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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.



True HYBrID DrIVe
De beste maaikwaliteit &  
20% brandstofbesparing*

Learn more about the NEW 5010-H FairWay MoWEr at toro5010.CoM

De reelmaster 5010-H fairwaymaaier
uitgerust met Powermatch™ technology om 40pk 

indien gevraagd te leveren. Dit echte hybride systeem 

bespaart minimaal 20% brandstof, gecombineerd 

met de arbeid en onderhoudskosten besparing,  

zal het duidelijk zijn waarom deze machine de  

Game – Changer is voor u, uw budget en uw golfers.
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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

   Door de aanwezige calcium wordt het klei- humus 
complex geoptimaliseerd zonder pH invloed

    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding
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17 Kraakman Perfors 
nieuwe John Deere 
importeur voor 
golfmachines

Per augustus is Kraakman Perfors de importeur in Nederland van John Deere-

machines voor de golfbaan. Het doel is een stabiel netwerk te creëren door heel 

Nederland, waar de klant zowel voor verkoop, service als onderdelen terechtkan. 

‘Voor ons is vooral de samenwerking met de dealers belangrijk’, zegt salesmana-

ger Willem Hak van Kraakman Perfors BV in Soesterberg. ‘Onze bedrijfsslogan is 

dan ook: Van samenwerken ga je groeien.’ 
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‘Bij de juiste druk en hoeveel-
heid water blijven alle aaltjes 
leven’

Flevo Green Support uit Zeewolde heeft  

een machine ontwikkeld voor het bestrijden 

van engerlingen en emelten, waarbij  

nematoden met de doorzaaimachine  

direct in de bodem worden ingebracht. 

‘We zien nu ook de inzet op 
bijvoorbeeld fairways’ 

Primo Maxx van producent Syngenta, onder meer 

verkrijgbaar bij distributeur Prograss, werkt op basis 

van Trinexapac-ethyl, dat de verticale bladgroei 

vermindert waardoor het gras beter uitstoelt. In dit 

artikel enige achtergrond over het product en zijn 

toepassing.

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,  
overheden 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)

Redactiemanager:  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont Nijmegen

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Sales support: Lieke van der Weijde

  (lieke@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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Geslaagde renovaties  
in grillig veengebied

SBA Golf & Groen startte in april met renovatie- 

werkzaamheden op Hitland. In drie fases zijn  

verscheidene delen van de golfbaan aangepakt.  

Zo is onder meer green 17 volgens het in Nederland  

nog niet zo bekende coring-principe ingezaaid.  

Dit heeft als voordeel dat de green weer sneller  

bespeelbaar is. ‘Als je maar één green verwisselt op je 

baan, dan houd je zo de kwaliteit van dat gras hetzelfde 

als die van de rest van de greens’, zegt Pierre Janssen, 

directeur SBA Golf & Groen.

Van 275 naar ruim 3500 golfbanen in amper een half jaar

Zes jaar geleden stond in Greenkeeper een interview met Roon Hylkema. Hylkema 

meldde bij die gelegenheid dat hij zijn bedrijf Jean Heybroek had verkocht aan 

Royal Reesink. Recent meldde Reesink een even opzienbarende stap: Reesink koopt 

de complete Toro-distributie voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 

en groeit daarmee in één klap van een markt van ongeveer 275 banen in 

Nederland en België naar ruim 3500 banen.
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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

De Tongelreep kiest 
voor De Enk 
De Enk Groen & Golf neemt het onderhoud van  
de golfbaan van Golfclub De Tongelreep over.  
Dit besluit volgt op een evaluatie- en verbeterings-
traject dat de golfclub dit voorjaar in gang gezet 
heeft en dat geleid heeft tot een nieuw bestek  
voor het onderhoud van de golfbaan. 
De Enk Groen & Golf was een van de inschrijvers 
op dit onderhoudsbestek, dat de visuele kwaliteit 
van de golfbaan moet verbeteren. De keuze van 
Golfclub De Tongelreep is vooral gebaseerd op  
de kennis en kunde van De Enk Groen & Golf. 
Dit voorjaar besloot Golfclub De Tongelreep de 
aanpak van het onderhoud van de golfbaan, dat 
in handen was van een lokale aannemer, tegen 
het licht te houden. Om inzicht te krijgen in de 
kwalitatieve status van de golfbaan, heeft Nature 
in Balance een nulmeting uitgevoerd. Vervolgens 
heeft Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV een 
onderhoudsbestek (gecombineerd beeld- en  
resultaatbestek) opgesteld, met het beeldhand-
boek NGF/NVG/NGA (Kwaliteitsbeoordeling 
Golfbanen) als basis voor de gewenste visuele  
kwaliteit. Een aantal marktpartijen is uitgenodigd 
om op basis van het onderhoudsbestek een 

