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De meststof met  
snelle impact!

✓ Sportvelden
✓ Fairways
✓ Tees
✓ Openbaar groen

Gebruik ProTurf voor:

www.icl-sf.nl
Tel: +31 418 655780  Email: info.benelux@icl-group.com

ProTurf is een geavanceerde gecontroleerd vrijkomende 
meststof, speciaal ontwikkeld voor sportvelden, fairways 
en tees.

De sterke punten van ProTurf:

  Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen

   ProTurf werkt 2 tot 3 maanden

   Bevat Calcium en Magnesium voor gezond en  
groen gras

   Mini korrel zakt snel weg in de graszode en zorgt  
voor een goede verdeling

   Minder gevoelig voor ziekten, minder gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen

    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding
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56 De magie van 
magnetisering

De scepsis in de markt is groot, nog steeds. De belofte die leverancier Magnation 

doet is dan ook niet mis: twintig procent besparing door op de beregening te 

bezuinigen en nog een groenere, gezondere grasmat ook. Magnetisering als 

tovermiddel, wie gelooft daarin? Steeds meer mensen, zo blijkt uit een rondgang 

langs betrokkenen die ermee experimenteren. PSV, Heerenveen en Vitesse zijn al 

om; de golfwereld zit nog in het stadium van testen. 
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Greenkeeper Andrew Knott 
klimt in de pen over  
beluchtingsonderzoek

Golf wordt niet langer gezien als een 

seizoenssport. Door de toenemende vraag, 

het hele jaar door, naar putting greens van 

zomerkwaliteit, is er behoefte aan snel drai-

nerende oppervlaktes om regenwater goed 

te kunnen afvoeren. Goede beluchting is 

belangrijker dan ooit. Maar hoe bereik je de 

juiste mate van beluchting met de verschil-

lende pennen die in omloop zijn? Dat is de 

grote vraag waar alle greenkeepers  

in de praktijk voor staan.

Krattensysteem houdt bunkers droog

Carel Soer is watermanagementadviseur bij het Duitse 

bedrijf Heitker Regenwatersystemen. Deze systemen 

worden voornamelijk in de civiele wereld toegepast, 

maar omdat Soer hockeyt en sinds 25 jaar ook golft, 

is hij gaan nadenken over afwatering door kratjes in 

sportvelden en op golfbanen. 

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt zes keer per jaar in een oplage van 1.750 
exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers, 
baancommissarissen, managers en bestuurders van 
golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven, overhe-
den en individuele abonnees.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.greenkeeper.nl
M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Redactiecommissie
Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van 
der Werf, Peter Schalk, John van Hoesen, Arijan van 
Alphen

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
abonnementsperiode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betref-
fende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-
kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.
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Primeur Toro Lynx voor 
Golfclub Zeewolde

Tot nu toe was het Toro Lynx-beregeningssysteem alleen 

in een gelijkstroomvariant (DC) te leveren. Met de 

installatie van een speciaal op Europa afgestemde 

AC-variant bij golfclub Zeewolde zwaait de deur naar 

de renovatiemarkt definitief open. In Zeewolde draait 

Toro Lynx nu voor het eerst ook op wisselspanning. 

Greenkeeper reisde af naar Flevoland om alle ins en outs 

te vernemen.

The future of greenkeeping

Ongeveer tien jaar geleden organiseerde dit vakblad een opstelwedstrijd. Het 

thema: hoe ziet de greenkeeperswereld er in 2030 uit? Als je die verhalen van toen 

doorleest, bekruipt je het gevoel dat de toekomst ons op sommige gebieden al 

heeft ingehaald en dat we op andere terreinen juist weer stil zijn blijven staan. 

Greenkeeper of the Year William Boogaarts organiseerde mede op verzoek van dit 

vakblad een sessie rondom het thema The future of greenkeeping. 
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connecting
green professionals

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Overname Van Oosten 
Met ingang van 1 juli a.s. wordt Van Oosten 
Beregeningssystemen overgenomen door A1 
Tuinbouwtechniek. Na twintig jaar met veel voldoe-
ning Van Oosten Beregeningssystemen te hebben 
geleid, is het volgens Aad van Oosten tijd om het 
mooie vak door te geven aan de jongere generatie. 
Met de jarenlange ervaring in de watertechniek ziet 
het bedrijf in A1 Tuinbouwtechniek de juiste partij 
om dit te kunnen verwezenlijken. Vanaf 1 juli 2016 
zal Aad van Oosten voor het komende jaar een 
ondersteunde functie hebben om het bedrijf geruis-
loos over te laten gaan naar de nieuwe eigenaar; 
geleidelijk zullen de ins en outs worden overdragen 
aan Dennis Philippi, die de functie van Aad van 
Oosten gaat overnemen. Namens de directie en 
medewerkers bedankt Aad van Oosten ieder voor 
het gestelde vertrouwen en de plezierige samen-
werking.

Diplomering 
opleiding Assistent 
Hoofdgreenkeeper
Op donderdag 28 april 2016 vond bij Golfbaan 
Burggolf Haverleij te 's-Hertogenbosch de diplo-
ma-uitreiking plaats van de opleiding Assistent 
Hoofdgreenkeeper. Maar liefst veertien cursisten 

hebben hun diploma/certificaat in ontvangst mogen 
nemen. Na een korte toespraak van onder meer 
Sjaak Groen (cursusleider), Nathalie Roefs (Has 
Bedrijfsopleidingen) en Joris Slooten (NGF) volgde 
de officiële uitreiking van de diploma's.
De diplomering werd bijgewoond door (gast)docen-
ten, partners en vertegenwoordigers van de bran-
cheorganisaties. De geslaagden van deze opleiding 
geven de verdere professionalisering van de sector 
weer een extra impuls.
September aanstaande start Has Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen weer met de opleiding Assistent 
Hoofdgreenkeeper. Daarnaast starten ook losse 
cursussen: Cursus Bodem in topconditie, Cursus 
Duurzaam waterbeheer en Cursus Grasmat als speel-
vloer. 

New Holland-trekker 
afgeleverd bij 't Zelle
New Holland-dealer Munsterman Varsseveld 
heeft een Boomer 45D Easydrive met cabine 
afgeleverd bij golfclub 't Zelle in Hengelo. De 
Boomer 45D Easydrive is een trekker met een 4 
cilinder-motor met een vermogen van 46 pk. De 
trekkers in deze range zijn standaard voorzien 
van de New Holland Easydrive-transmissie: een 
zeer efficiënte en eenvoudige variotransmissie 
die ervoor zorgt dat deze trekkers zonder ver-
mogensverlies elke gewenste snelheid kunnen 
rijden. De trekker staat op speciale gazonban-
den, die ervoor zorgen dat de trekker zo min 
mogelijk beschadiging aan de baan geeft. De 
machine is aangeschaft voor alle voorkomende 
werkzaamheden op de golfbaan, onder andere 
het werk met een Verti Drain-beluchter en een 
grasveegmachine.
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Fendt 208 vario voor 
De Enk
Om steeds meer kwaliteit te kunnen leveren en 
om verder vorm te geven aan precisiebeheer, heeft 
de Enk Groen & Golf geïnvesteerd in een nieuwe 
Fendt 208 Vario TMS-tractor met een Schouten-
maaiveegcombinatie Panda P1806. Deze zijn 
vorige week afgeleverd door Gebr. Bonenkamp. 
Deze Fendt-tractoren zijn de eerste compacte stan-
daardtractoren die uitgerust zijn met een traploze 
transmissie. Deze tractor zal uitgerust worden met 
gps en precisieapparatuur. Hierdoor is het mogelijk 
om geogerefereerde data naar werkzaamheden 
om te zetten. Hiermee komt het beheer van golf-
banen via meten en scannen op een hoger niveau 
te staan.

Prograss levert 
Greencare 
Vanaf nu levert Prograss ook Biofirmit Greencare, 
een natuurlijk product dat het verdedigingsmecha-
nisme van de plant versterkt. Biofirmit Greencare 
spreekt de natuurlijke eigenschappen van de plant 
aan. Door het product wordt het natuureigen 
peroxidase aangemaakt, dat het gras versterkt en 
de plant beter weerbaar maakt tegen ziektes. Het 
product is speciaal ontwikkeld voor toepassing op 
golfbanen.

Golfen in het donker 
De Strijensche Golfclub maakt sinds kort gebruik 
van glow in the grass, een innovatie wijze van ver-
lichting die het voor de golfclub mogelijk maakt 
om leden ook in de avond te laten golfen.

Vanwege het tijdsgebrek onder consumenten 
zocht De Strijensche Golfclub naar manieren om 
op een duurzame manier de speeltijden te verrui-
men. Hierbij wilden ze het golfcomplex 's avonds 
op een energie-onafhankelijke wijze verlichten. 
Glow in the grass-verlichting maakt het voor De 
Strijensche Golfclub mogelijk om in de avonduren 
gebruik te maken van delen van het golfcomplex. 
Zo blijft bijvoorbeeld de putting green 's avonds 
bespeelbaar door de lichtgevende belijning. De 
basis van de verlichting is persistente fotolu-
minescentie en heeft een oneindige cyclus van 
oplading en nalichting. Het wordt opgeladen door 
dag- en kunstlicht. Een van de grote voordelen 
van het materiaal is dat er geen batterij, solar-

back-up of stroom nodig is. Zelfs in bosrijke en 
groene gebieden geeft het circa tien tot veertien 
uur licht in het duister. Glow in the grass wordt 
geleverd in stroken op FSC-gecertificeerd Angelim 
Vermelho-hout dat wordt geleverd door Van Der 
Sijde Hout. De houten stroken zijn toepasbaar als 
markering van de greens, fairways of bijvoorbeeld 
op de tee signs. De houten stroken worden door 
De Strijensche Golfclub bv aangeleverd bij Smits 
Neuchâtel Infrastructuur bv die vervolgens met 
Senlima bv in eigen beheer het productieproces 
vervolgt. Nagenoeg elke gewenste vorm of model 
is mogelijk. De stroken worden vervolgens op des-
kundige wijze aangebracht door Oosthoek bv uit 
Schipluiden. Op De Strijensche Golfclub zullen de 
komende periode diverse varianten worden getest.
De glow strip ('Flo with D glow') stoort het onder-
houd van de greenkeeper niet. De strip blijft bij 
maaiwerkzaamheden onaangetast doordat deze 
wordt gegoten in een (vooraf ) gefreesde strook 
met stootrand.

www.olmix.com/plant-care

Versterkt de natuurlijke 
weerstand van de plant

MelgreenSi

www.olmix.com/plant-care

MelgreenSi

Hardt het gras af

www.olmix.com/plant-care

Werkt via het blad

MelgreenSi
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Gratis!

Voorkom droogtestress!
Gezonde greens worden niet ziek. Zorg dat ziekten en plagen 

geen kans krijgen op verzwakte greens. Gebruik alleen de 

beste wetting agents en surfactants:

• AQUA-AID OARS HS of Aquifer (vocht vasthouden)

• AQUA-AID OARS PS of Aqua Aid Liquid (vocht afvoeren)

• OARS Pellets voor handmatig aanpakken local dry spots

Bestel nu OARS Pellets en ontvang een luxe golfcap!

Meer informatie? Neem contact op met een van 

onze vier Experts Natuurgras: Bart, Johan, Peter 

of Dirk. Wij helpen u graag verder. Stel uw vraag via 

openbaargroen@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

Van het dagelijkse onderhoud tot renovatie en aanleg van 
compleet nieuwe banen - met ruim 90 jaar ervaring komt 
AHA de Man samen met u altijd tot de beste oplossing. 
Wij geloven namelijk in de krácht van samenwerking tussen 
alle betrokken partijen, om zowel op korte als lange termijn het 
beste resultaat te kunnen realiseren. Hierbij staan de belangen 
van uw golfbaan en het spelplezier van de golfer altijd voorop, 
bij elk project. 

Nieuwsgierig hoe wij samen ook úw baan kunnen optimaliseren? 
Bel ons voor een kennismakingsgesprek. Tel: +31 (0)168 33 60 30

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

Industrieweg 23, 4762 AE Zevenbergen | 
Tel: +31 (0)168 33 60 30 | E-mail: info@ahademan.com 

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

Dát zit 
wel goed.

De Elzenhof 7 G, 4191 PA  Geldermalsen
0345 - 788 104, info@vanderhaeghe.nl

N I E U W  
I S E K I  T G  6 0 0 0 
S M A R T G E A R 

www.iseki.nl

8-TRAPS 
POWERSHIFT

AFTAKAS
MANAGEMENT

37 / 67 PK

SEMI-
AUTOMAAT
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Nieuwe regelgeving 
voor verminderen 
emissie 
Begin april heeft minister Sharon Dijksma een 
afspraak gemaakt met het Europees parlement 
om te komen tot een verdere reductie van de 
emissies van brandstofmotoren die niet op de 
weg worden gebruikt. Voor de groene sector gaat 
het dan met name om de motoren die gebruikt 
worden in handgedragen gereedschappen, zoals 
kettingzagen, bosmaaiers, etc. Volgens de overeen-
komst zouden machines waar het over gaat een 
aanmerkelijk deel van de totale luchtvervuiling 
veroorzaken. De verwachting is dat door deze en 
andere ontwikkelingen ook meer en meer accuge-
reedschappen zullen worden gekozen.

SBA start renovatie 
Hitland
In april is SBA gestart met de renovatiewerkzaam-
heden op Hitland. In de loop van het jaar worden 
binnen korte tijdsbestekken van steeds twee 
weken enkele elementen van de golfbaan opnieuw 
ingericht. Er is gekozen voor deze strategie om 
de golfers op deze drukbezochte baan zo weinig 
mogelijk tot overlast te zijn. In de eerste fase zijn 
aangepast:
• de green, de damesteebox en de fairway van 
   hole 17; 

• de herenteebox van hole 2; 
• De greensurrounding van hole 18.

De greenopbouw bestaat uit EPS-platen, een laag 
folie, drainage, een zandlaag en een toplaag van 
zand/turf. Verder is de green volgens het coring-
principe ingezaaid. Alle bovenstaande werkzaam-
heden zijn binnen de gestelde planning van twee 
weken afgerond. De volgende fase zal begin juni 
plaatsvinden. Het totale plan omhelst twee tot drie 
jaar waarin steeds een gedeelte van het gehele 
plan binnen zeer korte tijd wordt uitgevoerd.

Henk Teunissen 
pensioen
SBA Groen en Golf neemt na maar liefst 44 jaar 
afscheid van Henk Teunissen (65), hoofd admi-
nistratie. Robert Senden van SBA Groen en Golf: 
'Henk heeft heel veel zien veranderen. Hij hield 
vroeger in- en uitgaven nog bij in lange uitleggers 
die als kaarten in een bak gingen. Er was nog geen 
mobiele telefoon. Het werk is veel dynamischer 
geworden, sowieso in de hele branche.'

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Orec-klepelmaaier 
voor Houtrak
Begin mei werd bij golfbaan Houtrak in het 
Noord-Hollandse Houtrek een Orec-klepelmaaier 
afgeleverd. De Orec-klepelmaaier HRH801 werd 
geïmporteerd door Lozeman Tuinmachines en 
aan de golfbaan geleverd door Voets Tractoren 
en Werktuigen uit Hoofddorp. Dit model is 
onder meer voorzien van profielbanden en is 
goed geschikt voor de wat ruigere gebieden.



Alles zit erop.
De duurzame en chemievrije oplossing 
voor onkruidbestrijding 

Nu u nog!

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 
 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!

All things considered the best in weed control.

Chemievrij

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl
www.waveonkruidbestrijding.nl

Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

T:  0317 - 72 70 00  [Gerard van der Werf]
www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_



13www.greenkeeper.nl

NIEUWS

HGM onderhoudt 
Gaasterland voor 
tien jaar
HGM en Gaasterland hebben voor tien jaar 
een onderhoudscontract getekend. Golfclub 
Gaasterland is een golfclub in Oudemirdum 
(Friesland). De golfbaan ligt in een gelijknamig 
gebied dat een overblijfsel is van de voorlaatste 
ijstijd, de Saale-ijstijd. De golfbaan ligt op een 
stuwwal en is door golfbaanarchitect Alan Rijks 
aangelegd.
Hans Schaap: 'In de afgelopen drie jaar heeft HGM 
naar volle tevredenheid van Golfclub Gaasterland 
het onderhoud verzorgd. Het vertrouwen in HGM 
is dermate groot, dat het contract met maar liefst 
tien jaar is verlengd. Het nieuwe onderhouds-
contract is uitgebreider en een 'ontzorgcontract' 
geworden waarmee de golfclub de komende tien 
jaar is gevrijwaard van onaangename verrassingen. 
Er zullen een aantal extra renovaties/werkzaam-
heden plaatsvinden, zoals het renoveren van tee-
boxen en oefengreen, het draineren van de fairway 
om deze droger te maken en het aanleggen van 
een fairwaybunker op hole 5. Ook zal eind 2016 
hole 11 worden aangelegd op een van de mooiste 
vergeten plekken op de baan: achter hole 2, een 
afslag direct over de vijver naar de hole.'
Onlangs heeft Golfclub Gaasterland van 
Leadingcourses het predicaat 'recommended' 
gekregen, oftewel, de golfclub is een van de beste 
van Nederland. Hans Schaap: 'HGM is natuurlijk 
buitengewoon trots hiervoor medeverantwoor-
delijk te mogen zijn. De greenkeepers van HGM 
zorgen er samen met de directie en de baancom-
missie van Gaasterland voor dat de baan er fantas-
tisch bij ligt.'

De Haenen aan de 
slag met Dynamow
Het De Enk Groen & Golf-greenkeepersteam van 
golfbaan De Haenen is vanaf 20 april versterkt door 
de onbemande maaimachine Dynamow. De Enk 
Groen & Golf is al jaren bezig met gerobotiseerde 
green- en fairwaymaaiers voor het onderhouden 
van de golfbaan. De machines werken op basis van 
gps en innovatieve besturingssoftware en kunnen 
onbemand maaien. De specialisten van De Enk 
hebben reeds veertien van deze speciale machines 
aan het werk op hun golfbanen. Nu heeft ook De 
Haenen de maaimachine mogen ontvangen. In 
de nabije toekomst zullen deze machines worden 
uitgerust met sensoren en camera’s om precisie-
beheer toe te passen. Kennis van bodem en gewas 
geeft een goed beeld om het juiste te doen op de 
juiste plek.De Goese Golf kiest 

voor zelfrijdende 
John Deere
Sinds april rijdt een onbemande gps-gestuurde 
grasmaaimachine over De Goese Golf. De 
maaimachine maait zelfstandig de fairways. 
Sensoren zorgen ervoor dat de machine stopt 
als golfers op zijn pad komen en gaat weer 
verder als de golfers zijn gepasseerd. ‘Wij zijn 
een modern bedrijf en investeren in techniek,’ 
aldus Arno de Jonge, hoofd Greenkeeping. ‘Met 
deze investering maken we een kwaliteitsslag 
en besparen we op manuren. Deze machine 
kan veel beter en constanter maaien dan een 
greenkeeper. De maaipatronen zijn daardoor 
veel strakker.’ De maaimachine zonder bestuur-
der levert verbaasde en geamuseerde blikken 
op van golfers op de baan. De Goese Golf is 
naar verluidt de eerste golfclub in Nederland 
die deze techniek in eigen beheer gaat toe-
passen. De machine zal worden ingezet op 
de waterrijke 18 Holes Championship Course 
en de 9 holes Par 3 parkbaan. De basis wordt 
gevormd door de samenvoeging van bestaan-
de techniek: een John Deere-fairwaymaaier, 
het systeem van Precision Makers en GPS-
techniek van John Deere. Onderscheidend 
in de markt is volgens de partijen dat de 
eind-gebruiker één aanspreekpunt heeft met 
betrekking tot de ondersteuning in het gebruik 
van de machine en de GPS-besturing.

