
strategische golfslagen waarbij ook zij die graag ver slaan, aan hun trekken komen. De
greens van Golf Puyenbroek zijn ontworpen en aangelegd om de komende jaren te
kunnen uitgroeien tot 'top-greens' met een constante kwaliteit op basis van een
ecologisch beleid in onderhoud.
Dat alles zorgt ervoor dat Golf Puyenbroeck, niettegenstaande zijn volledig open karakter
en democratische werking, ook een kwalitatief hoogstaand 9-holes golfterrein kan
aanbieden.
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