inschrijving te doen. Zij zijn beoordeeld aan de 
hand van tien kwalitatieve criteria en een kosten-
vergelijking van het onderhoud over de contract-
periode inclusief inhaalslag op grond van de 
nulmeting. Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV 
heeft Golfclub De Tongelreep daarbij ondersteund. 
Kwaliteit en verbetering van de golfbaan wogen 
het zwaarst, daarna pas de prijs. De Enk Groen & 
Golf was niet de goedkoopste inschrijver, maar hun 
kennis en kunde, onder meer met betrekking tot 
de nieuwe regelgeving, de kwaliteitswaarborg in 
verband met certificering, het gebruik van 
materialen, de inzet van machines en de  
continuïteit en soliditeit, hebben de doorslag  
gegeven. Bijzonder aan De Enk Groen & Golf is ook 
dat het bedrijf zich richt op innovaties.

Nieuwe kandidaat voor leerstoel DTRF
De Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF) is al enige jaren bezig met het selecteren van een  
professor voor de leerstoel Turfgrass Sciences aan de Universiteit Wageningen. 
De DTRF nodigt de markt uit voor een openbaar college van de enige door de benoemingsadvies- 
commissie voorgedragen kandidaat voor deze positie, prof. dr. Bernd Leinauer, hoogleraar Turfgrass 
Sciences aan de New Mexico State University (VS). Het college wordt gehouden op donderdag  
1 september 2016 om 09.00 uur in collegezaal CO318 in het Forumgebouw van de Wageningen 
Universiteit. Tijdens het openbare college zal prof. dr. Leinauer een toelichting geven op zijn visie op  
turfgrass sciences en de manier waarop zijn expertise daarin bijdraagt. Daarnaast zal hij gedurende het 
uur een toelichting geven op het wetenschappelijk onderzoek dat hij tot nu toe heeft uitgevoerd en
toelichten hoe dit van toepassing is op de uitgangspunten van deze leerstoelpositie. 



Nieuwe beluchtings-
lans Campey 
Campey Turf Care Systems heeft een nieuwe 
beluchtingslans op de markt gebracht: de Air2HP. 
De beluchtingslans kan gebruikt worden in  
combinatie met de Air2G2. Dit is een beluchtings-
machine die werkt door middel van een aantal aan 
de machine bevestigde beluchtingpennen.  
Deze Air2G2 is al verscheidende jaren op de 
Europese markt en heeft al verschillende  
gebruikers. Het voordeel van de nieuwe lans is dat 
de gebruiker veel flexibeler is en ook gebiedjes kan 
beluchten die normaal met de Air2G2 niet bereikt 
kunnen worden, bijvoorbeeld in bunkers.

Met de handbediende lans kunnen storende lagen 
in de grond worden doorbroken. Met de lucht kan 
een gebiedje worden belucht met een diameter 
van 60 centimeter tot ongeveer een meter,  
afhankelijk van de hardheid van de bodem.

Reesink rond  
overname Lely af
Royal Reesink heeft de overname van de turfcare-
activiteiten van Lely Holding in het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken inmiddels  
afgerond. Deze activiteiten betreffen voornamelijk 
de distributie van Toro-machines voor onderhoud 
van golfbanen en openbaar groen en TYM-  
compacttractors (Verenigd Koninkrijk en Ierland). 
De omzet van deze activiteiten bedroeg over 2015 
circa € 60 miljoen, met ongeveer 125 medewerkers. 