Uitbreiding 
Oosterhoutse Golf 
Club in volle gang
Beregeningsspecialist Smits uit Veldhoven is 
momenteel 'volle bak' aan het werk voor de 
uitbreiding van de Oosterhoutse Golf Club. 
Het specialistische golfteam maakt bij de 
installatiewerkzaamheden gebruik van profes-
sioneel werkmaterieel, zoals sleufloze mol-
ploegtechniek en grote slangwagens. Hiermee 
worden grote leidingtracés voor onder meer 
de fairwayberegening in één werkgang aan-
gebracht. De bodemstructuur blijft hierdoor 
intact en de leiding- en kabellassen worden 
tot een minimum beperkt. De werkzaamheden 
op de Oosterhoutse Golf Club startten begin 
dit jaar. De baan krijgt er een 9 holes par 3 bij. 
Daarnaast worden vier holes verplaatst.
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Voor de sport-, groen- en recreatiemarkt wordt 
er door de kweekbedrijven veredeld op sport-
technische eigenschappen als betredingstole-
rantie, standvastigheid en herstellingsvermogen. 
Daarnaast wordt er veredeld op cultuurtechnische 
eigenschappen, zoals zodedichtheid, fijnheid van 
blad en ziektegevoeligheid. Andere kenmerken 
waarop men veredelt, zijn onder andere maaihoog-
te, beworteling, onderhoudsbehoefte, zaadproduc-
tie en kiemtemperatuur. Dit alles om de ultieme 
grasplant te kweken voor elk gebruikstype. 

Enkele kerncijfers
Elk kweekbedrijf heeft vele verschillende plots 
liggen voor eigen onderzoek en voor officiële 
onderzoeken zoals die van de Grasgids. Zo liggen 
er meer dan 1800 plotjes op verschillende kweek-
bedrijven alleen al voor officiële testen voor rassen-
lijsten in de EU en Nederland. 

Om één ras te veredelen voor de Grasgids, zijn 
ongeveer 20.000 planten nodig. Kortom, door een 
zeer strenge selectie in kwaliteit en zaadproductie 

vallen 19.999 planten af. Dit ras wordt dan aan-
gemeld voor de Grasgids. Maar enkel als het bij 
de top 6 hoort, zal dit ook daadwerkelijk worden 
opgenomen in de Grasgids. 

Om één ras te veredelen en hier zaad van te kun-
nen verkopen, is ongeveer twaalf á vijftien jaar 
nodig. 

Rassen die in de Grasgids opgenomen worden, lig-
gen minimaal drie jaar in officiële proefvelden. 

Kwaliteit
De meest hoogwaardige rassen worden opgeno-
men in de Grasgids. Deze rassen zijn onafhankelijk 
getoetst op verschillende eigenschappen. Op drie 
verschillende locaties in Nederland worden ras-
senonderzoeken gedaan. Deze rassen worden op 
verschillende grondsoorten getest en dit geeft een 
gemiddelde weer om een kwaliteitsvergelijking te 
kunnen maken. 
De laatste twintig jaar is maar liefst 30% winst 
behaald uit pure genetica. Dit houdt in dat bij het 

jaarlijks doorzaaien van gazons en/of sportvelden 
er elk jaar een verbetering van 1,4% wordt meege-
nomen in het grassenbestand. 

Duurzaam
Door intensieve veredeling van bestaande en nieu-
we grasrassen maken kweekbedrijven het elk jaar 
weer mogelijk om betere genetica in uw gazon, 
berm, green of sportveld te krijgen. Tegenwoordig 
kunnen wedstrijdvelden meer dan 300 á 350 uur 
bespeeld worden. Grassen voor gazons en greens 
zijn steeds meer ziekteresistent en hebben daar-
door minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. 
Deze selectiecriteria van de veredeling zorgen 
ervoor dat grassen elk jaar weer meer bijdragen 
aan een duurzaam beheer en een duurzame toe-
komst voor berm, gazon, green en sportveld. 

In Plantum zijn bedrijven verenigd die actief zijn in de veredeling, vermeerdering, opkweek en handel van zaden. Hieronder vallen ook de bedrijven die 

actief zijn in de veredeling van graszaden. Maar wat wordt er eigenlijk veredeld en wat ziet men terug in de zak graszaad?

Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

Veredeling. Wat zit er nou 
eigenlijk in de zak?!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5856
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The future of greenkeeping 
Wie kijkt er in de glazen bol van greenkeepersland?

Ongeveer tien jaar geleden organiseerde dit vakblad een opstelwedstrijd. Het thema: hoe ziet de greenkeeperswereld er in 2030 uit? Als je die verhalen 

van toen doorleest, bekruipt je het gevoel dat de toekomst ons op sommige gebieden al heeft ingehaald en dat we op andere terreinen juist weer stil 

zijn blijven staan. Greenkeeper of the Year William Boogaarts organiseerde mede op verzoek van dit vakblad een sessie rondom het thema The future of 

greenkeeping. 

Auteur: Hein van Iersel

Central Avenue met Pasen 1900 en dertien jaar later. De eerste foto boordevol paarden, 
de tweede boordevol auto’s. 

ACHTERGROND3 min. leestijd
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Het laatste onderdeel van de workshop was het maken van 
een tekening van een toekomstige greenmaaier (over dertig 
jaar). Iedereen maakte zijn eigen tekening; deze werden door 
tekenaar Piet Voordes gecombineerd tot een futuristisch 
totaalbeeld. 
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2016 voor de vierde 

keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. Met dank aan de

sponsors Jean Heybroek, ICL, Bayer en DLF gaat een deskundige jury dit jaar  

weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

greenkeeper waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is? 

Geef dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.  

Je hebt tot 27 juni 2016 de tijd.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde  

via project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
William Boogaarts als
Greenkeeper of the Year 2017?

Adv_Greenkeeper of the year_aanmelden.indd   1 09/06/16   11:23
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Drie Belgen en drie Nederlanders kwamen samen 
op golfbaan Stippelberg onder de inspirerende lei-
ding van William Boogaarts. Het idee: gezamenlijk 
erachter komen hoe golf en greenkeeping er in 
de toekomst uit zullen zien. Boogaarts is duidelijk 
van plan om zijn publiek aan het werk te zetten en 
heeft daarvoor een aantal ijzers in het vuur klaar 
liggen. Een van de uitdagingen is een zogenaamde 
marshmallow contest. Iedere groep krijgt een doos 
spaghetti en een zak marshmallows en moet met 
zijn team daarvan een toren bouwen. Boogaarts 
wil daarmee onderstrepen dat je, hoe de toekomst 
er ook uitziet, alleen door goed samenwerken 
de juiste keuzes kunt maken. Gelukkig waren de 
teams gemengd Nederlands/Vlaams; anders zou 
de strijd, die toch al spannend was, meteen ont-
aard zijn in een derby tussen de rode duivels en 

het oranje legioen. Als redacteur mocht ik jam-
mer genoeg niet meebouwen, maar het blijft 
interessant om te zien hoe mensen gezamenlijk 
tot oplossingen komen. Dan blijkt al snel dat het 
teamverband in het begin soms een handicap is, 
omdat het even duurt voordat alle teamleden op 
stoom zijn, maar uiteindelijk geldt ook hier: alleen 
ga je misschien wat sneller, maar samen kom je 
uiteindelijk verder. 

Robots
Als je in een groep praat over de toekomst van 
greenkeeping, gaat het onvermijdelijk ook over de 
oprukkende robotisering. Daar was wel een dui-
delijk verschil te zien tussen Nederland en België. 
De aanwezige Nederlandse greenkeepers, die 
gemiddeld zeker vijftien jaar jonger waren dan de 
aanwezige Vlamingen, hielden meer rekening met 
het oprukken van robots dan de Belgen. Wel waren 
bijna alle greenkeepers eensluidend in hun oor-
deel dat de greenkeeper van de toekomst hoger 
geschoold zal zijn en meer komt te werken met 
computers, sensors en ICT. 

Jannes Landkroon, op het moment van de bijeen-
komst nog werkzaam bij Sweco, maar inmiddels 
doorgeschoven naar een nieuwe werkgever, is niet 
al te optimistisch. Hij is ronduit bang dat robotise-
ring banen gaat kosten, hoewel hij als bestuurslid 
van de NGA juist zou willen dat deze organisatie 
doorgroeit naar 800 leden. Patrick De Maeyer, 
werkzaam bij Brabantse Golf in Vlaanderen, denkt 
daarentegen dat het niet zo’n vaart zal lopen. Zeker 

tot aan zijn pensionering (over ongeveer tien jaar) 
denkt hij niet dat robots massaal hun intree zullen 
doen. William Boogaarts levert met twee foto’s uit 
de oude doos bijna het bewijs dat het ook sneller 
kan gaan dan die tien jaar. Beide foto’s zijn geno-
men in New York, met een tussentijd van dertien 
jaar. De eerste foto, uit 1900, toont een drukke Fifth 
Avenue met welgeteld één auto en verder alleen 
maar paarden. Ruim tien jaar later zijn de rollen 
totaal omgedraaid en is, goed verstopt tussen alle 
auto’s, nog maar één paard te vinden. 

DE WORKSHOP OP GOLFBAAN 
StIPPELBERG WERD BIjGEWOOND DOOR:
• William Bogaarts, De Enk Groen & Golf
• Nick Verbeet, greenkeeper Het Rijk van 
  Nijmegen
• Jannes Landkroon, greenkeeper Sweco 
• Kris Van Ingelgem, hoofdgreenkeeper en 
  baaneigenaar AGS
• Philippe Mallaerts, hoofdgreenkeeper 
  Brabantse Golf, Melsbroek
• Patrick De Maeyer, greenkeeper Brabantse 
  Golf, Melsbroek
• Gijs van Berkel, golfbaan Princenbosch

Nick Verbeet is druk bezig met zijn bouwwerk van marsmellow en spaghetti. Patrick de Maeyer

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5857
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Elke spetter wordt zichtbaar
“Kijk, dit gebeurt er als je zonder handschoenen een spuitdop van de veldspuit afdraait. Zonder dat je het in de gaten hebt blijft er toch wat 

gewasbeschermingsmiddel op je handen achter. Vooral rond de nagelriemen blijft het vaak hangen en juist die zijn extra gevoelig.’’ Bayer laat in een 

donkere ruimte zien welke gevolgen het ‘snel even’ verwisselen van een spuitdop heeft.  Door de fluoriserende marker in de vloeistof wordt elke spetter 

vloeistof meteen zichtbaar als je er met een  UV-lamp op schijnt. ,,Dit zien we dus heel vaak, spetters op plekken waar je het zelf niet in de gaten hebt. 

Vaak zitten ze op kleding en handen. Maar ook rond de neus, omdat veel mensen daar ongemerkt wel een keer aan zitten’’, aldus Bayer.

Bayer benadrukt overigens dat de oplichtende spetters niet iets zijn om van te schrikken, maar wél om gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 

weer bewust te maken hoe ze werken. ,,Middelen zijn veilig voor de gebruiker, anders waren ze niet toegelaten. Niettemin is het goed om persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken, zeker als je vele tientallen hectares per jaar moet spuiten.’’
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Be social 
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Het is algemeen bekend dat water een van de grootste uitdagingen is wat betreft beschikbaarheid voor menselijke consumptie. Slechts 1% van alle 

water op aarde is beschikbaar voor drinkwater, en 70% daarvan wordt gebruikt als irrigatiewater in de landbouw. Het is niet bekend hoe groot het 

aandeel van de beregening van sport- en recreatievelden hierin is. Toch ligt de sport onder een vergrootglas als we het hebben over verbruik van water 

en bestrijdingsmiddelen.

Auteur: Piet Regnerus, Magliv BV

‘Het effect van beregenen 
kan groter’
Magnation zorgt voor betere opname, hogere grasdichtheid en waterbesparing

Zuinig omgaan met schaarse natuurlijke bronnen 
is één, maar er is meer. ‘Water is meer dan H2O 
alleen. Er is nog te weinig kennis over de effecten 
die de kwaliteit van het beregeningswater heeft op 
de ontwikkeling van een plant’, zegt Piet Regnerus 
van Magliv BV, importeur van de uit Amerika 
afkomstige Magnation water- en energiebesparen-
de producten. ‘In Nederland kost water bijna niks, 
maar dat kan in de toekomst zomaar veranderen. 
Elke druppel water die je beregent, moet daarom 
zo effectief mogelijk worden ingezet.’

Door een combinatie van hydrodynamica en 
resonantie wordt de opnamecapaciteit van water 
vergroot en verandert de moleculaire structuur, 
waardoor water sneller door de grond en de 
plant(wortels) wordt geabsorbeerd. Hierdoor vindt 
er veel minder verdamping plaats en hebben 
elementen die in het water zijn opgelost, zoals 
voedingsstoffen en mineralen, meer effect. In de 
praktijk betekent dat ook een besparing op water, 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen van 10 tot 30 
procent.

Golfbaan The International
Deze techniek van waterbehandeling wordt al veel 
toegepast in de landbouw, maar nog weinig in de 
sportsector. Dat water zo veel effect kan hebben, 
klinkt menigeen vreemd in de oren. Niet alleen in 
het betaalde voetbal is er winst te behalen met 
productiever beregeningswater, ook in de golfwe-
reld is nog veel resultaat te halen, zo bleek uit een 
proef op golfbaan The International, gelegen nabij 
Schiphol Amsterdam.
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ADVERTORIAL

Op The International werd op de ‘slechtste’ green 
een test gedaan met Magnation. De ene helft van 
het beregeningswater op de green werd behan-
deld; op de andere helft werd beregend met onbe-
handeld oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater 
komt uit een nabijgelegen meertje en bevat al 
vroeg in het voorjaar (blauw)alg, die voor veel pro-
blemen in de grasmat zorgt, doordat het een veel 
snellere fotosynthese heeft dan gras. ‘De kale plek-
ken in de green werden “overgenomen” door de 
alg, waardoor er veel extra onderhoud nodig was 

om de grasmat in conditie te houden’, zegt Nico 
Burns, die de proef leidde.

Al drie weken na de installatie bleek wat de gevol-
gen kunnen zijn van effectiever beregeningswater. 
‘Het water wordt veel beter geabsorbeerd, waar-
door het vochtpercentage in de bodem aanzienlijk 
toeneemt. Wij konden de watergift met 20 procent 
reduceren op het Magnation-gedeelte van de 
green’, zegt een superenthousiaste Ron Bakker, 
de irrigatiespecialist die de proef uitvoerde en die 

tegenwoordig hoofdgreenkeeper is op de golfbaan 
van BurgGolf in het Friese St. Nicolaasga. Maar ook 
de 20 procent hogere dichtheid en de betere kleur 
van de grasmat spreken tot de verbeelding. ‘Door 
een betere dichtheid van de grasmat, met weinig 
open plekken, heeft de (blauw)alg weinig tot geen 
kans meer om zich te verspreiden. En dat scheelt 
aanzienlijk wat betreft onderhoud en ergernis’, 
beaamt zowel Burns als Bakker.

Voor de distributie van Magnation-producten in 
Nederland werkt Magliv onder andere samen met 
beregeningsspecialist Aquaco uit het Gelderse 
Elst. Aquaco is in 1978 gestart als Barenbrug 
Beregening. Aquaco ontwerpt, installeert en 
onderhoudt onder meer beregeningsinstallaties 
voor golfbanen, sport- en recreatievelden. ‘Het is 
dan ook niet vreemd dat wij bij Aquaco weten hoe 
groot het belang is van de juiste kwaliteit en de 
juiste hoeveelheid water voor sport- en recreatie-
velden’, zegt Hans Kamphuis, algemeen directeur 
van Aquaco. ‘De producten van Magnation dragen 
bij aan een sterkere en vitalere grasmat met een 
lager watergebruik en daarmee een lager energie-
verbruik. Dit leidt tot lagere kosten en past uitste-
kend in de Green Deal.’

Het veld voor en na behandeling met Magnation.

PSV-gras mét en zonder Magnation-behandeling.

Door een combinatie van 

hydrodynamica en

resonantie wordt de 

opnamecapaciteit 

vergroot
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Krattensysteem houdt 
bunkers droog
Waterdokter volgt het stroomgebied van regenwater op golfbaan

Carel Soer is watermanagementadviseur bij het Duitse bedrijf Heitker Regenwatersystemen. Deze systemen worden voornamelijk in de civiele wereld 

toegepast, maar omdat Soer hockeyt en sinds 25 jaar ook golft, is hij gaan nadenken over afwatering door kratjes in sportvelden en op golfbanen. 

Auteur: Santi Raats

Rondje golf: regenplassen in de bunker
Tijdens zijn golfpartijen ziet Soer geregeld onder-
gelopen bunkers die niet meer droog worden. 
Vervelend vindt hij het. ‘Ik kom uit de wereld van 
de infiltratietechniek, dat is het afgeven van water. 
Sinds ruim een jaar ben ik, door het opmerken van 
natte bunkers, greens en plekken op de fairway op 
de golfbaan, gaan nadenken over het omgekeerde 
van infiltratie, namelijk drainage.’ De polypropyleen 
kratjes van het bedrijf waarbij hij werkt, zouden dé 
oplossing zijn.

De Heitker-kratten
De kratten waar Soer over spreekt, zijn van 
PP-kunststof vervaardigd en zijn 15 of 60 centi-

meter hoog en 3 of 5 centimeter breed. 50 tot 86 
procent van het kratoppervlak is open. Dit vergroot 
de opnamecapaciteit ten opzichte van een drain-
buis, te vergelijken met duizend meter strekkende 
drainbuis. De kratten zijn aangesloten op de hoofd-
drainage, die dan als afvoerbuis dient. De kratten 
van 5 centimeter diep hebben een draagkracht 
van 146 ton per vierkante meter en die van 3 cen-
timeter kunnen 76 ton aan belasting dragen. Ze 
kunnen dus nooit dichtklappen door het verkeer 
op sportvelden of golfbanen. De binnenkant blijft 
voor 95 procent leeg en bevat alle ruimte om vol 
te lopen met water. Ze kunnen aan elkaar gekop-
peld worden, waarna ze overal worden bedekt met 
geotextiel tegen inlopen van omliggend materiaal. 

Over en rond het krattensysteem worden de sleu-
ven opgevuld met drainerend zand. 

Kratten tegen waterplassen in de stad 
Kratjessystemen voor een goede afkoppeling van 
hemelwater bestaan al tientallen jaren in de civiele 
wereld; ze zijn afkomstig van talloze bedrijven in 
alle soorten en maten. Rond 1990 haalde Ron van 
Raam van Drain Products, leverancier en produ-
cent van onder andere kunststof grastegels en 
geotextielen, infiltratiekratjes vanuit Australië naar 
Nederland. Deze werden gebruikt om, gestapeld 
en omwikkeld met geotextiel, met een gronddek-
king van 60 cm water te bufferen en langzaam 
weer aan de grond af te geven. 
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ACHTERGROND7 min. leestijd

Vooral in versteende omgevingen, zoals parkeer-
terreinen, worden infiltratiekratten in de grond 
aangebracht (mits er een lage grondwaterstand is) 
om regenwater op te vangen. De kratten zijn stevig 
gebouwd, waardoor er allerlei verkeer overheen 
kan rijden. Met de waterberging wordt het riool 
ontlast. Overtollig regenwater stroomt de kratten 
in en wordt geborgen zolang de bodem verzadigd 
is met water. Zodra de waterverzadiging van de 
bodem weer afneemt, kan het water uit de kratten 
langzaam infiltreren in de bodem. Rioolstelsels 

hebben het vooral zwaar te verduren bij hevige 
plensbuien, waarbij het regenwater niet via de 
grond terug kan keren naar het grondwater, maar 
over de versteende oppervlakten via riolen zijn 
weg zoekt naar het dichtstbijzijnde oppervlakte-
water. Als het water niet weg kan doordat het riool 
vol zit, ontstaan er plassen op straat.

