
 
Van 9 naar 18 holes... 
Vanaf januari 2014 is het nieuwe deel van de golfbaan geopend. De nieuwe holes hebben veel 
reliëf, wat spelen afwisselend en uitdagend maakt. Het afslagpunt van hole 14, op 6 meter 
hoogte is spectaculair, met een weids uitzicht over de Texelse duinen.  
Ook de driving range op De Texelse vernieuwd. 
  
Alan Rijks 
De langgekoesterde wens om De Texelse uit te breiden naar 18-holes bleek niet eenvoudig te 
realiseren. De aangrenzende grond was agrarisch bestemd en dat moest via een langdurige 
procedure worden aangepast. Bovendien moest exploitatiemaatschappij De Krim grond 
uitruilen en extra terrein aankopen voor de uitbreiding richting het duingebied. Baanarchitect 
Alan Rijks en landschapsarchitect van Aalderen, die ook de eerste negen holes ontwierpen, 
stonden voor de uitdaging om het productiegrasland en de bollengrond om te toveren tot een 
aantrekkelijke, uitdagende golfbaan. Toch kwam onlangs het groene licht en konden de 
voorbereidingen starten. 
  
Utopia 
De uitbreiding moest aansluiten op de eerste negen holes, waarin duinen en waterpartijen voor 
uitdaging zorgen. Om kunstmatige duinen te kunnen creëren, is een aanzienlijke hoeveelheid 
grond nodig. De helft, ongeveer 70.000 kubieke meter, is afkomstig vanaf natuurgebied Utopia, 
aan de Waddendijk. Daar werd grasland afgegraven en een binnendijkse kwelder gerealiseerd 
met kreekjes, waterpartijen en broedeilandjes. De samenstelling van de overtollige grond is 
zeer geschikt voor de uitbreiding van de golfbaan. De nieuwe holes worden gesitueerd tussen 
de bestaande baan en het Nationaal Park Duinen van Texel, waar onder meer de zeldzame 
velduil en de beschermde noordse woelmuis leven. Door de omvorming van gras- en 
bollenland tot duingolfbaan nemen de natuurwaarden van het gebied fors toe. 
Water speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de 18-holesbaan. Rond het terrein komen 
duinmeertjes en De Texelse krijgt een eigen zoetwaterberging. Bij het nieuwe gedeelte van de 
baan wordt een natuurlijk waterreservoir gecreëerd, waarmee de greens bewaterd kunnen 
worden. 
  
Linkscourse 
De Texelse is een linkscoursebaan, die vaak wordt vergeleken met de traditionele banen in 
Schotland en Ierland. De altijd aanwezige wind zorgt voor een extra moeilijkheidsfactor en 
maakt de baan onvoorspelbaar en daardoor extra aantrekkelijk. De uitbreiding is een 
belangrijke stap in het streven om van De Texelse een openbare, 18-holes linkscourse van 
hoog niveau te maken. De uitbreiding is nu afgerond en de nieuwe negen holes bespeelbaar! 
 
 

     