In het eerste half jaar van 2016 heeft de omzet 
een positieve ontwikkeling laten zien. Gerrit van 
der Scheer, CEO van Royal Reesink, zegt: ‘Met deze 
overname voegen we het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland en Denemarken toe aan de geografische 
spreiding van onze activiteiten en versterken wij 
onze positie in de markt van golfbaanonderhouds-
machines en machines voor het onderhoud van 
openbaar groen (turfcare). De activiteiten gaan 
vanaf nu verder onder de naam Reesink Turfcare.’

Drie nieuwe John 
Deeres voor 
Tespelduyn
Eind juni heeft golfbaan en landgoed  
Tespelduyn te Noordwijkerhout drie nieuwe  
John Deere-machines in ontvangst genomen. 
Hoofdgreenkeeper Ro Wempe heeft de machines 
uitgekozen; Kraakman Perfors heeft ze geleverd. 
Het gaat om een John Deere-hybridegreenmaaier, 
een John Deere-vijfvoudige fairwaymaaier en een 
John Deere-maaitrekker met gras-/bladopzuig-
unit. Bart Perfors: 'Deze machines zijn aan het 
bestaande machinepark toegevoegd, waardoor  
de golfbaan in de zomer, de winter en in het  
bladseizoen optimaal in conditie gehouden  
kan worden.'

NIEUWS

www.olmix.com/plant-care

MelgreenCu

Effi  ciënte en duurzame levering 
van koper

www.olmix.com/plant-care

MelgreenCu

Faciliteert lignifi catie (afharden)

www.olmix.com/plant-care

Gezonder en weerbaarder gras, 
verbeterde weerstand tegen 

omgevingsdruk

MelgreenCu

Is zelf maaiunits  
slijpen rendabel?
Deze vraag wordt veel gesteld aan Arjen Spek  
van Milati Grass Machines. Dit is echter geheel  
afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld 
of er veel bezand wordt op de baan, waardoor  
de kooien regelmatig geslepen moeten worden,  
en of men een eigen technische dienst heeft.  
Daar komt nog bij dat de huidige nieuwe 
generatie maaimachines, elektrische/hybride 
maaiers, geslepen moeten worden volgens 
fabrieksspecificaties. Met de nieuwe slijpbanken 
van Foley United kunnen de maaiunits geheel  
volgens de fabrieksspecificaties van Toro, 
Jacobsen en John Deere geslepen worden. 
Recentelijk heeft Golfclub Cromstrijen ook  

besloten om de maaiunits zelf te gaan slijpen en  
gekozen voor een Foley-ondermessenslijpbank  
en een Neary-kooislijpbank. Er is een grote ver-
scheidenheid aan slijpbankmodellen leverbaar, 
waarbij ieder budget bediend kan worden. Kijk 
voor meer informatie en advies op www.milati.nl. 



Vredo Dodewaard BV
+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl
www.vredo.nl

De beste in het veld

Demomachine beschikbaar

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!

0

20

40

60

80

100

%

SpijkerrolZaadstrooier

22% 22% 30% 71% 96% 97%

Ontkieming % Verdeling %

Spijkerrol

Controle

dubbele schijf

Zaaimethode

Zaadstrooier

15 kg zak

3,3 kg

4,5 kg

14,4 kg

15 kg

Kieming

22 %

30 %

96 %

100 %

=







€ 165,00

€ 158,40

€ 49,50

Waarde1

€ 36,30

Waarde

€ 0,00

€ 6,60

€ 115,50

€ 128,70

%

78 %

70 %

4 %

0 %

Benut graszaad VerliesHet is belangrijk dat het zaad in de 
grond komt en niet op de opper-
vlakte blijft liggen. Als het zaad 
beschut in de grond ligt krijgt het 
de optimale combinatie van licht, 
lucht, vocht en warmte. Daardoor 
kan men een kiemingspercentage 
van liefst 96% bereiken!