Drainagebuizen doorspuiten
Hetzelfde geldt voor de afvoer van hemelwater op 
sportvelden en op golfbanen. ‘De drainagebuizen 
moeten hun afvoerwerk ongehinderd kunnen 
doen, anders heb je een probleem: waterplassen’, 
is de parallel die Soer legt. ‘Maar reguliere draina-
gebuizen raken snel verstopt. De gaatjes in deze 
buizen hebben een doorsnede van hoogstens een 
paar millimeter. Bovendien zorgen grasmaaiers en 
zwaardere voertuigen dat de grond verdicht wordt 
en drains aangedrukt worden, waardoor ze ook 
verstopt raken. De buizen moeten vaak worden 
doorgespoten vanwege verstopping, en na korte 
tijd doet het probleem zich opnieuw voor.’
Kratten zijn echter nog nooit toegepast op golfba-
nen, voor zover Soer weet. Hij heeft de kratten van 
Heitker – hijzelf noemt ze overigens platen – al in 
verschillende bunkers geplaatst ter ondersteuning 
van de lokale drainage: op golfbaan Weleveld, 
in bunkers op de net aangelegde Grobbebaan, 
onderdeel van Spielehof, in een bunker op Het Rijk 
van Sybrook en in een bunker op golfbaan Driene. 
Spielehof heeft bovendien op eigen initiatief 
strengen kratten aan de rand van een paar greens 
geplaatst.

Hoofdgreenkeeper Paul Weber van de nieuw 
aangelegde golfbaan Weleveld: ‘Bij ons heeft 
Carel Soer op eigen initiatief en eigen kosten het 
systeem bij negen bunkers geïnstalleerd. Eén 
bunker hebben we met de traditionele drainage 
aangelegd. We zullenover een paar jaar het ver-
schil tussen deze en de negen andere zien. Tot nu 
toe bevalt het krattensysteem heel goed. Het is 
wonderbaarlijk om de zuigkracht van het systeem 
te zien. Na een flinke hoosbui is het water na een 
werkdag echt weg. Je kunt zien hoe het water 
wegtrekt. Heel bijzonder.’

Stroomgebied
Voordat Soer de kratjes plaatst, bekijkt hij de 
ondulaties van het aanleggebied en bestudeert 
hij de K-waarde, oftewel de doorlaatbaarheid van 
de bodem, op verschillende plekken. ‘Ik bepaal 
vervolgens het laagste punt en kijk in de grond 
waar de vettige leemlaag begint. Aansluitend op 
deze leemlaag leg ik de platen in een gegraven 
gleuf neer.’
De watermanagementexpert gaat verder: ‘De 50 
procent openheid van de krat garandeert een zeer 
grote opnamecapaciteit, die nodig is tijdens een 
stortbui en wanneer een stroomgebied van 2000 
vierkante meter in een bunker leegloopt.’ Bij de 
aanleg van golfbaan Weleveld, begin dit jaar, was 
Soer er echter vanaf het begin bij, om de meest 
geschikte locatie voor zijn systeem in de bunkers 
te bepalen. ‘In plaats van één groot stroomgebied 
hebben we zelf meerdere kleine stroomgebieden 
gemaakt in een aan te leggen bunker. Deze vertak-

Ondergelopen bunker en fairway op Sybrook Carel Soer

Hoofdgreenkeeper golfbaan Weleveld, Paul Weber.
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te stroomgebiedjes hebben we elk laten uitkomen 
op een platensysteem, gelegen in de bunker. Op 
deze manier hebben we ons systeem aangelegd in 
op een na alle bunkers, twaalf in totaal.’

Systeemopbouw
De kratten kunnen gebogen worden, wat handig 
is om ze de vorm te laten aannemen van de fringe, 
het ronde aflopende zijkantprofiel van de bunkers 
of greens. Het hemelwater zal op een natuurlijke 
manier over de harde leemlaag naar het systeem 
toelopen. Om het systeem heen wordt een laag 
met fijn zand gelegd. Dit dient als filter voor klei-
resten die vaak aanwezig zijn in bunkers en greens. 
Daaromheen en erbovenop komt 10 tot 15 cen-
timeter schoon bunkerzand. Het krattensysteem 
is een gesloten systeem. Men kan het dus niet 
doorspuiten. ‘Is ook niet nodig’, claimt Soer. ‘Het 
systeem kan er oneindig lang blijven liggen zonder 
dat het verstopt raakt.’
De kratten kunnen horizontaal en verticaal aange-
legd worden. ‘Bij grote hoogteverschillen zet ik ze 
rechtop’, legt Soer uit. ‘Omdat water altijd vanaf de 
zijkanten komt aanstromen vanuit de ondergrond-
se waterwegen, vangt de krat meer water op van-
uit de zijkanten. Daarom is het sowieso effectiever 
om de platten horizontaal te plaatsen. Doordat de 
kratten op het diepste punt van het stroomgebied 
worden geplaatst, vangen de platen de maximale 
hoeveelheid afvloeiend water op.’ Omdat het laag-
ste punt niet per definitie rond de hele bunker of 
green loopt, hoeven de kratten vaak niet helemaal 

rondom te worden aangelegd. Soms legt Soer de 
kratten schuin of horizontaal. ‘Dat gebeurt weleens 
bij heel schuine hellingen. In de toekomst zal ik 
ze echter allemaal verticaal plaatsen, omdat zoals 
gezegd de opnamecapaciteit dan het grootste is.’

Nat maken kan met beregening
Greenkeepers vertrouwen vooralsnog vooral op 
hun traditionele drainagesysteem. Drainbuizen 
zijn goedkoop. Voor een snelle afwatering naar de 
ondergrond graven ze hooguit een gat waarin ze 
een bak grind gooien. ‘Niet alle golfbanen staan 
ervoor open’, zegt Soer. ‘Naast het kostenaspect is 
er de angst dat de bunkers te droog zullen worden 
en dat het zand niet meer mooi blijft hangen in de 
potbunkers. Daarom is het verstandig om een bun-
ker niet in zijn geheel van kratten te voorzien, maar 
enkel op de laagstgelegen plekken.’
Toch raadt Soer de golf- en sportveldenwereld 
aan hun ogen niet te sluiten voor innovaties op 
het gebied van drainage en niet bang te zijn voor 
te grote droogte. ‘Natter maken bij droogte is 
prima uitvoerbaar door te beregenen, maar droger 
maken als het kletsnat is, is géén sinecure. Men zou 
meer kunnen investeren in een drainagesysteem 
zoals dit, zeker omdat stortbuien de laatste jaren 
steeds vaker voorkomen en omdat de traditionele 
drainagesystemen op sommige banen daarbij niet 
goed aanslaan. Dit jaar was er zeer zware regen-
val op het Cannes Open Golf Tournament. Het 
Masters-toernooi in Portugal is zelfs stilgelegd van-
wege hevige hoosbuien. Dan staan er miljoenen 

aan reclamerechten en grote belangen op het spel. 
In Portugal heb je te maken met rotsachtig gebied, 
waar water niet goed weg kan. Maar ook hier in 
Nederland is het commercieel gezien goed als een 
golfbaan zijn bunkers droog kan houden, als de 
spelers niet telkens hun bal uit de bunker hoeven 
halen vanwege water.’  

Waterretentie
De kratjes kunnen ook water vasthouden. 
Daardoor profiteert de grasplant op de green of 
op het zand van de bunkers van de vochtigere 
omstandigheden, die worden gecreëerd door de 
capillaire werking van het water in de kratten, en 
doordat de wortels van de plant hun weg naar het 
vocht toe zoeken. ‘Als ik de aansluiting maak op de 
hoofddrainage onderin de rechtopstaande plaat, 
loopt al het verzamelde water er snel uit’, zegt Soer. 
‘Maar als ik de aansluiting bovenin maak, loopt 
alleen het overtollige water weg. De rest blijft nog 
een hele poos in de plaat aanwezig.’

Waterretentie tussen parkeergaragedek en 
sportveld
Al eerder deed Soer ervaring op met waterretentie 
door kratten onder een sportondergrond. In 2011 
legde hij, in samenwerking met hoofdaannemer 
CSC Ceelen, een multifunctioneel kunstgrasveld 
aan op het dak van een parkeergarage voor drie-
honderd auto’s op het universitair sportcentrum in 
Nijmegen. In verband met de vereiste draagcapa-
citeit werd de constructie van de onderbouw van 

Proef op golfbaan Weleveld: na een hoosbui zijn de bunkers zijn dezelfde dag droog.
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ACHTERGROND

het veld van tevoren nauwkeurig onderzocht. De 
kratten, met afmetingen 60 bij 60 centimeter en 
met verschillende hoogtes, kwamen uit de bus als 
voldoende draagkrachtig en effectief om de doe-
len te halen. Door de 24 duizend geplaatste licht-
gewicht kratten kwam het totale gewicht op het 
parkeergaragedek, rekening houdend met kratten 
vol hemelwater, uit op 300 kilo per vierkante meter. 
Daardoor volstond voor de betonplaten op het dak 

van de parkeergarage een dikte van 40 centimeter 
in plaats van 80 centimeter – een besparing van 
1,3 miljoen op bouwmaterialen zoals beton, lava-
gesteente en zand. De handmatige aanleg van het 
krattensysteem was echter wel kostbaar. Primair 
waren de kratjes nodig om hoogteverschillen in 
het sportveldpakket op te heffen en om het maai-
veld waterpas te maken. Maar een tweede belang-
rijke functie was drainage. Soer: ‘Met de kratten 

creëerden we een grote opslag voor hemelwater. 
Via een afvoersysteem komt het uit in een water-
opslag van 500 kuub. Vanuit deze wateropslag 
worden nu het kunstgrasveld en het nabijgelegen 
hockeyveld beregend. Zodra de wateropslag vol 
is, wordt het water via een zuiveringssysteem 
afgekoppeld naar de bodem.’ Soers punt is dat dit 
principe ook onder natuurgrasvelden of in golfba-
nen van nut kan zijn: ‘Geborgen regenwater kan in 
tijden van droogte gebruikt worden om het gras te 
beregenen.’

Vijver onder drain aanleggen
Om tijdens regenbuien zo veel mogelijk hemelwa-
ter op te vangen, ligt er een vertakt drainagestelsel 
in een fairway dat aangesloten is op de wateraf-
voer. Soer beweert dat er door de kratjes minder 
graafwerk nodig is, omdat er onder de drain met 
de kratjes een ondergrondse vijver wordt gecre-
eerd, net zoals onder het sportveld op de parkeer-
garage in Nijmegen. ‘Dit scheelt het graven van al 
die sleuven in de fairway bij het aanleggen van een 
drainagesysteem.’

Kratjes in storende lagen 
Soer komt met een ander fris idee voor zowel golf-
banen als sportvelden: de opheffing van storende 
lagen met behulp van rechtopstaande platte krat-
jes. ‘Door de verschillende aanwezige lagen kan 
het water vaak niet van boven naar beneden gaan. 
Je kunt een plaat verticaal plaatsen in een breuk-
lijn. Via de plaat kan het water dan naar beneden 
gaan. Ik kan platen aan elkaar koppelen, dus kan ik 
het systeem zo diep aanleggen als nodig is.’

Omgeving bepaalt resultaat
Het krattensysteem werkt altijd, volgens Soer, maar 
de omgevingsfactoren bepalen of het water daad-
werkelijk snel afgevoerd zal worden. ‘Bunkerzand 
moet men op tijd blijven vervangen’, zegt hij. 
‘Water in de bunker loopt langzamer naar beneden 
door sedimentafzet van zwart zand, leem of klei, 
en blad in de bunker, en de vermenging daarvan 
met bunkerzand door de harkmachine.’

Pilotresultaten
Tijdens een bui van 35 millimeter van 16 op 17 
augustus dit jaar, bleven alle bunkers op golfbaan 
Weleveld droog, terwijl de bunkers op Het Rijk van 
Sybrook allemaal vol stonden. De pilots die draai-
en, zijn allemaal door Soer zelf gesponsord. 

Kratjesveld rugby-voetbalveld op een parkeergarage in Nijmegen.

Contouren drainagesysteem.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5860
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De 28e Barenbrug Golfdag was weer als vanouds: mooie greens, goede opkomst, maar vooral sensationeel goed weer op het Rijk van Nunspeet.  Ook 

de indeling was als vanouds. In de ochtend een aantal lezingen en daarna sportief vol aan de bak. Er werd gespeeld om de Barenbrug Trophy en de 

Redexim Cup. Ongeveer 150 greenkeepers en baancommissarissen waren aanwezig op de dag. Het event was daarmee volledig volgeboekt.

 

De uitslag was als volgt: 

Barenbrug Trophy Dhr. Jan de Boer – Golfbaan Havelte 40 st punten  hcp 24.7

Redexim Cup Mw. Eva Timmerman                                     42 st punten  hcp 28

ProGrasS Clinic Dhr. Rene Enthoven  - Ajax                   

Barenbrug Golfdag 2016: geen 
vuiltje aan de lucht
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Kennemer Golf en Country Club heeft twee Dakota 410 bezanders in gebruik en is zeer tevreden met de machines. De machines zijn geïmporteerd via 

VGR en opgebouwd door B. v.d. Meij de Bie . De Dakota 410 is de kleinste breedstrooiende bezander uit de Dakota-serie en speciaal ontwikkeld voor het 

snel transporteren en verspreiden van dressmateriaal. Het is goed toe te passen op golfbanen en sportvelden.

Auteur: Janneke de Wit

‘Je kunt er sneller, lichter en 
mooier mee dressen’
Kennemer Golf en Country Club tevreden met Dakota-bezanders 
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ADVERTORIAL

VGR importeert al tien jaar de topdressers van het 
Amerikaanse merk Dakota. Het 410-model van 
Dakota heeft een 180 centimeter brede bak waar-
door hij eenvoudig geladen kan worden. Zowel 
vochtig als droog materiaal kan gebruikt worden 
en zowel licht als zwaar dressen is mogelijk met de 
machine.

Drie jaar tevreden werk
Kennemer Golf en Country Club heeft al drie  
jaar een Dakota 410-bezander in gebruik.  

Dick Vastenhouw, hoofdgreenkeeper bij de golf-
club, vertelt erover: ‘Voorheen gebruikten wij 
borstelstrooiers op de golfbaan. Met de borstels 
moesten we altijd heen en weer rijden. Sinds we 
de Dakota 410 in gebruik hebben, merk je dat het 
werk veel sneller gaat. De Dakota bezander kan 
veel lichter dressen en verdeelt het ook mooier.’ 
Vastenhouw is erg te spreken over de bezander die 
de golfclub bij VGR heeft aangeschaft. ‘Collega’s 
maakten al eerder gebruik van bezanders. Ik moet 
zeggen dat ik zelf eerst terughoudend was, maar 
om vooruit te gaan zul je je toch moeten aanpas-
sen. Het is een stap die je moet zetten. Ik hoorde 
er steeds positieve reacties over, dus ik dacht we 
proberen het gewoon. Achteraf denk ik: dat had  
ik al veel eerder moeten doen.’

Gevoel voor krijgen
Dankzij het doseersysteem waarover de Dakota 
410 beschikt kan de bezander zonder handmatige 
afstelling gebruikt worden. De bezander is voor 
een bepaald aantal meters in te stellen. Vanwege 
de locatie van de golfclub was het wel even zoeken 
hoe de machine het beste toegepast kon worden. 
De golfbaan ligt pal achter de zee in een glooiend 
duinlandschap. ‘Vanwege de duinen om de golf-
baan is het van belang om van tevoren goed te 
bekijken wat de ideale rijrichtingen zijn. Degene 
die de machine bemant moet wel gevoel krijgen 
hoe hij ermee om moet gaan. Je moet goed weten 
vanuit welke kant je te werk moet gaan. Dat is een 

kwestie van uitproberen, dat geven we  
elkaar onderling als greenkeepers ook door.’

2 Dakota-bezanders voor 27 holes
Om de 27 holes op de Kennemer golfclub goed bij 
te houden heeft Kennemer golfclub ook nog een 
tweede Dakota 410-bezander aangeschaft bij VGR. 
‘Het werk gaat nu veel sneller’, zegt Vastenhouw. 
‘Eerst zetten we de bezander vooral in voor de 
greens. Nu kunnen we in een gang met de twee 
machines de hele golfbaan onderhouden.’

De Dakota 410 in actie op Kennemer Golf  

en Country Club.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5872
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Wat een seizoen tot nu toe! Het is weer fantastisch buiten: soms lijkt de na-
tuur stil te staan en dan ineens knalt zij in bloei en uit de grond. Op 19 mei 
was er op Papendal een symposium genaamd ‘Buiten Sporten Natuurlijk!’. Als 
toehoorder op deze interessante middag werd ik verrast door de vele mooie 
initiatieven die er in het ‘buiten’ op sportgebied worden ondernomen. Er werd 
ook ingegaan op de vraag wat voor effect de natuur heeft op ons welzijn als 
mens. Tip: kijk even op YouTube: Project Wild Thing sneak preview - the Sience 
of Nature. Wat is de gezondheidswaarde van de natuur? Dit was een van de 
vragen die ter sprake kwamen tijdens het symposium. Wat ik tijdens de rit naar 
huis weer eens even besefte, is wat een mooi vak wij hebben als greenkeepers. 
Wij worden de hele dag met de natuur geconfronteerd. Geen wonder dat er 
zoveel aardige en positieve mensen werken in de greenkeeperswereld.
Laatst werd ik op LinkedIn tot mijn verbazing gefeliciteerd met mijn zevenjarig 

werkjubileum bij Golfbaan Princenbosch. Ik schrok me achterover natuurlijk, want zeven jaar is best een lange tijd. Het zette me aan het den-
ken. Misschien was het een mooi moment voor bezinning: heb ik last van de seven year itch? Zo kwam ik mijmerend en wel op het werk… 
… Om daar geconfronteerd te worden met het feit dat een paar personen het ’s nachts nodig hadden gevonden om twee buggies te lenen en 
daarmee over de baan te crossen. Resultaat: drie greens met flinke schade, zes vlaggenstokken gebroken en twee buggies total loss. 
De dag ervoor had ook al iemand besloten om van de ene green naar de andere te oefenen. Resultaat daarvan: zes plaggen uit de green. 
Zondag over een week is het Princenbosch Open. Een toernooi waar wij ons als greenkeeperteam stevig voor inzetten. Voor een greenkeeper 
is het toch het mooiste wat er is: de baan er top bij hebben liggen, helemaal netjes en gepoetst, en even kijken hoe ver je kan gaan met de 
greens. 
Dus daar ging mijn moment van bezinning, ruw weggerukt en weer teruggebracht in de realiteit. De realiteit is blijkbaar zo dat er mensen zijn 
die anders denken dan ik. Die denken dat je alles zomaar mag slopen, zonder erbij stil te staan dat er mensen zijn die hun stinkende best doen 
om iets zo goed en mooi mogelijk te maken. Wat moet je daar nou mee, met zo’n voorval? Gelukkig hadden wij een meevaller. Een bewijsstuk, 
zodat de politie serieus met onze zaak aan de gang kon. Maar vaak is er niks aan te doen. Wat houdt ons dan gemotiveerd? Toevallig kwam ik 
pas weer een artikel tegen dat ik eerder had gelezen, van Stefan Nillson, een hoofdgreenkeeper uit Zweden, ergens verderop in de NGA-pagi-
na’s te lezen. Het gaat me hier nu niet om de grassoort waar het over gaat, maar om de liefde voor het gras die spreekt uit het stuk. Prachtig 
om te lezen. De Duurzaam Beheer Groep is nu in Scandinavië. Ik kon helaas niet mee, maar heb al wat foto’s gezien. Die maakten me toch een 
beetje jaloers… Maar de zon schijnt en de baan ligt er inmiddels weer prachtig bij. De golfers zijn vol lof over de baan, klagen, maar genieten 
ook van de zwenkende rough. Elk jaar is het weer mooi, dat spel in deze periode. De rododendrons staan prachtig in bloei. Volgend jaar zullen 
we de struiken die gesloopt zijn wel weer hersteld hebben. De rozenkever is alweer aan het vliegen en positief als we zijn, denken we: weer 
minder vlucht dan vorig jaar. En we zien een hele grote groep spreeuwen. 
Zeven jaar op Golfbaan Princenbosch. Buiten in de natuur en met mensen werken in een sportbeleving is het mooiste wat er is. Er zullen 
altijd individuen blijven die anders in het leven staan dan ik, maar gras is een van de mooiste plantjes die er bestaan en greenkeeping is the shit!

Met vriendelijke groet,
Koert Donkers, voorzitter NGA

De NGA kan niet zonder leden, maar ook niet zonder donateurs. 
Gelukkig hebben we bij de NGA vele donateurs uit verschillende 
branches, zoals:

Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Flevo Green Support, Vitagro, Vos Capelle, 
Oxland, ProGrass, Range King, Vitagro, Liber Greenkeeping.

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, DGP Getros 
Handelsonderneming, Has Kennis Transfer, I.P.C. Groene Ruimte, 
J. de Ridder, Mobarn, NGF, NLadviseurs, VGR Groep, Vos Ruinerwold 
Golf, Oosthoek Groep.

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, Compo Benelux, Heicom, Everris, 
Melspring, GreenMix, Aqua-Aid.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions, Verhoeve 
Milieu & Water.

Machines:
C. v.d. Pols & Zn, DBS Maaitechniek, Gebr. Bonenkamp, Jean Heybroek, 
Milati Grass Machines, Kraakman Perfors B.V., Maredo.

Kleding (PBM), gereedschap, mest en graszaad:
Vitagro, Vos Capelle.

NGA donateurslijst:
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Als voorzitter van de NGA ben ik natuurlijk ook betrokken bij de 
Green Deal. Wij hebben hem als NGA ondertekend en daarbij hoort 
dan ook dat je de achterban op de hoogte houdt.
Deze zomer wordt er weer een monitoring gehouden. Een enquête die 
redelijk eenvoudig en snel in te vullen is voor iedereen die een beetje 
zijn spullen op orde heeft. Belangrijk is wel dat deze enquête dit keer 
wordt ondertekend door de persoon die hoofdelijk verantwoordelijk is, 
bijvoorbeeld de directeur of de voorzitter.
Wat we moeten bereiken met zijn allen, is dat er zo veel mogelijk 
wordt gereageerd op deze enquête en dat deze eerlijk wordt ingevuld. 
We moeten namelijk een goed inzicht krijgen in wat er wanneer wordt 
toegepast. Niks verhullen, gewoon invullen! Eerlijk duurt het langst. 

Op dit moment wordt er ook een probleemanalyse geschreven voor 
de golfbranche, met als belangrijkste vraag: waarom worden er in onze 
sector pesticides toegepast? Daarnaast wordt nu in Wageningen een 
literatuurstudie uitgevoerd waarin chemievrij beheer wordt bestudeerd. 

Ook innovatie was een onderdeel van de Green Deal. Het Innovatie-
netwerk Duurzaam Beheer Natuurlijk Sportgras begint steeds meer 
vorm te krijgen. Er gebeurt dus nogal het een en ander achter de scher-
men. 

Wat ik nog steeds erg belangrijk vind, en een mooie bijkomstigheid, is 
de studieclub. Ga met een groep hoofdgreenkeepers regelmatig bij el-
kaar zitten, met maximaal vier à vijf personen. Bespreek dan eerst even 
de roddels en ga dan op basis van een korte agenda (met of twee of 
drie punten) in op de Green Deal. Bijvoorbeeld de gevolgen ervan en al 
het andere onderhoud van de baan. Door de krachten te bundelen kom 
je tot oplossingen. Maar dan moet je ook weten waar de uitdagingen 
zitten, dus: invullen, die volgende enquête! 

Koert Donkers, voorzitter NGA

Green Deal

Tips en ervaringen van onze leden
Het zijn best turbulente tijden in de greenkeeperswereld. Er wordt veel 
gesproken en gepubliceerd over de Green Deal en de plannen van het 
ministerie. Waar wij ons als NGA op willen focussen is natuurlijk: goed met 
ons mooie vak bezig zijn waardoor we best practices met elkaar kunnen 
delen. Nu heb je natuurlijk veel literatuur over best practices en die is 
bijzonder interessant. Wat ons echter minstens zoveel, zo niet meer, interes-
seert, is om ervaringen van greenkeepers direct van de werkvloer onder het 
voetlicht te brengen. Dit jaar proberen we in elke editie van De Greenkee-
per in het NGA-gedeelte een lid van de NGA aan het woord te laten. Die 
willen we graag de mogelijkheid geven om vijf van zijn best practices kort 
toe te lichten.

Naam Greenkeeper: Sjef Verschuren
Golfclub: Golfclub Anderstein

Op Golfclub Anderstein bemesten wij gemiddeld met 110 kg N per 
hectare. Over het algemeen gebruiken wij als basisbemesting granu-
laire meststoffen en voor het bijsturen vloeibare. 
Op de oefengreens hebben wij sinds 2015 proeven uitgezet in 
samenwerking met DCM en Prograss (Melspring). Het onderzoek is 
erop gericht om zonder chemische bestrijdingsmiddelen en minimaal 
gebruik van beregeningswater duurzame greens te beheren. Het is te 
vroeg om hier nu al iets zinnigs over te schrijven, maar onze insteek 
is het gebruik van organische meststoffen, betreffende de greens,  in 
onze bedrijfsvoering op te nemen en verder uit te breiden.
Het bezanden/dressen van de greens doen we op basis van analysere-
sultaten met betrekking tot de opbouw van organische stof. Ander-
stein kent drie typen toplagen in de greens, wat een en ander soms 
nogal complex maakt. Op de rijkere greens wisselen wij het dressen 
met golfmix af met bezandingsbeurten. Alleen bezanden kan zorgen 
voor gelaagdheid in het profiel. Vandaar dat af en toe ook wordt 

gekozen voor een dressbeurt 
met golfmix 90/10. Schralere 
greens dressen wij uitsluitend 
met golfmix. 

Wat betreft het beregenen 
van de hele baan zoeken wij 
telkens de ondergrens op. Met 
de tensiometer houden wij het vochtgehalte in de toplaag goed in de 
gaten. Ervaring leert dat bij een vochtgehalte lager dan 7% pas echt 
problemen ontstaan voor de grasplant. Niet te benauwd zijn als het 
een paar dagen droog is, en goed communiceren met de spelers als 
er vragen ontstaan over een wat minder groene uitstraling, is mijn 
advies. 

Op de A-lus is de toplaag wat rijker en is geen verdere fairwaybe-
regening aanwezig. Het laten verdrogen van de grasmat geeft mooie 
resultaten. Sterke grassen als roodzwenk, struisgrassen, veldbeemd en 
Engels raaigras overleven en straatgras wordt net als ruwbeemdgras 
steeds verder teruggedrongen. Het inzetten van een wetting agent 
geeft daarnaast goede resultaten in het herstel van de grasmat en het 
is verbluffend hoe snel de grasmat na een buitje weer groen is.  
De Ridder is bewust bezig richting Green Deal en maakt veelvuldig 
gebruik van kennis die in de land- en tuinbouw aanwezig is. Samen 
zijn we sterk, is ons motto. 

Wij zijn er nog lang niet, maar wij zien de toekomst, met minimale of 
geheel zonder chemische bestrijdingsmiddelen, rooskleurig tegemoet. 

Sjef Verschure
Hoofdgreenkeeper De Ridder BV Soesterberg

Green Deal, best practices
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Milan den Dikken ook naar Harbour Town! 
Choosing the right grass becomes more and more important as sour-
ces of income shrinks and environmental demands become tougher. 
Red fescue can be an alternative to sustainable development. Future 
challenges requires wise decisions.

The golfcourse is there, green and beautiful. Manicured fairways and fast, 
smooth greens is what we expect when it's time to tee up on the first 
tee. But there are not many players who look closely at what kind of 
grass the ball lands and rolls on. For decisionmakers, especially the club- 
and coursemanager, it is a keyissue. How do we choose the right grass 
so we can reach an optimal long golfseason and at the same time enable 
costsavings in maintenance?

Species as creeping bentgrass and Poa Annua has given us amazing ex-
periences on smooth fine putting surfaces but also maintenance needs 
based on lots of water, nutrients and plant protection products.
There are no easy answers. Geographical location, construction and 
golfcourse design varies widely across Europe. Changes in climate and 
increased environmental awareness also has it’s importance. All these 
different facts have a huge impact on how to maintain your golfgreens.
Seen in this perspective, more and more people in the industry are 
looking at red fescue as the optimal grass species for golf facilities in the 
future. Another reason for the increasing interest in red fescue is a gro-
wing interest in creating golfcourses where golfers are invited to play 
"the running game" rather than the so common "target golf". A third 
reason is the obvious economic profit that can be made as red fescue 
requires considerably less maintenance efforts in the form of supplies 
and cut intensity than other grass species.

Vallda Golf & Country Club in Sweden, just south of Gothenburg is a 
golf course with a Scottish inspired concept and has chosen to use red 
fescue. Vallda is a modern golf course, with traditional values. The origi-
nal game with dry hard surfaces together with Martin Hawrees design 
is one of the major pieces that make Vallda unique. Red fescue is the 
species that best provide the conditions for this type of game.

Vallda’s greens are during the season cut at 5-6 millimeters, compared 
with the neighbor course that cuts their greens at three millimeters. 
Cutting height is irrelevant. Greenkeeping is about even, uniform and 
fair playing surfaces. What determines the speed of the ball is friction. 
The friction is affected by the surface hardness, how fine leaves you 
have and how stiff the grass is. Red fescue is resistant against most 
fungal diseases and has good winter hardiness and these are other 
important factors for the decision to use fescue. 

A healthy environmentally friendly maintenance is very important. The 
possibility in the future is that irrigation, fertilize and manage fungus 
will be more expensive and probably in the near future, limited. Good 

playing surfaces from early spring to the 
snow start to fall is important for the 
experience, and of course for economic 
reasons. It is difficult to understand that 
no more golfcourses are considering 
what the future will bring. A wet Poa 
Annua green without access to fungici-
des makes neither a golfer or financial 
manager happy.

Red fescue requires less maintenance 
as aeration, top dressing, nutritions, irri-
gation and mowing. Many courses mow 
the greens every day, Vallda cuts, during 
peak season, two to three times a week. 
There are courses that at times cut the fairway five days a week, a red 
fescue fairway can manage seven to ten days before it may need to be 
cut. Less maintenance is also positive for the economy. If Vallda had 
been seeded with creeping bentgrass then the budget might have been 
three to four times as large to manage the sustainable management.

If you do less with machines and pesticides then you affect the environ-
ment less. Maintenance, economy and environmental impact are factors 
that are interrelated. A golfcourse is a great value to manage, you need 
to know what to do in different situations.
The development of the turf is determined by the environment of the 
grass plant and we get the turf that we deserve. The environment is 
controlled by the construction, the design, the surroundings and the 
greenkeepers maintenance. A grass plant that lives in luxury becomes 
weak and gets short roots. Less nitrogen and water strengthen the 
grass and will form strong long roots.

Greenkeeping is more about what is in the ground than what is above. 
Maintainance or increasing the proportion of fine grass and to avoid 
that Poa Annnua enters on the golf course must be a high priority. Poa 
annua requires a lot of maintenance and is susceptible to diseases. Poa 
annua also has very poor winter hardiness. Poa annua, quality, sustaina-
bility and a long qualitative season is an equation that is difficult to get 
together.

There are many people in the industry who favor creeping bentgrass. 
There is nothing wrong with creeping bentgrass if you understand what 
it means when it comes to commitments and if you are willing to pay 
for it. It is all about the status of the green after five, ten, fifteen and 
twenty years. Succeeding with Penn A4 in the long term is more difficult 
and more expensive. It is nice for the sport if we in the future can 
handle various grasses that provide different experiences.
- But honestly, I think of course that anything other than red fescue is 
stupid.

Stefan Nilsson, Course Manager Vallda Golf & Counrty Club, Sweden

Red Fescue is the future
Een artikel van Stefan Nilson. Course Manager Vallda Golf & Counrty 
Club, Sweden. Hij was gastspreker op het FEGGA-congres afgelopen 
februari, georganiseerd in Nederland. In het voorwoord van de voorzitter 
wordt hiernaar verwezen. 

NGA-Nieuws
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Ook deze keer, tijdens ons jubileumjaar, organiseren we weer onze 
greenkeeperswedstrijd. Deze dag zal plaatsvinden op maandag 10 
oktober op de Kennemer Golf en Country Club in Zandvoort. Deze 
baan was een aantal jaren gastheer van het KLM Open, een van de 
spectaculairste linksbanen die Nederland bezit. We zijn ook zeer ver-
eerd dat in ons jubileumjaar hier de nationale greenkeeperwedstrijd 
moet houden. De wedstrijdcommissie (Vincent de Vries, Jan-Huub 
van der Heijden en Antoon Kuijstermans) is al enthousiast bezig met 
het voorbereiden van deze dag. Te zijner tijd laten we weten wanneer 
de inschrijving begint en geven we verdere nuttige informatie. Maar 
begin maar vast met oefenen, want de Kennemer is uitdagend.

SAVE THE DATE

www.ngagolf.nl • info@ngagolf.nl 
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Greenkeeper Andrew Knott 
klimt in de pen over  
beluchtingsonderzoek
Onderzoek naar de effecten van beluchting op de infiltratie van greens

Golf wordt niet langer gezien als een seizoenssport. Door de toenemende vraag, het hele jaar door, naar putting greens van zomerkwaliteit,  

is er behoefte aan snel drainerende oppervlaktes om regenwater goed te kunnen afvoeren. Goede beluchting is belangrijker dan ooit.  

Maar hoe bereik je de juiste mate van beluchting met de verschillende pennen die in omloop zijn? Dat is de grote vraag waar alle greenkeepers  

in de praktijk voor staan.

Auteur: Andrew Knott
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Ten gevolge van de klimaatverandering viel er 
vorig jaar meer regen in mei tot en met september, 
de maanden waarin traditioneel het speelseizoen 
op golfbanen plaatsvindt. Golfbanen kunnen 
niet meer zonder een putting-oppervlak met een 
drainage-oppervlak dat beter is dan dat van de 
concurrenten. Regenval kan de kwaliteit van het 
oppervlak van een green in hoge mate aantasten, 
doordat de balrolafstand kleiner wordt, de stevig-
heid van speeloppervlakken vermindert of de 
green tijdelijk onbespeelbaar is (Zontek, 2004). Een 

continu goed werkende drainage op een green 
voorkomt dat de kwaliteit van het speeloppervlak 
achteruitgaat bij hevige regenval.

Infiltratie
De tijd die water nodig heeft om van het green-
oppervlak in het bodemprofiel te komen, is een 
indicatie voor de mate van infiltratie. Hoe hoger de 
infiltratie, des te sneller kunnen grote watervolu-
mes (zowel regen als drainagewater) worden afge-
voerd naar de wortelzone van de green. Hiermee 

wordt de kans op de vorming van waterplassen 
kleiner. Factoren die de infiltratie in de onderlig-
gende wortelzone van de putting-green negatief 
kunnen beïnvloeden, zijn de structuur van de wor-
telzone, vilt en verdichting. Beluchtingsmachines 
kunnen deze negatieve effecten terugdringen. Er 
zijn tegenwoordig veel verschillende beluchtings-
pennen beschikbaar voor greenkeepers, maar 
het is moeilijk om te bepalen welke voordelen de 
verschillende beluchtingspennen hebben voor de 
greens.

De pennenproef
Ik heb acht weken lang een proef uitgevoerd, 
waarbij ik de effecten van verschillende pencom-
binaties op een Toro 648 ProCore met elkaar ver-
geleek met betrekking tot de waterdoorlatendheid 
van een wortelzone op basis van zand. Ook deed 
ik observaties betreffende het aantal hersteldagen, 
het aantal onderhoudsuren en de mate van verza-
diging tijdens de watergeleiding. Elk proefveldje 
werd even veel belucht, door verandering aan te 
brengen in het type,  het formaat, de afstand en 
de vulling van de pennen. De resultaten voor de 
zeven proefveldjes staan in tabel 1.

Als men deze resultaten toepast op een bestaande 
golfbaansituatie, kunnen er goede beslissingen 
worden genomen over de beluchting. Beluchting 
is een belangrijke onderhoudsactiviteit, waar-
mee een gezonde doorwortelbare ruimte en een 
goede grasmat wordt gecreëerd. Daarom is het 
van belang om te beluchten in het speelseizoen 
van mei tot en met september. Het is daarbij wel 
essentieel dat de verstoring van de green door het 
onderhoud mimimaal is.

Welke dichte pennen?
Het gebruik van dichte pennen heeft de voor-
keur van mei tot en met september. Als men de 
proefvelden 3 en 4 vergelijkt, lijkt het erop dat de 
beluchting op proefgreen 3, met dichte pennen 
van 88 mm doorsnede op een afstand van 4 cm bij 
4 cm, de beste oplossing is in het hoogseizoen, van 
mei tot en met september. Het duurt dan onge-
veer tien uur om negentien greens te beluchten 
op een terrein van 10.000 vierkante meter. Het 
infiltratievoordeel duurt vier weken. Deze manier 
van beluchtingen zou vijf maal herhaald moeten 
worden in een periode van vijf maanden, tussen 
mei en september, wat in totaal circa 51 manuren 
kost. Als men kijkt naar proefgreen 4, waarop in 
dezelfde periode dichte pennen werden gebruikt 
met een doorsnede van 8 mm op een afstand van 
4 cm x 7 cm, dan zou er tien maal moeten worden 
beluchten, aangezien het infiltratievoordeel maar 

ACHTERGROND
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pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 
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ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben
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Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.
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Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie
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twee weken duurt! Door de bank genomen kost 
dit uiteindelijk in totaal 55 manuren; vier uur meer, 
dus. Bovendien dient men er in de planning reke-
ning mee te houden dat er elke twee weken moet 
worden belucht.

Welke holle pennen voor zandgevulde gaten?
Als men de proefvelden 1 en 2 bekijkt, dan is 
te zien dat de beluchtingsgaten waar mogelijk 
moeten worden opgevuld met zand. Dit geeft het 
eerder genoemde voordeel voor de doorwortel-
bare ruimte en voor de grasplant en vermindert 
de kwaliteitsverstoring aan het greenoppervlak. 
Maar het vullen van beluchtingsgaten met zand is 
geen sinecure en is niet bij alle beluchtingspennen 
mogelijk. O’Brien en Harrwiger (2003) ontdekten 
dat ‘het kleinste gat dat nog goed met zand gevuld 
kan worden, wordt verkregen door een holle pen 
met een doorsnede van iets minder dan 12 mm. 
Gaten die kleiner zijn, zijn zeer moeilijk te vullen, 
zelfs met het allerdroogste zand.’ Het gebruik van 
deze holle pennen zou dan ook beperkt moeten 
worden tot een of twee keer per jaar, in verband 
met de kwaliteitsverstoring van het greenop-
pervlak. Holle pennen met een grotere diameter 
moeten per keer afgestemd worden op de situatie. 
Ze moeten niet ondoordacht worden gebruikt 
wanneer er een hoge verstoring nodig is om vilt te 
verwijderen.

Oppervlakteverstoring holle pennen
Wanneer men de mogelijkheden voor het gebruik 
van holle pennen met elkaar vergelijkt, is het van 
belang om te kijken naar de mate van opper-
vlakteverstoring die door de toepassing wordt 
veroorzaakt. Het beperken daarvan is immers het 
hoofddoel van de toepassing en de reden om 
meer manuren te investeren in het beluchten. 
Zowel proefveld 5 als proefveld 6 liet een minimale 
oppervlakteverstoring zien, respectievelijk 1,9 % 
en 2,6 %. Het kostte respectievelijk circa 14 uur en 
circa 20 uur om het beluchtingsonderhoud uit te 
voeren op een werkoppervlakte van 10.000 m2. 
Proefveld 2 had een oppervlakteverstoring van 6,8 
% door de met zand gevulde beluchtingsgaten en 
was na circa 17 uur compleet belucht. Dit laat zien 
dat het gebruik van holle pennen met een diame-
ter groter dan 12 mm nuttiger is dan van de klei-
nere holle pennen met een diameter van 6,5 mm.

Conclusie
Dit praktijkonderzoek toont aan dat de voorde-
len per beluchtingsmanier verschillend zijn. De 
voordelen hangen af van de vorm, de grootte 
en het patroon van de pennen. Door goed na te 
denken over de keuze van beluchtingsmateriaal 
en -methode, kan men veel tijd en geld besparen 
en zorgen dat de voordelen voor de doorwortel-
bare ruimte en de grasplant optimaal zijn. In dit 
onderzoek is alleen de Toro ProCore 899 gebruikt. 

Het onderzoek zou kunnen worden uitgebreid met 
andere beluchtingsmachines. Door het verzamelen 
van resultaten kunnen we onze kennis over goed 
en kostenefficiënt onderhoud vergroten. In het 
huidige financiële klimaat is dat het minste wat wij 
in onze branche kunnen doen.

4 min. leestijd

'Als men deze resultaten  

toepast op een bestaande 

golfbaansituatie, kunnen er 

goede beslissingen  

worden genomen over  

de beluchting' 

TABEL VAN MABEL
Proefveld

1

2

3

4

5

6

7

Beluchting

Holle pen, (doorsnede ID) 12 mm/ 

op 6,5 cm x 8 cm afstand van elkaar

Holle pen, 12 mm/(daarna  

bezanden)/op 6,5 cm x 8 cm afstand

Dichte pen, 8 mm (speed)

/op 4 cm x 4 cm afstand

Dichte pen, 

8 mm/op 4 cm x 7 cm afstand

Holle pen, 

6,5 mm/op 4 cm x 7 cm afstand

Holle pen, 

6,5 mm/op 4 cm x 4 cm afstand

Controle

Infiltratievoordeel  
in aantal weken

8+

8+

4

2

4

7

N/A

Hersteldagen

14

7

1

1

1

1

N/A

Onderhoudsuren

14,08

17,13

10,25

5,55

14,08

19,41

N/A

Oppervlakteverstoring  
%

6,8

6,8

4

3

1,9

2,6

N/A

Gemiddeld VWC 
%

16,2

15,7

17,7

19

18,9

19,1

20,2
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HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE
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Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Veldbeemd
Een niet te missen soort in je sportveld?

Recordtijd renovatie

van toplaag Grassmaster
engerlingen

Pak ze nu aan!
Honkbalvelden

Duurzaam onderhoud
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HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

0499-422435

050-5445360
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WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com
new design
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING
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GreenkeeperGreenkeeper

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.

ICL_SF_Campaign AD_Grass_NL.indd   1
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And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder

duurzaam golf

Duurzaamheid op 

golfbanen

interface
Schimmelbestrijding

op gras

Blauwdruk voor 

aanbestedingen

bestaat niet
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Be social 
Scan of ga naar:  
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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan nieuwe en 

bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg alle de juiste formulieren 

toegestuurd.

AANLEG WATErHINDErNIS EN HEIDEAANPLANT OP HET rIjK VAN 
NIjMEGEN

Op de 15e hole van  de Nijmeegse Course van golfbaan Het Rijk van Nijmegen 
is onlangs een compleet nieuwe waterhindernis aangelegd van 500m2.Deze 
hole is hierdoor niet alleen fraaier geworden maar ook een stuk uitdagender. 
Voor de realisatie van de bodem van de waterhindernis heeft men gebruik 
gemaakt van het natuurlijke product Trisoplast in plaats van vijverfolie waar-
door het een natuurlijkere uitstraling heeft. Naast de waterhindernis heeft 
de hole 15 een complete metamorfose ondergaan. Zo zijn er verschillende 
plantvakken met Sneeuwbes opgeruimd en vervangen door heidegebieden. 
In totaal zijn er 5100 heideplanten geplant in combinatie met toepassing 
van heidehaksel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer SBA in 
samenwerking met het team greenkeeping van Het Rijk van Nijmegen. De 
aanleg heeft plaatsgevonden zonder dat er grond aan- of afgevoerd werd. 

Opdrachtgever: golfbaan Het Rijk van Nijmegen
Contactpersoon opdrachtgever: Gerhard Teunissen, 
hoofdgreenkeeping@golfbaanhetrijkvannijmegen.nl
Architect: Alan Rijks
Contactpersoon architect: Alan Rijks, 0653263998
Aannemer: SBA
Contactpersoon aannemer: Piërre Janssen, 0622548483
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DE SLUIS VAN SLUISPOLDEr

Om de baan droog te houden beschikt golfbaan Sluispolder over twee pompen, bij hole 5 en hole 18. Deze 
pompen afzonderlijk het water vanuit de baan naar het polderwater. Dwars door en langs de baan loopt een 
poldervaart, waarop het water geloosd wordt. De oudste lus van Sluispolder (hole 10 t/m 18, 1984) is aan de 
oostelijke zijde van deze vaart aangelegd; de nieuwste lus (hole 1 t/m9, 1991) aan de westelijke zijde. Oud-
baancommissaris Wim van Polanen heeft ten tijde van zijn functie als manager bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier twee sluisdeuren gekregen. Bij het reviseren en opnieuw afstellen en plaatsen 
van de pomp bij hole 5 zijn deze sluisdeuren gebruikt om Sluispolder een ‘echte’ sluis te geven. De naam 
Sluispolder heeft te maken met de kleine sluis die voor aan de toegangsweg staat, en een verbinding is tus-
sen de polder van Alkmaar/Bergen en het boezemwater dat daar omheen loopt. Even verderop staat zelfs de 
Sluismolen, die tot 1926 de polder uitsluitend op windkracht bemaalde.

Opdrachtgever: Golfbaan Sluispolder
Contactpersoon opdrachtgever: Dave Muis 
Contactgegevens opdrachtgever: hoofdgreenkeeper@sluispolder.nl
Aannemer: • Loonbedrijf Blijleven te Bergen • DENZO Does it all BV uit Winkel, N-H; specialisten in water-
bouwkundige werken
Contactpersoon aannemer: Melvin Blijleven, info@blijlevenbv.nl

rENOVATIE GOLfPADEN rIjK VAN SyBrOOK

Binnen een maand tijd heeft SBA Golf & Groen alle loop- en rij paden van Golfbaan Het Rijk van Sybrook te 
Enschede gerenoveerd en voorzien van een gloednieuwe schelpendeklaag. Deze renovatie draagt bij aan 
de verbetering van de spelbeleving, be(rijd)speelbaarheid en uitstraling van de baan. Golfbaan Het Rijk van 
Sybrook is een 27 holes golfbaan met meer dan 10 kilometer paden. De werkzaamheden vonden in een 
drukbezochte baan plaats, waardoor er met zorg gewerkt diende te worden om schade aan aangrenzende 
grasgebieden (rough, fairway e.d.) en de overlast voor golfers tot een minimum te beperken. Dit voorjaar 
kunnen de golfliefhebbers dus weer volop gebruikmaken van de vernieuwde comfortabele paden.

Opdrachtgever: Rijk van Sybrook 
Contactpersoon opdrachtgever: dhr. H. Blaauw, h.blaauw@hetrijkgolfbanen.nl
Architect: APS Green Service
Contactpersoon architect: E. Seijn
Aannemer: SBA Golf & Groen B.V.
Contactpersoon aannemer: dhr. P. Janssen, pjanssen@golfengroen.com
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rENOVATIE GOLfBAAN KASTEEL ENGELENBUrG

Afgelopen winter is de “oneerlijke” green van de (par 3) hole 8 ingrijpend aan-
gepakt waardoor deze voor zowel lage als hoge handicappers beter bespeel-
baar is. Het water rechts van de green is verbouwd tot een uitdagende diepe 
bunker van waaruit de speler de vlag nog goed kan bereiken.Het pad langs 
de dubbelgreen van 3 en 8 kon in het verleden de gespeelde bal een onvoor-
spelbare richting geven. Daarom hebben wij dit pad verwijderd en onderdeel 
gemaakt van deze uitdagende green met water aan 3 kanten.  Golfers maken 
nu een kleine wandeling door het bos om van de green van hol8 naar de 
tee van hole 9 te komen. De gele tee van hole 7 is met een meter verhoogd. 
Hierdoor kun je niet alleen de afgeslagen bal beter volgen, de tee geeft 
nu ook en schitterend uitzicht op het landgoed met in de verte de Kasteel 
Engelenburg

Opdrachtgever:  Kasteel Engelenburg BV
Contactpersoon opdrachtgever: Johan Agricola
Contactgegevens opdrachtgever: Eerbeekseweg 6, 6971 LB Brummen 
Architect:  in eigen beheer
Aannemer:  AHA de Man BV
Contactpersoon aannemer:  Eric Steehouwer, +31 (0)6 53 88 95 12

GrOOTSCHALIGE rENOVATIE 
OP HAArLEMMErMEErSCHE GOLfCLUB 

In samenwerking met golfbaanarchitect Alan Rijks is 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) het 
jaar gestart met een grootschalige renovatie op de 
Haarlemmermeersche Golfbaan in Cruquius. De werkzaam-
heden betroffen onder meer het renoveren van de voorgreen 
van hole Lynden 7 en 8. De voorgreens zijn uitgegraven
en afgevoerd naar depot. Drainage en drainagezand zijn gele-
verd en aangebracht. Vervolgens is het geheel geshaped,
geëgaliseerd en rondom afgewerkt. Tenslotte zijn graszoden 
geleverd en aangebracht. Over de gehele golfbaan werden 
diverse bomen gerooid. Doel is voornamelijk betere wind- en 
lichtdoorlaat te creëren, evenals speltechnisch verbeteringen
(o.a. zichtlijnen) te bewerkstelligen. De teeboxen van 
Leeghwater 4 en Lynden 7 en Cruquius 5 zijn gerenoveerd en 
deels vergroot. Zo is drainage vernieuwd, toplaag verbeterd
en aangebracht, tee beregening uitgebreid en aangepast.
Tenslotte werden de bunkers gerenoveerd op de banen
Leeghwater, Lynden, Cruquius en Bolstra. Doordat de bunkers 
door HGM meteen weer in het juiste profiel zijn geshaped 
en de drainage is vervangen, verkeren deze weer voor vele 
jaren in goede staat. 
 
Opdrachtgever: Haarlemmermeersche Golf Club 
Contactpersoon opdrachtgever:  Vera van den Berg, 
vera@haarlemmermeerschegolfclub.nl
Architect: Alan Rijks
Aannemer: Hollandsche Greenkeeping Maatschappij B.V.
Contactpersoon aannemer: H.C. Schaap, Hans@hgmgolf.nl
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rEALISATIE EErSTE 9 HOLES GOLfBAAN DE KrOONPrINS       

In Vianen in de Bolgerijse polder wordt hard gewerkt aan de aanleg van de eerste 9 holes van Golfbaan de Kroonprins Vianen. In 2014 is een start gemaakt met 
de aanleg en op dit moment zijn de eerste 9 holes volledig ingezaaid en klaar om per 1 juni 2016 op te gaan spelen. De aanleg van de tweede 9 holes is inmid-
dels ook al begonnen. Zo snel als mogelijk zal Golfbaan de Kroonprins een volledige 18 holes baan volgens design van golfbaanarchitect Michiel van der Vaart 
van Jol Golfdesign. Golfbaan de Kroonprins Vianen wordt geheel aangelegd door Wkool Grondverzet BV. Dit bedrijf heeft ook de realisatie van de aanleg van 
de tweede 9 holes en de renovatie van de eerste 9 holes van Golfpark Wilnis verzorgt. Zij hebben in overleg met de architect en de eigenaren van Golfbaan de 
Kroonprins direct een zeer functioneel drainage systeem aangelegd. Door middel van putten op de laagste punten in de baan loopt het water snel weg. Met de 
drains is er rekening mee gehouden dat het zoveel mogelijk recht is aangelegd zodat het jaarlijkse doorspuiten een gemakkelijke klus wordt. Het beregenings-
systeem wordt aangestuurd door het besturingsprogramma van Torro Lynx DC. Op de fairways zijn Infinity sproeiers van Torro in een dubbele rij geplaatst. Het 
voordeel van deze sproeiers is dat zowel het mechanisme als de pilotvalve en decoder in één behuizing zijn geplaatst. Dit voorkomt extra lasputten wat een 
mooiere uitstraling heeft op de fairways. De Kroonprins is één van de eerste banen die gebruik maakt van dit type sproeier.
De greens zijn extra uitgerust met Back to Back sproeiers. 

Architect: Jol Golfdesign 
Contactpersoon architect: Dhr. Michiel van der Vaart, michiel@jolgolfdesign.nl 
Aannemer: Wkool Grondverzet BV
Contactpersoon aannemer: Dhr. Wouter Kool, wouter@wkool.nl 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5865
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De Vlaamse hoofdgreenkeeper Koen Verhelst van Golf- en Countryclub Midden-Brabant heeft eind vorig jaar de prijs van de beste Golfbaan van Ne-

derland in ontvangst genomen, samen met zijn vier collega greenkeepers en eigenaar joep Verheijen. Tijdens de uitreiking van de Golf Awards op 17 

december in Huis ter Duin in Noordwijk kregen zij de trofee uitgereikt uit handen van Beau van Erven Dorens en Marcel Maijer. t

Auteur: Santi Raats

Het thema van 2015 was ‘innovatie’. Aan de golf-
banen en -clubs was vooraf gevraagd om binnen 
de verschillende regio’s een golfaccommodatie 
te nomineren die in hun ogen innovatief was 
geweest. De aanwezigen konden tijdens de uit-
reikingsbijeenkomst hun stem uitbrengen op de 
genomineerde banen. 

Ambitieus
Golfbaan Midden-Brabant is op een enthousiaste 
manier bezig met biologisch management bij 
greenkeeping. Ze maken er compostthee, hangen 

spreeuwenkasten op en hebben sinds kort een 
ijsvogelwand op de golfbaan. Hoofdgreenkeeper 
Verhelst treedt niet graag op de voorgrond, maar is 
wel ambitieus: hij wil op het gebied van chemievrij 
onderhoud optimale kwaliteit behalen. Dat valt 
iedereen op. Hij hield er vorig jaar ook al een hoge 
plaats aan over bij de Greenkeeper of the Year-
verkiezing. 

Biomanagement
In de winter van 2014 bezocht Verhelst enkele golf-
banen in Keulen en Mönchengladbach, waar de 

greens, ondanks chemievrij beheer, nagenoeg vrij 
van aantastingen waren. ‘Ik besloot direct om op 
onze eigen baan ook te stoppen met de toepassing 
van fungiciden en insecticiden.’ Met de Engelse 
adviseur Ian McMillan aan zijn zijde heeft Verhelst 
zich inmiddels gespecialiseerd in het brouwen van 
zijn eigen compostthee en het natuurlijk onder-
houd van de golfbaan. McMillan is specialist op het 
gebied van bio-management. Met de compostthee 
moet de biologie van de bodem verbeterd worden, 
met name door het verhogen van de populatie en 
activiteit van ziekteonderdrukkende microben.

Golfbaan van het jaar 2015  
verwelkomt de ijsvogel en  
de spreeuw
Hoofdgreenkeeper Koen Verhelst: 
‘We willen zo dicht mogelijk bij de 
natuur staan’
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ACHTERGROND

Verhelst vertelt: ‘Om de twee weken maken we 
compostthee aan, in combinatie met meststoffen 
en plantversterkende middelen. Hierdoor wordt 
het bodemleven geactiveerd. Dat veroorzaakt de 
afbraak van vilt en zorgt weer voor voedingsstoffen 
voor de plant. Het bodemleven zorgt er ook voor 
dat we meer wortels krijgen.’ 

Zelf verzamelen in het bos
De compostthee is een brouwsel gemaakt van 
materiaal uit de naaldbossen in het omliggende 
landgoed, dat Verhelst zelf ophaalt. Het brouwsel 
bevat minimaal 7 kilo compost per 1000 liter water. 
Over het brouwproces vertelt Verhelst: ‘Om vijf uur 
’s ochtends vul ik een vat met water, daarna laat ik 
er twee uur lucht doorheen blazen, zodat de chloor 
eruit verdwijnt. Vervolgens doe ik de compost die 
ik uit het bos heb gehaald in een grote theezak die 
ik er in hang.  De composttheezak ziet er volgens 
Verhelst uit als een grote panty. Daarna voeg ik een 
schimmelactivator bij. Gedurende 24 uur blazen 

we lucht door het vat, zodat de schimmels zich 
vermeerderen.’ Tot slot voegt Verhelst citroenzuur 
toe aan het mengsel. Dit zou beter werken dan 
ijzersulfaat, omdat het bijna geen zouten bevat. 
‘Citroenzuur is veel zachter voor het gras en je 
krijgt geen zwarte verkleuring. Het kan ook pre-
ventief werken tegen bepaalde ziektes in het gras, 
want zouten verstoren het bodemleven.’

Zelfherstel
Het aanbrengen van compostthee heeft in de 
visie van Verhelst de voorkeur boven mechanische 
bewerkingen zoals vertidrainen. ‘Het probleem 
kan beter door het bodemleven zelf uit de weg 
geruimd worden, dan dat we de golfer in het 
speelseizoen lastigvallen met bewerkingen.’ 
Verhelst leerde door zijn nieuwe onderhoudsme-
thode ook dat ingrijpen soms helemaal niet nodig 
is. ‘We hebben afgelopen zomer dollar spot gehad. 
Tegen de herfst was dit echter al vanzelf aan het 
herstellen, door extra doorzaaien en bezanden. We 
hopen dat we daar volgend jaar niets aan hoeven 
te doen.’ 

Beetje bij beetje
‘Aan het eind van dit jaar weten we of we de resul-
taten hebben gehaald die we tot doel hadden 
gesteld. We hebben 24 maanden de tijd genomen 
om dit onderhoud uit te proberen’, vertelt Verhelst. 
‘Maar we zien nu al goede resultaten. De laatste 
anderhalf jaar is de wortelmassa van het gras zowel 
verticaal als horizontaal behoorlijk toegenomen. 
Dat is een heel verschil met voorheen. Toen zagen 
we af en toe een lange wortel door een beluch-
tingsgat.’ Verhelst wijst er ook op dat het aanzien-
lijk moeilijker is om chemievrij aan de slag te gaan 
in een bestaande grasmat dan in een nieuw aange-
legde grasmat. ‘We voegden per keer kleine hoe-
veelheden van onze compostthee en ons plantver-
sterkend middel toe. Beetje bij beetje hebben we 
de grasmat verbeterd. Het is onmogelijk om in één 
keer een grote wortelmassa te krijgen.’

Plant maakt zelf antistoffen
Vorig jaar kampte Verhelst met dollar spot, fusarium 
en anthracnose. Daartegen zette hij trichoderma’s 
in, biologische middelen uit de groenteteelt en 
tuinbouw. De bacteriën en schimmels helpen de 
wortels om de grasplant te versterken. Aan het 
nadeel van de ziektes kleefde ook een voordeel. 
Verhelst: ‘Elke ziekte moet eens langskomen in een 
grasmat, zodat deze op een natuurlijke manier 
antistoffen kan maken. Een grasplant kan antistof-
fen maken tegen elke ziekte die hem kan overko-
men.’ Verhelst heeft plannen gemaakt op basis van 
voortschrijdend inzicht: ‘Vorig jaar heb ik de biolo-

Golfbaan Midden-Brabant Golfbaan van het jaar 2015

Compostthee brouwen in 'ketel'

Compost verzamelen
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gische fungiciden iets te laat ingezet. Dit jaar zet ik 
ze preventief in, eind mei, juni, juli en in een deel 
van augustus. In het groeiseizoen dien ik ze om de 
twee weken toe.’

Spreeuwenkasten
Verhelst liet zich door de Edese golfbaan inspireren 
voor de spreeuwenkasten die hij ophing. ‘Ik zag 
er ook wel heil in voor onze eigen baan’, vertelt hij 
hierover. ‘De spreeuwen horen bij de natuurlijke 
bestrijding van plagen. Op dat moment kwamen 
juist de rozenkevers tevoorschijn op de Edese golf-
baan. Die werden mooi door de spreeuwen opge-
geten. Nadat ik informatie had ingewonnen bij 
de Vogelbescherming en de Edese golfbaan, heb 
ik begin vorig jaar een actie gehouden onder de 
leden. Velen hebben twee of drie spreeuwenkast-
jes gesponsord. Het is de bedoeling dat er continu 
spreeuwen op de baan aanwezig zullen zijn om 
de engerlingen en emelten op te eten. Met hun 
fijne snaveltje berokkenen ze niet zo veel schade 
als een kauw, roek of kraai. Vrijwilligers hebben de 
kastjes vervaardigd uit hout dat afkomstig is van 
het landgoed.’

Verhelst is blij verrast door de bezetting van de 
spreeuwenkastjes. ‘We hebben in totaal vijftig kas-
tjes opgehangen. In het eerste jaar waren al dertig 
tot vijfendertig hokjes bezet door een of twee 
spreeuwen. Dat belooft wat voor de toekomst.’ 

Ijsvogels op de baan
Verhelst had geld over van de inzamelactie. Hij had 
gevraagd om donaties van vijftien euro, waarbij er 

een tientje ging naar een spreeuwenkastje en vijf 
euro naar een ijsvogelwand. ‘Wij zijn een bv met 
een vereniging. Wij greenkeepers werken voor de 
bv. Omdat we vorig jaar onze derde lustrumviering 
hadden, werd, zoals ieder jaar, aan ons greenkee-
pers gevraagd wat we wilden hebben. Tweemaal 
is er een boom voor ons geplant. Voor deze lus-
trumviering leek mij een ijsvogelwand bijzonder. 
We zien al vier of vijf jaar ijsvogels op onze baan, ‘s 
ochtends en ‘s avonds. Het is bijzonder om een rus-
tig plekje voor ze te creëren op de baan. Niet in het 
spel, maar op veertig à vijftig meter afstand.’
Vervolgens vond Natuurfederatie Hilvarenbeek op 
de golfbaan een geschikte locatie voor zo’n wand. 
Met het bedrag dat over was van de inzameling 
voor de spreeuwenkastjes en een bijdrage van de 
vereniging werd de ijsvogelwand met gesloten 
budget aangelegd. ‘Het kan wel een jaar of twee 
jaar duren voordat er ijsvogels in gaan zitten. Het is 
een schuchter vogeltje.’

De wand bootst de natuur zo goed mogelijk na. 
‘Normaal gesproken zit de ijsvogel in een zand-
wand van een meanderend slootje. De wand is 
vervaardigd uit een betonprofiel, waarin gaten zijn 
geboord met een diameter van 100 mm. In die 
gaten kunnen de ijsvogels hun voedsel stoppen. 
De uitgeboorde gaatjes zijn gevuld met leemhou-
dend zand, zodat ze bij regen niet uitspoelen. De 
voet van de wand is in het water gezet, zodat de 
vijanden van de ijsvogel hem niet via de grond 
kunnen benaderen. De achterkant van de wand is 
gevuld met zand; daarin staan graszoden en klim-
planten zoals kamperfoelie. Aan de zijkant liggen 

maaskeien, waarop amfibieën en reptielen zich 
kunnen opwarmen. Ook durft de kwikstaart tussen 
die rotsblokjes eitjes te leggen.’

Tot slot staan er veel planten om de wand heen, 
zodat golfers en wandelaars er niet direct naartoe 
kunnen lopen om te gaan kijken. ‘We willen dicht 
bij de natuur staan met deze baan’, is het devies 
van Koen Verhelst. Hij en zijn team blijven aan de 
spreekwoordelijke weg timmeren. 



47www.greenkeeper.nl

ACHTERGROND

De uitgeboorde gaatjes zijn gevuld met leemhoudend zand, 

zodat ze bij regen niet uitspoelen

MACHINES GOLfCLUB MIDDEN-BrABANT

Tractors   Kioti DK 35
                   John Deere 4520
Transporters  2 x John Deere progator 2WD
                           1 x Cushman
  1 x Clubcar (ballenraper)
Maaiers  3 x Jacobsen G-plex 
                  2 x handgreenmaaier Jacobsen A522
                   1 x John Deere fairwaymaaier 8700
        1 x John Deere semirough-maaier 7400
        1 x Lastec 721xr semirough-maaier
                   1 x Schouten Phoenix rough-/bladmaaier
Beluchters 1 x vertidrain Mustang
             1 x slitter Imants fairways/tees
  1 x Maredo Thatch 
  1 x prikrol (topbeluchter)
Doorzaaier  Blec Multiseeder
Bunkerrake Toro

Aanbouwwerktuigen  1 x grondkar 
      3 x graskar
      1 x drainagedoorspuitmachine Homburg
       1 x Bema veegmachine (parking)
      1 x TB200 veegmachine (greens)
                                           1 x John Deere proppenraper
Bladblazers     2 x Stihl BR600 
                      1 x Husqvarna
      1 x Whisper Twister Wiedemann
      1 x wielbladblazer kwH  
Diversen      Hardi veldspuit 400L 6m 
             Turfco bezander opbouw
             Greensiron 3900 roller met borstel en slitter
             Vicon meststofstrooier 400L
Zagen      Stokzaag Stihl
        Motorzaag Husqvarna
                   Heggenschaar Tanaka 

6 min. leestijd

De Ijsvogelwand
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Primeur Toro Lynx voor 
Golfclub Zeewolde
Deur beregeningssysteem naar markt wijd open door nieuwe variant 

Tot nu toe was het Toro Lynx-beregeningssysteem alleen in een gelijkstroomvariant (DC) te leveren. Met de installatie van een speciaal op Europa afge-

stemde AC-variant bij golfclub Zeewolde zwaait de deur naar de renovatiemarkt definitief open. In Zeewolde draait Toro Lynx nu voor het eerst ook op 

wisselspanning. Greenkeeper reisde af naar Flevoland om alle ins en outs te vernemen.

Auteur: Peter Voskuil

Wie beregeningssystemen gaat renoveren, begint 
nooit vanaf nul. Er is altijd een infrastructuur 
waarop wordt voortgeborduurd. Veruit de meeste 
beregeningssystemen bij de Nederlandse golfclubs 
draaien op wisselstroom (AC). De Amerikaanse 
fabrikant Toro heeft zijn Lynx-beregeningssysteem 
nu klaargemaakt voor de Nederlandse markt. 

AC/DC
Zeewolde had een AC-systeem zoals de meeste 
golfbanen dat hebben in Nederland. Greenkeeper 
Rein Nobel is bij Golfclub Zeewolde het aanspreek-
punt als het om beregening gaat. Een DC-systeem 
installeren was niet handig. ‘Anders had je alle 
spoelen moeten veranderen. Dan hadden we alle 
sproeiers moeten uitgraven. Nu was het alleen in 
de put de decoders vervangen. Dat scheelt natuur-
lijk enorm.’

Gerard Schoot Uiterkamp is productspecialist 
beregening bij Toro-leverancier Jean Heybroek en 
vertelt: ‘DC is veel kosteneffectiever. Maar als er 
al een infrastructuur ligt, is dat vaak weer niet zo. 
Dan is de investering om naar DC om te bouwen 
veel hoger dan het verschil in efficiëntie tussen AC 
en DC.’  

Voorafgaand aan de installatie in Zeewolde is op 
golfbaan Millennium in België vanaf zomer 2014 
eerst anderhalf jaar testgedraaid door Toro met 
Lynx AC, samen met nog twee andere banen in 
Europa. Om het systeem geschikt te maken voor 
de Nederlandse markt, moest veel software wor-
den omgebouwd. Los van de overstap naar AC 
moesten tijdzones en metrische afstanden worden 
aangepast en de voertaal van het computerpro-
gramma naar het Nederlands worden omge-

bouwd. Het programma kwam uiteindelijk precies 
op tijd beschikbaar voor Golfclub Zeewolde om het 
systeem te implementeren.  

Fonteinen
De golfclub werkte al sinds 2009 aan de renovatie 
van de beregening. De oude leidingen waren van 
pvc en sommige delen daarvan lagen al vanaf de 
aanleg in 1995 van de baan. ‘Dat was allemaal pvc-
gelijmd en dat laat op een gegeven moment los, 
natuurlijk’, vertelt Nobel. ‘Elk jaar als we de pompen 
opstartten was het weer een verrassing waar de 
fonteinen dit keer zouden zitten.’ 
Dat steeds weer graven naar lekkages is nu voorbij. 
Driekwart van alle leidingen werd in de winter van 
2009/2010 vervangen door tyleen. Het laatste stuk 
volgde afgelopen jaar. Nobel: ‘En toen zaten we 
alleen nog met het beregeningsprogramma.’ 
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Dat systeem is afgelopen winter aangelegd en 
inmiddels volledig operationeel. 

Toro SitePro
De beregeningsinstallatie draaide tot dan toe nog 
op Toro SitePro. Rein Nobel: ‘Het draaide op zich 
goed, maar was een beetje onoverzichtelijk. Het 
was niet gebruiksvriendelijk. Het nadeel was dat 
Engels de voertaal was en om overzicht te krijgen, 
moest je meerdere schermen een voor een openen 
en weer sluiten. Ik had altijd het idee dat dat pro-
gramma 25 jaar geleden door een computernerd 
geschreven was.’ 

Bij foutmeldingen weigerden andere greens of een 
green en een tee soms ook dienst. Met het oude 
systeem was het wel mogelijk in te loggen op 
afstand, maar alles kon alleen maar aan en uit wor-
den gezet. Of zoals Nobel zegt: ‘Het oude systeem 
was eenrichtingsverkeer. Nu is het tweerichtings-
verkeer, want er komen ook signalen terug. Het is 
meten en bijsturen.’

Windows
Toro Lynx geeft per sproeier overzicht. De controle-
mogelijkheden zijn aanzienlijk groter. Het systeem 
geeft aan hoeveel ampère er genomen wordt. 
Foutmeldingen zijn direct zichtbaar; alles is visueel. 
‘De techniek gaat vooruit’, constateert Nobel. ‘Het 
is veel visueler. Op het ene scherm data, op het 
andere de plattegrond. Het lijkt op Windows, met 
die drop-downvensters. Je ziet een plattegrond 
waarop alle sproeiers staan en als er wat roods 
knippert, is er iets fout. Nu zien we in een oogop-
slag waar de fout zit. Vroeger was het zoeken, soms 
tot op het niveau van draadjes doorknippen en 
doormeten.’
Als ’s nachts de beregening draait en er gaat een 
pomp in storing, krijgt de greenkeeper een sms’je. 
Rein Nobel: ‘Dat is heerlijk. Dat je niet meer pas de 
volgende ochtend ontdekt: verdorie, we hebben 
niet beregend.’ Maar dan word je toch ’s nachts 
wakker gemaakt? ‘Nou en? Dat is het risico van het 
vak’, reageert Nobel. ‘Voorheen liepen we achter de 
feiten aan, dat is veel erger. Dan was er geen tijd 
meer om nog iets te herstellen, want je kunt moei-
lijk gaan sproeien als er leden staan te spelen.’

Gevoel
Veertig holes, meer dan tweehonderd grote sproei-
ers en dan alle tees nog. In totaal gaat het om zo’n 
vijfhonderd sproeiers. ‘Gevoel zul je er altijd bij 
nodig hebben. Dit zal nooit een computerbaan 
worden’, weet Gerard Schoot Uiterkamp. ‘Maar de 
computer kan het veel makkelijker uitrekenen. Op 
die manier bespaar je dus kosten.’ 
Energie en water besparen gaan altijd hand in 
hand. De ervaring is dat je bij een ingrijpende 
renovatie met alles erop en eraan toch al snel 20 
tot 30% energie bespaart. Schoot Uiterkamp: ‘En 
dan ligt dat getal eerder bij de 30 dan de 20%.’
Rein Nobel: ‘Bij het oude systeem sloeg de hoofd-
pomp op vol vermogen aan bij elk commando. 
Met de frequentieregeling die we nu hebben, gaat 
hij naar behoefte draaien.’ 

Geld
Het verkopen van beregeningssystemen noemt 
Schoot Uiterkamp een ‘relatievak’. Maar hoe goed 
je relaties ook zijn, zonder goed concurrerend 

systeem ben je nergens: ‘Want elke golfclub kijkt 
ook naar andere systemen.’
Volgens Schoot Uiterkamp hikken veel verenigin-
gen tegen de aanvangsinvestering van zo’n bere-
geningsprogramma aan. ‘Ik kom op verschillende 
banen waar plannen klaarliggen, maar het geld er 
nog niet is. Terwijl ze dat, als ze die investering zou-
den doen, binnen een paar jaar terugverdienen. 
Zeewolde heeft het heel slim in stukjes geknipt. 
Deze vereniging heeft er bewust een aantal jaren 
voor uitgetrokken om het totaal de hoogte in te 
trekken.’

Ik kom op verschillende 

banen waar plannen 

klaarliggen, maar het geld 

er nog niet is

Gerard Schoot Uiterkamp

Christian NueboerAfsluiter bij tee
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Het probleem van beregening is: je ziet het niet. 
Dat maakt het moeilijk om zo’n grote investering 
te verkopen aan de leden. Het zit allemaal onder 
de grond, en het zijn moeilijke economische tijden 
voor clubs. ‘Het is allemaal een kwestie van bud-
get’, aldus Schoot Uiterkamp. ‘Het probleem is dat 
de extra uren die een verouderd systeem oplevert 
niet altijd worden bijgehouden.’ 

Bouw je op een grote baan een heel nieuw 
systeem van de grond af aan op, dan ben je al snel 
een half miljoen kwijt. In Zeewolde is het gelukt 
om de rekening enorm te drukken door aan te 
sluiten op wat er al was. Verhoeve Watertechniek 
uit Zevenbergen heeft de renovatie uitgevoerd, het 
systeem neergezet en volledig geprogrammeerd. 
Aan het nieuwe programma is in Zeewolde met-
een ook de Lynx Mobile-software gekoppeld. Die 
maakt het mogelijk alle informatie op de iPad of 
telefoon te bekijken en het systeem te besturen. 
Gegevens over waterverbruik, wat wanneer gestart 
en gestopt is, pompstationinfo, alles staat erop. 

Bij de meer dan 300 golfclubs in de Benelux is Jean 
Heybroek marktleider. In België draait 85 tot 90% 
van de banen op Toro-systemen, in Nederland is 
dat 50%. Toro is een Amerikaanse producent, die 
wereldwijd actief is. Jean Heybroek levert ook nog 
een lichtere variant beregeningsinstallatie, het Toro 
GTI-systeem. Die is meer geschikt voor kleinere 
banen. Los daarvan is er nog de concurrentie van 

twee andere grote merken. ‘Die concurrerende 
systemen zijn ook goed, maar hier kun je meer 
mee’, zo maakt Schoot Uiterkamp nog wat extra 
reclame voor zijn eigen product. ‘Je kunt er meer 
data uit halen om het gebruik te verantwoorden.’ 

In Zeewolde is tot nu toe vooral ‘droog’ geoefend – 
voor zover dat althans gaat met een beregenings-
systeem. Nobel: ‘Het finetunen gaat nu pas begin-
nen. Het gaat nog jaren duren om dat 100% uit te 
balanceren, maar we hebben er zin in.’ 
Het nieuwe systeem is volledig voorbereid om er 
nog de nodige toeters en bellen aan vast te kop-
pelen. Bodemsensoren, weerstations, waterbekers: 
het kan allemaal. ‘Eerst zien dat we het huidige 
systeem in de vingers krijgen en dan kijken wat er 
nog beter kan’, zegt hoofdgreenkeeper Christian 
Nueboer daarover. 

Je kunt er meer data uit 

halen om het gebruik te 

verantwoorden’

DE CoMPLExITEIT vAn bErEGEnInG
‘Er worden momenteel zo veel stappen 
in mijn vakgebied gezet’, vertelt Gerard 
Schoot Uiterkamp van Toro-leverancier Jean 
Heybroek, ‘dat ik soms moeite heb om het 
bij te houden. De mogelijkheden splitsen 
zich uit, het wordt een specialistenvak. 
Neem meststof. Dat was vroeger een korrel 
en dat werd op de baan gestrooid. Nu is 
het vloeibaar, met verschillende werkzame 
stoffen die ieder hun eigen beregening 
nodig hebben. Ik heb gelukkig back-up, dat 
scheelt, maar dit vak wordt steeds 
complexer.’ 
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Koksijde brengt golf  
naar het volk toe
Openbare baan aan westkust van België krijgt jeugd aan het golfen

Drie jaar geleden schaarde het gemeentebestuur van de belgische kustplaats Koksijde zich achter de golfsport. De aanleg van een openbare golfbaan 

werd in gang gezet. niet alleen kunnen inwoners en eigenaren van een tweede verblijf er tegen een gereduceerd tarief golfen, ook de jeugd krijgt de 

sport er met de paplepel ingegoten. Wat kan nederland daarvan leren?   

Auteur: Peter Voskuil

Noem het de democratisering van de golfsport. 
De golfbaan werd gebouwd door het Autonoom 
Gemeentebedrijf Koksijde, vertelt Marc Vanden 
Bussche, voorzitter en burgemeester van de 
gemeente Koksijde. Koksijde Golf ter Hille is zijn 
geesteskind en het resultaat van twaalf jaar lang 
inzet: ‘Onze missie is om de golfsport voor  
iedereen toegankelijk te maken. Wij proberen met 
ons beheer zo veel mogelijk mensen bij de golf-
baan te betrekken.’

baanbrekend
De manier waarop dat gebeurt, is niet alleen voor 
Vlaamse, maar ook voor Nederlandse begrippen 
baanbrekend. De jeugd van Koksijde en omgeving 
krijgt de kans gratis kennis te maken met de sport. 
Dat gebeurt via de scholen. Rond hun veertiende 
en vijftiende jaar maken alle leerlingen tijdens de 

lessen lichamelijke opvoeding twee uur per jaar 
kennis met de sport. Zij doen dat onder auspiciën 
van twee golfpro’s, die hen de beginselen van de 
sport uitleggen.  
Daarnaast worden golfkampen georganiseerd 
tegen een aantrekkelijk tarief (80 euro) voor  
gevorderde en beginnende jeugdspelers. Drie 
dagen lang ontfermen de golfpro’s van de 
jeugdacademie zich dan over de jonge golfers. 
Los van dit alles kan de jeugd ook nog zelfstandig 
lid worden en tegen een zeer gunstig tarief zowel 
recreatief als competitief op de baan golfen. 

De poging om de jeugd aan het golfen te krijgen, 
is tot nu toe succesvol. Koksijde kent inmiddels  
150 jeugdspelers. De eerste talenten uit Koksijde  
hebben onlangs aan een jeugdtoernooi  
meegedaan. Prijsbeesten zijn het nog niet, maar 

wat niet is, kan nog komen. Voor de recreatievere 
jeugdspelers zijn er activiteiten als Halloween Golf 
en Paas Golf. Met haar aanpak is de beheers- 
organisatie achter de golfbaan onlangs in de  
prijzen gevallen; ze heeft van de regering een 
zogeheten burgerlabel gekregen als blijk van  
waardering. 

Echte handicap
Behalve oog voor de jeugd is er op de baan in 
Koksijde ook speciale aandacht voor paragolf, 
oftewel golfen met een echte handicap, zoals de 
organisatie het noemt. Ook is er samenwerking 
met een ziekenhuis in de omgeving op het gebied 
van revalidatie. Patiënten die herstellende zijn van 
bijvoorbeeld een heupoperatie en een prothese 
hebben gekregen, kunnen op de baan al  
spelenderwijs aan hun herstel werken. 
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Koksijde is overigens een kustplaatsje aan de west-
kant van Vlaanderen, ingeklemd tussen Oostende 
en Duinkerken. Het toerisme speelt er een belang-
rijke rol. Het aantal inwoners bedraagt 22.000.  
‘Het zijn heel actieve mensen daar; er gebeurt 
van alles. Zo hebben ze nog niet zo lang geleden 
ook het WK Veldrijden georganiseerd’, vertelt Jan 
Coppens namens Smits BV, het bedrijf dat de aan-
leg van de 27 holesgolfbaan bij de Belgische kust 
begeleidde. Coppens is senior salesmanager sport 
& golf bij Smits. 
‘Wij hebben inderdaad nog heel veel plannen’,  
vertelt golf secretary Jan Deramoudt. ‘Maar we  
willen wel met beide benen op de grond blijven 
staan en op een bewuste, rationele manier  
nadenken over wat wel en niet haalbaar is.’  
De organisatie achter de golfbaan heeft onder 
meer de ambitie om met de golfbaan grote  
evenementen aan te trekken. 

Federatiekaart
Meer dan duizend leden telt de openbare golfbaan 
in Koksijde nu. Alle inwoners van de gemeente en 
alle eigenaren van een tweede verblijf mogen er 
tegen een gunstig tarief golf spelen. Een federatie-
kaart die toegang tot de baan geeft, kost 70 euro. 

Verwacht wordt dat de grens van 1200 leden zeker 
zal worden bereikt. 

Achter de schermen wordt ondertussen voor- 
zichtig nagedacht over een uitbreiding met nog 
eens negen holes – en dat is nog maar het begin, 
want de gemeente Koksijde is erg ambitieus. Golf 
secretary Jan Deramoudt relativeert die ambitie 
overigens wel direct: ‘Ach, wat is succes?’ zegt hij.  
‘Ik heb een achtergrond in het wielrennen en  

daarin wordt gezegd dat de koers pas wordt 
gewonnen aan de eindmeet. En we zijn nog niet 
aan de eindmeet.’ 

volautomatisch
Smits kreeg de adviesopdracht voor de aanleg 
van de baan in Koksijde in 2013 na een openbare 
aanbesteding. De grootste uitdaging, volgens 
Coppens, was het waterbeheer: de gemeente  
stelde als harde voorwaarde dat er geen water aan 

Koksijde kent inmiddels 150 jeugdspelers

De manier waarop dat 

gebeurt, is niet alleen voor 

Vlaamse, maar ook voor 

nederlandse begrippen 

baanbrekend
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de grond mocht worden onttrokken. In de baan 
zitten dan ook veel waterpartijen; samen vormen 
zij een reservoir van 90.000 kub. Coppens: ‘Water is 
de key factor op de baan.’ 

Daarnaast is het beheer zo veel mogelijk  
geautomatiseerd, met een weerstation, bodem-
sensoren voor vochtmeting en tal van andere 
moderne apparatuur. De begingedachte van het 
gemeentebestuur om het beheer bijna helemaal 
volautomatisch te maken, bleek onhaalbaar. 
‘Greenkeeping blijft toch mensenwerk. Er is nog 
geen apparatuur met voldoende voorspellende 
gaven; dat maakt het moeilijk’, zegt Coppens, die 
het wel interessant vond daarover na te denken. 

Een aannemersconsortium van twee bedrijven 
deed de aanleg, Jeremy Pern was de architect.  
In september 2015 werd de baan officieel  
opgeleverd, maar zij was toen al vanaf januari in 
gebruik. Inmiddels wordt de baan gerund door 
hoofdgreenkeeper Michel van Uffelen. Hij krijgt 
daarbij hulp van meer dan twintig lokale mensen 
zonder greenkeepingachtergrond of -opleiding. 
Zeven van hen zijn in vaste dienst. Zij leren het vak 
in de praktijk. Het technische onderhoud is uitbe-
steed aan een partij die parttime een monteur op 
de baan laat rondlopen. Ter ondersteuning van de 
staf worden verder nog regelmatig buitenlandse 
seizoenarbeiders ingezet. 

Openbaar of niet, de kwaliteit van de baan moet 
top zijn, vindt Van Uffelen. ‘We gaan elke keer weer 
stapjes vooruit. We hebben hier al een keer de 
Belgische pro’s mogen ontvangen. Die waren  
allemaal laaiend enthousiast over de baan’, vertelt 
Van Uffelen met gepaste trots.

De jongeren op de golfbaan gedragen zich  
volgens Van Uffelen niet beter of slechter dan 
andere golfers. Met school brengen ze er veel tijd 
door op de uitgebreide oefenfaciliteiten en op de 
kleine baan (negen holes), die technisch als zeer 
uitdagend te boek staat. Op de baan worden de 
klassen wel continu begeleid door de golfpro’s.  Openbaar of niet, 

de kwaliteit van de 

baan moet top zijn

Het clubhuis
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What’s in it for holland? 
Openbare golfbanen zijn in Nederland 
moeilijk realiseerbaar. De overcapaciteit aan 
banen maakt dat openbaar golfen al snel tot 
oneerlijke concurrentie leidt. Toch kunnen 
we in Nederland wel degelijk iets leren van 
het initiatief in Koksijde, denkt Jan Coppens: 
‘Het is maar een hersenspinsel van mij, maar 
als de jeugd verslingerd raakt aan het  
spelletje, zijn dat toch de golfers van  
morgen. In Nederland hebben we eigenlijk 
geen wachtlijsten meer op de golfbanen. 
Dan vraag ik me af: als zoiets werkt in 
België, zou het dan in Nederland misschien 
ook lonen om de baan open te stellen voor 
jeugdleden of scholieren? Toevallig sprak  
ik daar gisteravond op een feestje nog  
over met golfers. De vraag waar we op  
uitkwamen, was of het haalbaar is om  
seniorleden te overtuigen iets meer  
contributie te betalen om de toekomst van 
de sport en de vereniging op gang te  
helpen. Ik denk dat het zin heeft om  
daarover in ieder geval na te denken.’
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De magie van magnetisering
Voorlopige resultaten volgens betrokkenen in 
voetbal- en golfwereld opzienbarend 

De scepsis in de markt is groot, nog steeds. De belofte die leverancier Magnation doet is dan ook niet mis: twintig procent besparing door  

op de beregening te bezuinigen en nog een groenere, gezondere grasmat ook. Magnetisering als tovermiddel, wie gelooft daarin?  

Steeds meer mensen, zo blijkt uit een rondgang langs betrokkenen die ermee experimenteren. PSv, Heerenveen en vitesse zijn al om;  

de golfwereld zit nog in het stadium van testen. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Er gebeurt wel degelijk iets in zo’n magneetstaaf. 
Ik heb met eigen ogen gezien wat het met cola 
doet. Dat schuimt normaal gesproken als een gek 
door het koolzuur. Haal het door de magneet en 
het komt er als platte vloeistof uit’, zegt Gert van 
Veller. Hij is projectleider bij het bedrijf Achterberg, 
verantwoordelijk voor het onderhoud van vele 
sportvelden in Nederland, waaronder die van PSV, 
Vitesse en sportcentrum Papendal.  
 
PSv
Van Veller was aanvankelijk zelfverklaard cynicus 
als het om magnetisme ging. ‘Omdat wij bij PSV 
werken, worden we elk jaar wel gebeld door men-
sen die denken het ei van Columbus te hebben 
uitgevonden en proberen de club daarvoor als 
uithangbord te gebruiken.’ Achterberg behandelde 
een trainingsveld op het trainingscomplex van de 

Herdgang dat regelmatig problemen gaf met de 
grasgroei. Na de renovatie, vorig jaar zomer, kreeg 
elke speelhelft twee strengen voor de beregening. 
De ene helft werd voorzien van de ronde magneet-
staven, de andere niet. Van Veller: ‘Binnen twee à 
drie weken zagen we al resultaat. Op plekken waar 
het gras nooit echt wilde groeien, hebben we geen 
problemen meer sinds de magneet zijn werk doet. 
We hebben het niet laten onderzoeken, maar de 
plantjes ogen gezonder. Ik weet nu bijna zeker dat 
het werkt. Ik vind dat golfclubs dit op zijn minst 
zouden moeten onderzoeken.’  

Een unit kost rond de 400 euro. Daardoor kunnen 
de kosten flink oplopen als er bijvoorbeeld  
honderd sproeiers zijn. Een unit kan ook worden 
aangesloten op een hoofdleiding, maar of het 
effect dan hetzelfde is, is nog maar de vraag. 

‘Er gebeurt wel degelijk  

 iets in zo’n staaf’
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Importeur Piet Regnerus verwacht dat een  
gemiddelde golfbaan tussen de tien- en  
twintigduizend euro kwijt zal zijn om het systeem 
te installeren. 

Magie
Magnetisme is volgens hem geen magie, het is 
wetenschap. De watermoleculen in water vormen 
clusters. De structuur van deze clusters blokkeert 
de opname van water door planten, als ze de  
celmembranen van het gras passeren. Daarom is  
er veel water nodig om gras te irrigeren. 
Magnetische behandeling in de Magnation  
herstructureert de watermoleculen tot veel  
kleinere clusters. 

‘Bij een topclub als PSV doet de waterrekening  
er niet toe, maar er is dus ook nog eens fors op  
de beregening bespaard’, zegt Piet Regnerus,  
die schermt met een rapport van het water- 
onderzoeksinstituut uit maart 2016. ‘In het  
buitenland was het wetenschappelijk bewijs er al, 
in Nederland nu ook. In Leeuwarden is dit onder-
zocht en heeft men uitgevonden hoe het werkt. 
Niemand kon zijn vinger erachter krijgen, maar 
met lasers is dat nu duidelijk geworden. Er is nu 
dus wetenschappelijk Nederlands bewijs’, jubelt 
Regnerus bijna in de update die hij geeft over  
zijn magnetiseringssysteem. 

Groundsman Martin Brummel van Ajax is volgens 
hem ook al wezen kijken bij PSV. Regnerus: ‘Ik word 
gezien als iemand die een product wil verkopen; 
daarom gelooft men mij minder snel. Maar ik kan 
nu zeggen: kom maar mee naar PSV, Vitesse of 

Heerenveen, nog afgezien van de golfclubs die ook 
enthousiast zijn over de eerste proeven. Zelf zie ik 
het verschil pas als mij wordt uitgelegd waar ik op 
moet letten, maar graskenners zien het meteen.’

Behalve waterbesparing en vochtvasthoudendheid 
in de ondergrond claimt Magnation ook een  
aanzienlijke reductie van insectenaanvallen,  
brandplekken door verzilting, algengroei en  
stankoverlast door het gemagnetiseerde water. 

Stank
Bij Heerenveen in het stadion klaagden spelers 
steevast over de geur van rotte eieren die van het 
veld kwam. Groundsman Henk Schreuder beregent 
met grondwater uit een wel. ‘Er zit veel ijzer in het 
water. Het eerste wat men altijd tegen mij zegt, is 
dat het gigantisch stinkt. Het is een indringende 
rotte-eierengeur, die ook uitslaat op doelpalen en 
netten en witte boarding. Op het veld zelf zorgt 
het voor een vies glad laagje, mede door het  
beregenen.’

In eerste instantie was Schreuder sceptisch over 
magnetisering, vertelt hij. Als groundsman wordt 
hij bijna maandelijks benaderd door vertegen-
woordigers met een mooi verhaal. ‘Maar Piet was 
een Fries bij mij uit de buurt met een mooi verhaal 
en geboekte resultaten op de Herdgang. Dus we 
hebben zo’n ding aangeschaft en voor de winter 
geplaatst op de pomp en de beregening. 
En geloof het of niet: de stank is nagenoeg weg  
en de aanslag op de palen zie ik ook niet meer. 
Veel mensen die ik het uitleg, denken: flauwekul. 
Maar ik begin steeds meer respect voor  

magnetisering te krijgen. Het is gewoon een  
scheikundig iets. Water is niet gewoon water.’

The Wisely
De eerste profvoetbalclubs zijn om. Maar hoe zit 
het in de golfwereld? ‘Dit jaar doen we testen op 
drie golfbanen in Engeland en eentje in Duitsland’, 
vertelt Regnerus. ‘Van golfbaan The Wisely bij 
Londen hebben we deze week al bemoedigende 
verhalen te horen gekregen over veel betere 
absorptie van het water.’ (De mail in kwestie is in 
het bezit van de redactie van Greenkeeper.) 
De eerste Nederlandse proef werd vorig jaar in 
Badhoevedorp op golfbaan The International  
uitgevoerd. Ron Bakker was er als irrigatiespecialist 
betrokken bij het experiment. Hij is tegenwoordig 
hoofdgreenkeeper op de golfbaan van BurgGolf  
in het Friese St. Nicolaasga.

‘Op het deel dat we in Badhoevedorp  
behandelden, heb ik een hoger vochtpercentage 
gemeten’, meldt Bakker, die zich de proef nog 
goed kan herinneren. ‘Ik zat er elke dag met mijn 
neus bovenop. Er was toch al gauw 20% minder 
water nodig. Uiteindelijk, aan het einde van het 
jaar, waren de schimmeldruk en de ziektedruk daar 
minder, terwijl het gras in het voorste deel veel 
sneller stress ervoer.’ 

Omdat hij in St. Nicolaasga met een veel lager  
budget werkt, heeft hij het systeem daar nog  
niet kunnen invoeren. ‘Uiteindelijk verdient het 
zichzelf terug door minder water. Daar heb ik  
alle vertrouwen in, maar het geld is er hier  
gewoon niet.’-

Gert van Veller Piet Regnerus
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Green Deal
Daarnaast is dit volgens betrokkenen een goed 
begin van het alternatief dat nog ontwikkeld 
moet worden om alle chemische bestrijdings-
middelen van de golfbaan te krijgen. Greenkeeper 
Peter Schalk van Goyer Golf & Country Club is pas 
onlangs op zijn baan aan de slag gegaan met  
magnetisering. Hij verwacht dat het vanwege de 
Green Deals in 2020 zomaar afgelopen kan zijn 
met het gebruik van chemische middelen.  
‘Ik heb collega’s die zeggen: maak je niet druk; een 
algeheel verbod krijgen ze nooit voor elkaar. Maar 
ik denk dat het echt zover zal komen. Waar geen 
wil is, is misschien een wet, heeft de staats- 
secretaris gezegd. Mijn filosofie is om alles te  
proberen wat er op de markt komt en waarin ik 
geloof. Als je kunt bewijzen dat je bezig bent en er 
alles aan gedaan hebt, sta je straks ook sterker bij 
de instanties als het niet lukt.’ Schalks doel is om 20 
tot 30% waterbesparing en een kunstmestreductie 
van 10 à 20% te realiseren. Hij wil de south course 

pesticidevrij gaan beheren. ‘Eind van de zomer 
weet ik meer’, kondigt hij alvast aan. 

Innovatie
Bij de Edese golfclub loopt een ander experiment 
op twee greens. ‘Het water rolde er tot nu toe als 
het ware af; het wordt niet goed genoeg  
opgenomen’, legt directeur Hans Kamphuis van 
Aquaco uit. ‘Daarom hebben we nu magneten 
onder de sproeiers gezet.’
Aquaco staat volgens Kamphuis sowieso open voor 
innovatie. ‘We zijn wel zo dat we dat meteen wil-
len testen.’ Kamphuis waarschuwt dat het te vroeg 
is om de vlag uit te hangen. ‘Het wordt allemaal 
proefondervindelijk vastgesteld. Het kan zomaar 
zijn dat het bij de Edese Golfclub goed werkt,  
maar bij een andere club niet of minder of alleen in 
bepaalde situaties. We weten dat de oppervlakte-
spanning iets verandert, net zoals dat gebeurt als 
je zeep in water doet. Het is geen  
one solution fits all.’ 

Volgens Kamphuis is dit soort innovaties belangrijk 
om straks aan de nieuwe Green Deals te kunnen 
voldoen. Er is nog een aantal systemen van andere 
bedrijven die ook kijken naar water. Zo is er een 
vitaliser van Aqua Aurora, die de natuurlijke trilling 
in water zou herstellen.

Ron Bakker denkt dat het nog wel even duurt voor 
de Nederlandse golfclubs massaal aan het  
magnetiseren slaan: ‘Nederlanders zijn daarvoor  
te sceptisch. Amerikanen denken zakelijker.’ 
Piet Regnerus: ‘We hebben mensen nodig die hun 
nek uitsteken in deze fase en hun directeur  
overtuigen.’ 

Peter Schalk Henk Schreuder Hans Kamphuis

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines
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Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws
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Ga toch buiten spelen!
De NMF en de Nederlandse Golf Federatie als kwartiermaker voor een alliantie 
tussen sport en natuur 

Iedere ouder kent het gevoel: dreinende kinderen die vastgebakken lijken te zitten aan hun smartphone. Wat roept dan makkelijker dan: ‘Ga toch 

buiten spelen!’ Wat volstrekt logisch is voor vaders of moeders, is veel minder logisch voor sportbonden en natuur- en milieuorganisaties. Mede daarom 

organiseerde de nederlandse Golf Federatie een breed opgezet symposium om de combinatie ‘buiten sporten en natuur’ te promoten, maar vooral ook 

om als een soort kwartiermaker of oliemannetje te fungeren voor meer samenwerking op dat gebied. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Het is in talloze studies en door verschillende 
wetenschappers bewezen: van groen word je 
gelukkiger. Groen werkt stressverlagend en zorgt 
ervoor dat je rustiger wordt. Een van die weten-
schappers die veel onderzoek gedaan heeft naar 
de effecten van groen op onze gemoedstoestand, 
is professor Agnes van den Berg. In een eerder 
interview in dit vakblad (Stad + Groen, nummer 

2, 2014: ‘Groen is goed voor mensen. Zelfs als 
het maar een beetje is, zelfs als het nepnatuur 
is’) beschrijft Van den Berg het effect van groen. 
Het zorgt ervoor dat de kleine haarscheurtjes in 
de beschermende schil om ons heen die worden 
veroorzaakt door leven in een versteende omge-
ving, worden hersteld. Dat positieve effect, dat 
overigens iedereen op zijn klompen aanvoelt, zou 
wetenschappelijk verklaard worden doordat de 
mens zich als soort in een groene omgeving heeft 
ontwikkeld, waardoor verblijven in groen voelt als 
thuiskomen. 

Wetenschappers als Van den Berg hebben op aller-
lei manieren bewezen dat groen positieve effecten 
heeft. Een aardig voorbeeld is een onderzoek 
in een van de meest achtergestelde wijken van 
Chicago, boordevol criminaliteit, armoede en hoge 
flatgebouwen. Hier is onderzoek gedaan naar het 
verschil tussen vrouwen die op de vierde of vijfde 
verdieping over boomtoppen heen konden kijken 
en vrouwen zonder zo’n uitzicht. Wat blijkt: deze 
vrouwen zijn minder agressief ten opzichte van 
hun man dan vrouwen zonder zo’n uitzicht.
Hoewel er dus talloze onderzoeken zijn die een 
positief effect aangeven tussen groen en het wel-
bevinden van mensen, geldt dit veel minder voor 
de relatie tussen buitensporten en natuur. Ook 
hier zal iedereen op zijn klompen aanvoelen dat 
dit effect er is, maar de hoeveelheid onderzoek is 
beperkt.

Sport en natuur 
De verbinding tussen sport en natuur en sport 
en groen is er, hoewel er formeel weinig tot geen 
verbindingen zijn. Tijdens het symposium werden 
diverse cijfers gepresenteerd over het aantal men-
sen dat wekelijks buiten of in de natuur sport. De 
KNVB heeft meer dan 1,2 miljoen leden, ongeveer 
350.000 mensen spelen golf, maar ook andere 
buitensporten, zoals tennis of hockey, scoren vele 
honderdduizenden sporters. Buiten al deze offici-
ele statistieken zou je bijna vergeten dat sporten 
als hardlopen en wandelen door het vaak infor-
mele karakter van de sport veel minder georga-
niseerd zijn, maar wel vele miljoenen deelnemers 
trekken. Met name de wandelaars geven zelf aan 
dat er een directe connectie is tussen wandelen 
en natuurbeleving (53%). Volgens de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) doen vier mil-
joen Nederlanders aan hardlopen.

Agenda
We zijn het gewend dat wetenschappers een 
presentatie aangrijpen om te pleiten voor extra 
onderzoek en Van den Berg is wat dat betreft geen 

uitzondering. Bijzonder is dat zij met inzet van 
bijvoorbeeld De Friesland Zorgverzekeraar ook een 
aantal onderzoeken heeft kunnen uitvoeren en 
projecten heeft kunnen opzetten. 
Naast Van den Berg deed ook onze overheid een 
duit in het zakje. Richard Kaper van NOC*NSF 
was zo eerlijk om te concluderen dat in de laatste 
Sportagenda die de NOC*NSF heeft gemaakt, het 
aspect ‘natuur’ feitelijk ontbreekt. Voor buitenspor-
ten als voetbal is dat misschien nog te snappen, 
maar voor golf, watersport, paardensport en zo 
nog een handvol andere buitensporten is natuur 
en natuurbeleving juist een integraal onderdeel 
van de sport. Tijdens het symposium bleek ook 
tussen de regels door wel hoe dat is ontstaan. De 
vertegenwoordiger van het Watersportverbond 
vertelde over de traditionele tegenstelling tussen 

Het symposium Buiten Sporten Natuurlijk! 
werd gehouden op 19 mei 2016 op 
Congrescentrum Papendal en werd bijge-
woond door ongeveer tachtig mensen die 
werkzaam zijn bij een brede selectie branche-
organisaties en lokale initiatieven op gebied 
van sport en natuur. Bijdragen werden ver-
zorgd door onder andere Agnes van den Berg, 
Hans Rutten, Ronald Buiting, Inga Wolframm, 
Roland Geertzen, Augie Visser en Dennis 
Weijers. Dagvoorzitter was wetenschapsjour-
nalist Mark Mieras.

nATIonALE bELEIDSurGEnTIE 
SPorT & nATuur 
Mensen die voldoende sporten en bewegen 
hebben minder kans op gezondheidsklach-
ten. Daarom stimuleert de rijksoverheid men-
sen om meer te sporten en een gezonde leef-
stijl te ontwikkelen. Het Nationaal Programma 
Preventie Alles is gezondheid moet ervoor 
zorgen dat mensen gezonder gaan leven, bij-
voorbeeld door voldoende te bewegen in de 
natuur. De sportsector kan hieraan bijdragen 
door een goed sportaanbod en beweegaan-
bod te bieden, waarin beleving centraal staat. 
Sport is van alle tijden. De veranderingen in 
de samenleving zijn echter van grote invloed 
op de manier waarop sport wordt beleefd. 
Het individu dat wil sporten, staat centraal. 
Dit vraagt om aanpassing van de sportsector. 
Sport als beleving én gezonde leefstijl wordt 
steeds belangrijker. Om de optimale omstan-
digheden hiervoor te ontwikkelen, is samen-
werking met andere sectoren nodig.
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zijn sport en natuurorganisaties. Op het moment 
dat je met elkaar aan tafel gaat en overlegt, blijkt 
die tegenstelling helemaal niet zo groot en blijken 
watersporters heel goed rekening te kunnen hou-
den met de belangen van de natuur en andersom. 
Ook in de golfsport bestond die controverse, maar 

ook hier bleek dat de gezamenlijke belangen 
vaak veel groter zijn dan de tegenstellingen. Voor 
golf heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in een 
informatief boek over vogels op golfbanen. Uit de 
presentatie van de Vlinderstichting bleek dat het 
niet altijd alleen over geld gaat. Albert Vliegenthart 
van de Vlinderstichting: ‘Wanneer je elkaar verstaat, 
is er veel mogelijk en vaak zonder dure investerin-
gen.’ In golf is het inmiddels common practice dat 
golfbanen die willen uitbreiden, samenwerking 
zoeken met natuurorganisaties in plaats van het 
conflict. 

In bepaalde gevallen kan sport juist ook zor-
gen voor extra draagvlak voor de natuur. 
Mountainbiken is daarvan een goed voorbeeld. 
Sommige terreinbeheerders oefenen een zachte 
druk uit op deze sporters om een vignet te kopen; 
met de opbrengst kunnen voorzieningen voor 
deze sport bekostigd worden. Natuurorganisaties 
spelen daarop in door bezoekerscentra in te 
richten en zich niet langer meer alleen te rich-
ten op het technische beheer van hun terrein. 
Gastheerschap en dienstverlening aan fietsers en 
wandelaars zijn een essentieel onderdeel van orga-
nisaties als bijvoorbeeld Natuurmonumenten. 

Interactief 
Ook op andere manieren is het mogelijk de ver-
binding te zoeken tussen natuur en sport. Dat 
bleek al heel snel uit het interactief gedeelte van 

het symposium dat bestond uit een aantal speed 
dates waarin heel concreet de verbinding werd 
gezocht tussen sport en natuur. Een aardige 
vond ik persoonlijk het project Parklopen in het 
Arnhemse park Sonsbeek. Iedere eerste zondag 
van de maand gaan zeshonderd Arnhemmers, 
oud, jong, kinderen en bejaarden hardlopen door 
Park Sonsbeek. Bijzonder hiervan is dat het op een 
zeer laagdrempelige manier gebeurt. Niks moeilijk 
doen: gewoon je loopschoenen aan met het hele 
gezin en lekker hardlopen in het park. 

Conclusie 
Het is lastig om één afsluitende conclusie te trek-
ken van een symposium met een zo breed en tege-
lijk ook onbekend onderwerp als ‘buitensporten 
en natuur’. Het is wel duidelijk dat het een thema is 
waar nog ontzettend grote stappen te maken zijn. 
Belangrijke begrippen hierbij zijn open communi-
catie en oog hebben voor elkaars belangen. 

DAGvoorZITTEr MArK MIErAS
‘Treffend om te zien hoe goed natuur en sport 
eigenlijk in elkaar passen. Natuurlijke golfbanen, 
zo ontworpen dat je ze kunt openstellen voor het 
publiek. Dat vind ik prachtig. Sport en natuur zijn 
beide belangrijk voor onze vitaliteit. En samen 
zijn ze sterker en beter bestand tegen externe 
druk. Sporters die meehelpen om het beheer van 
natuurgebieden te financieren. Zo ontstaat er 
meer ruimte voor hoogwaardige sport én natuur 
en dat is goed voor Nederland. Als je een van 
de dichtbevolkte landen in de wereld bent, dan 
moet je de ruimte dubbel benutten. Mijn conclu-
sie na dit symposium: er liggen hier veel kansen. 
De gretigheid was tastbaar om die kansen te grij-
pen, zowel bij sport- als natuurorganisaties.’

TjISSE brooKMAn, DE FrESLAnD 
ZorGvErZEKErAAr
‘Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en gezondheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De frisse 
buitenlucht en vooral groene natuur doet goed, 
zowel bij preventie als bij herstel. Daarbij proberen 
we mensen bewust te maken van de invloed die 
ze zelf hebben op hun eigen woon-, werk- en leef-
omgeving en hun eigen gezondheid. Daarbinnen 
willen we graag verbindingen leggen en proberen 
het domein “natuur en gezondheid” nadrukkelijk 
op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken. 
Buitensportorganisaties kunnen hier een belang-
rijke rol in spelen. Met oog en respect voor elkaars 
positie kijken hoe we gezamenlijk kunnen werken 
aan een vitaler Nederland. Van ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag met als opbrengsten voor-
deel voor de natuur en ons allemaal.’

MAx ZEvEnbErGEn (nMu) 
‘Allereerst ben ik blij met de opkomst, zowel qua 
aantal als qua samenstelling van de aanwezigen: 
sport, natuur, gezondheid. Voor mij persoonlijk 
betekende het dat ik professioneel gezien voor 
het eerst in aanraking kwam met de sportsector, 
afgezien van de al bestaande samenwerking met 
de NGF. En ik denk dat dit ook het algemene beeld 
bevestigt dat de natuur- en sportorganisaties 
elkaar nog weinig kennen, maar dat er wel degelijk 
raakvlakken zijn en ook kansen voor betere samen-
werking. Het thema “gezondheid” verbindt ons. 
Natuur is goed voor je, sporten is goed voor je. En 
sporten in de natuur is helemaal goed voor je.
Dit toont voor mij nog meer het belang aan van 
een goede zorg voor onze natuur en ons land-
schap. Door de sportsector hierbij te betrekken, 
creëer je hier een groter draagvlak voor en moge-
lijk ook nieuwe vormen van financiering.’

SToP DE PErSEn SToP DE PErSEn SToP DE PErSEn 

Mark Mieras
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In april uitgezette feromoonvallen om vlucht 
mei- en rozenkever te monitoren.

“Goede biologische bestrijding is voor 
90% timing. Biologische bestrijdings-
middelen moeten worden ingezet op 
het moment dat het ongedierte het 
meest kwetsbaar is. Bij engerlingen is 
dat het moment dat ze net uit het ei 
komen.” Zo vertelt Peter.

In mei leggen niet alleen vogels hun ei
De (mannelijke) rozenkever vloog dit 
jaar al vanaf 19 mei rond. Dat houdt 
in dat de eerste eitjes nu al afgezet 
worden door de in de grond achter 
gebleven vrouwtjes. De meikevers 
waren zoals altijd ruim eerder. “Door 
het gedrag van de kevers te monitoren 
kunnen wij veel nauwkeuriger en 

dus effectiever bestrijden.” Gezien 
het tijdstip van de vlucht betekent 
dat, dat het nu het moment is om te 
bestrijden. Dus beste greenkeepers en 
fieldmanagers, nu is het moment!

De mogelijkheden
Deze  methode van monitoren, timen 
en bestrijden, passen ze bij Vos 
Capelle al jaren toe in het 4Ever Green 
Concept. Zo hebben ze voorgaande
jaren zeer goede resultaten geboekt bij 
vele golfbanen en sportvelden in het 
land. Hier heeft Vos Capelle gebruik 
gemaakt van Merit Turf©. Merit Turf© 
is het beste middel wanneer het gaat 
om een effectieve aanpak van álle 
soorten engerlingen.

Wanneer je specifiek met de larven 
van de Rozenkever te maken hebt 
is Terranem (insectparasitaire 
aaltjes, ofwel nematoden) de beste 
biologische keuze. Het toepassen van 
Terranem vereist wat meer vakkennis 
maar is, mits goed toegepast, zeer 
effectief. 

Vos Capelle is gespecialiseerd in het 
adviseren en leveren van producten 
voor het bestrijden van engerlingen, 
emelten en andere plagen in het 

De vluchten van de mei- rozen- en junikever zijn reeds waargenomen. Dit houdt in dat het moment 
van bestrijden nadert. Peter Mook is een van de experts natuurgras bij Vos Capelle. Samen met zijn 
collega experts Johan Aalderink, Bart van Kollenburg en Dirk de Jong monitort hij de vlucht van diverse 
insecten nauwlettend.

“openbaar groen”. Heeft u vragen 
naar aanleiding van dit artikel neem 
dan vrijblijvend contact met hen op. 
Ze helpen u graag.

Kijk voor meer informatie op onze 
vernieuwde website:
www.voscapelle.nl 
> Openbaar Groen > Downloads

Vos Capelle, natuurlijk goed

WILT U MEER WETEN OVER BESTRIJDING 
VAN ZIEKTEN EN PLAGEN?
Neem contact op met de adviseurs van 
Vos Capelle.

Johan Aalderink 
06-449 666 61 |  jaalderink@voscapelle.nl

Peter Mook 
06-191 739 44 | pmook@voscapelle.nl

Dirk de Jong
06-553 337 35 | djong@voscapelle.nl

Bart van Kollenburg 
06-226 986 09 | bkollenburg@voscapelle.nl

Sprang-Capelle    www.voscapelle.nl

Engerlingen bestrijden: monitoring 
is de sleutel tot succes!
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Dick van Brienen van Bayer: 
‘Niet het kind met het badwater 
weggooien!’
Niet een chemisch middel op zich, maar verkeerd gebruik kan schadelijk zijn

Door het verbod op gebruik bij onkruidbestrijding op verharding en het voorgenomen verbod op sportvelden is het woord ‘chemie’ bijna een vies 

woord geworden. Men moet zich schamen als men het gebruikt. veel sportveldbeheerders en greenkeepers opperen dat het in noodgevallen moge-

lijk moet blijven om chemische gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Dick van brienen van bayer onderstreept dat het beheerst toepassen van 

chemie verantwoord is.

Auteur: Santi Raats



65www.greenkeeper.nl

ACHTERGROND3 min. leestijd

niet kind met badwater weggooien
Doel van de Green Deal is om met ingang van 
2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te 
gebruiken op sportvelden, behalve laagrisicomid-
delen in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk 
is. Voor de uitzonderingen moeten de Green Deal-
partijen met goede argumenten komen. Bayer wil 
zijn steentje bijdragen en door goede voorlichting 
de mogelijk ontstane paniekvoetbal over chemi-
sche middelen temperen, om er in elk geval voor 
te zorgen dat men niet het kind met het badwater 
weggooit na 2020. 

Potentieel gevaar is geen acuut gevaar
Van Brienen geeft met regelmaat presentaties over 
duurzaam gebruik van chemische middelen, ook 
bij golf. Hij trapt daarin af met het verschil tussen 
een hazard en een risk, oftewel een potentieel 
gevaar en een echt risico. Bij een hazard is een stof 
potentieel gevaarlijk. Of deze stof een daadwer-
kelijk risico vormt, hangt samen met de mate van 
blootstelling aan de stof en dus het effect ervan. 
De aanwezigheid van een stof zegt dus helemaal 
niets over het gevaar voor de volksgezondheid 
en het milieu. De mate van blootstelling wel. Ter 
illustratie laat de presentatie zien dat een haai in 
potentie gevaarlijk is, maar dat het risico voor de 
mens pas ontstaat als hij tussen de haaien gaat 
zwemmen. Op deze manier wordt ook het schade-
lijke effect van een stof beoordeeld aan de hand 
van het effect op de hele populatie in plaats van 
op een individu. Van Brienen: ‘De dosis van iets 
maakt datgene pas giftig. Dus laagrisicomiddelen 
zijn ook niet per definitie veilig!’

Digitale ondersteuning een goed gevulde 
gereedschapskist
Wat is dan de beste manier om chemie, als dat 
bij uitzondering gebruikt mag blijven worden, 
in te zetten? Volgens Van Brienen zijn chemische 
middelen zeer goed op een duurzame manier in 
te zetten. Hij wijst op effectieve bestrijding door 
precisietoepassing, wat zorgt voor het tegengaan 
van verspilling. 
In de landbouw is precisielandbouw niet vreemd 
meer. We kennen hem inmiddels bijna allemaal: 
boer Jacob van den Borne, die zijn velden vanuit 
de lucht scant met drones voordat hij met zijn 

precisiespuit aan de slag gaat, voorzien van driftre-
ducerende doppen, zodat het middel niet uitwaait. 
Machines worden verder steeds vernuftiger. Sinds 
vorig jaar april werkt aannemer AH Vrij met de 
Vicon-kunstmeststrooier op golfbanen, waarvan 
de strooiers een verdeling maken in 24 secties van 
twee meter breed op 54 meter werkbreedte. De 
precisiebemesting die hieruit voortvloeit, bespaart 
grote hoeveelheden meststof. Innovatief is dat AH 
Vrij de Vicon onlangs heeft gekoppeld aan een 
gps-kaartensysteem, waardoor de machine precies 
ziet waar hij al is geweest en waar hij vervolgens 
naartoe moet. 

Van Brienen: ‘De kennis over digitale ondersteu-
ningssystemen moet op grote schaal worden 
gedeeld.’ Van Brienen is stellig van mening dat 
een goed gevulde gereedschapskist de beste 
basis is voor duurzaamheid, zowel bestaand uit 
biologische middelen of door de inzet van nuttige 
schimmels, bacteriën en insecten, maar dus ook uit 
chemische middelen die geïnspireerd zijn op de 
natuur of volledig synthetisch zijn, en tot slot ook 
uit mechanische middelen zoals slimme machines. 
Of gebruik maken van licht, temperatuur of geluid. 
Goede handhaving van toegestane middelen en 
van emissies is daarbij van belang voor een schone 
en veilige inzet. 

veilig omgaan met gewasbescherming
Er kan een aantal stappen worden gezet waarmee 
snel veel winst valt te halen, volgens Van Brienen. 
Een voorbeeld daarvan is volgens hem het profes-
sioneel omgaan met emissie. ‘Wanneer je je houdt 
aan de gebruiksvoorschriften en bewust omgaat 
met chemische middelen zoals ze bedoeld zijn, 
dan heeft dit weinig invloed op het milieu. Het 
Ctgb gaat in zijn beoordeling uit van een juiste 
toepassing volgens de gebruiksvoorschriften.’ 
Bayer ziet de oplossing van de toekomst in ‘de 
juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip op de plek-
ken waar het nodig is’. Van Brienen: ‘En vooral níét 
waar het niet thuishoort. Dus eigenlijk een soort 
best practice.’ 

Dick van Brienen

Of deze stof een 

daadwerkelijk risico vormt, 

hangt samen met de mate 

van blootstelling aan de 

stof en dus het effect ervan

be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5871
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Deze week aanwezig geweest bij de Barenbrug Golfdag. Enfin dat heeft u al 
gelezen in een artikeltje in deze uitgave van Greenkeeper. Geweldige dag: 
iedereen is weer een beetje optimistisch over de wind die door de sector 
waait. Aardig voor mijn ego is dat je op zo’n moment her en der wat compli-
menten oogst over de zeurstukjes die al vele jaren op deze plek staan. Dubbel 
gevoel: als mensen uit gaan zien naar jouw zeurstukjes, moet je natuurlijk 
gaan uitkijken. Dan wordt je echt een tandeloze clown. Daarom vandaag een 
totaal andere insteek. Geen zeurpiet, maar een zeurniet. Natuurlijk blijft er 
best iets te wensen over voor greenkeepers en de staat van de Nederlandse 
golfbanen, maar feitelijk is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Nederlandse 
greenkeepers wonen en werken in een golfwalhalla waar hartstikke serieus 
en met passie gewerkt wordt om het ieder jaar een beetje beter te doen, en 
geloof me: dat lukt ook. Eigenlijk op alle gebieden. Kijk bijvoorbeeld naar 

de Green Deal. Er is een enorme drive bij greenkeepers om het beter en met 
minder chemie te doen. Greenkeepers blijven in die ontwikkeling gelukkig wel 
mannen en vrouwen van de praktijk en te overdreven verwachtingen worden 
op de werkvloer vakkundig de grond in gedrukt. Maar er worden echt stappen 
gemaakt. Ik denk dat de grootste stap overigens niet is dat er een halve liter 
minder gewasbescherming wordt gebruikt, maar dat er beter wordt gewerkt 
en nagedacht over wat greenkeeping eigenlijk is. En dat is natuurlijk werken 
met de natuur. Bij een golfbaan, of in ieder geval bij de greens, mag je niet 
spreken van echte natuur, maar dat houdt niet in dat je compleet tegen de 
natuur kunt gaan werken. Of we moeten met kunstgrasgreens gaan werken, 
maar als we ooit zo ver komen, dan is het hoog tijd dat ik met pensioen ga.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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