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

H O L L A N D S C H E

G R E EN K E E P I NG
M A A T S C H A P P I J

HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

Oudendijk 94 | 4285 WL Woudrichem | + (0) 613967207 | hans@hgmgolf.nl | www.hgmgolf.nl

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.
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Pernu start met  
opleiding assistent-
greenkeeper
Op woensdag 22 juni is een groep van negen 
medewerkers van Pernu begonnen met de 
opleiding assistent-greenkeeper/groundsman bij 
Helicon MBO Velp. Momenteel werken de negen 
op verschillende golfbanen en sportclubs door het 
hele land, waar zij hebben kennisgemaakt met de 
wereld van de golfbanen en sportvelden. Nog voor 
de zomer richten de cursisten zich op het behalen 
van het certificaat bosmaaien. Na de zomer staan 
onder meer het behalen van het VCA, machine- en 
gereedschapsgebruik en flora- en faunawetgeving 
op het programma. Tijdens de opleiding zijn alle 
mogelijkheden aanwezig om de kneepjes van het 
vak te leren, en dan vooral de praktische vaardig-
heden om het werk op de golfbaan of het sport-
veld goed te kunnen uitvoeren.

Nieuwe baan krijgt Aquaco-beregening
In opdracht van Vos Ruinerwold heeft Aquaco een nieuwe beregeningsinstallatie aangelegd bij Golfclub 
Holthuizen in Roden. De beregening is voor negen greens en één oefengreen van de nieuwe negenholes-
par-3-baan. Bij de nieuwe installatie wordt gebruikgemaakt van de pomp, leidingen en besturing van 
de reeds eerder door Aquaco aangelegde beregeningsinstallatie. Denise Peters van Aquaco: 'Naast de 
hoofdleiding wordt een stuurstroomkabel aangebracht; deze wordt op de bestaande stuurstroomkabel 
aangesloten. De greens worden met het bestaande decoderstuursysteem automatisch aangestuurd. Elke 
green wordt voorzien van drie WM CT70-sproeiers en op de oefengreen komen vijf WM CT 70-sproeiers.' 
De nieuwe baan wordt naar verwachting in maart 2017 opgeleverd.

Tekenwerende  
kleding zorgt voor  
desoriëntatie teken
Het RIVM meldde onlangs dat het aantal  
meldingen van tekenbeten in het eerste half jaar 
hoger ligt dan de jaren ervoor. Onlangs werd in 
enkele teken het teken-encefalitisvirus aan- 
getroffen. Rond deze periode wordt een piek in  
het aantal tekenbeten verwacht. Des te meer 
reden om extra alert te zijn op bescherming 
tegen deze beestjes. Heigo heeft daarom een  
folder gepubliceerd, specifiek gericht op 
beschermde kleding. Daarin wordt het  
assortiment teekwerende kleding van Rovince 
gepresenteerd. De kleding uit deze lijn is voor-
zien van een speciaal middel dat een desoriën-
terende werking op de teek heeft. In de folder 
wordt tevens informatie over teken en teken-
beten gegeven. De nieuwe folder is te vinden  
op de site van Heigo. 

Ruinerwold golf bv

Zeg je golf, zeg je Vos Ruinerwold Golf bv

Aanleg, Renovatie, Onderhoud

info@vos-ruinerwold.nl

NIEUWS



We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

“Nieuws voor de gereedschapskist
van de greenkeeper”

Kijk voor meer informati e 
en inschrijvingen op www.prograss.nl

Tour programma 2016
4 oktober  Golfb aan Amelisweerd
5 oktober  Golfb aan Beemster
6 oktober  Golfb aan Bergvliet
11 oktober  Golfb aan Geijsteren
12 oktober  Golfb aan Havelte
13 oktober  Rosendaelsche Golfclub
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Johannes Tuinhof: 
nieuwe commercieel 
directeur Melspring
Johannes Tuinhof zal per 1 juli beginnen als de 
nieuwe commercieel directeur van Melspring.  
Het bedrijf uit Velp bij Arnhem geeft daarmee 
de ambitie af om bij de grote jongens te gaan 
horen. Tot nu toe richtte Melspring zich vooral op 
de beperkte markt van meststoffen voor golf- en 
sportveldonderhoud. De komst van Tuinhof, die 
hiervoor werkzaam was bij Horticoop betekent dat 
ook breder naar de toepassing van Melspring pro-
ducten buiten golf en sport zal worden gekeken. 
De markten die dan het eerst in beeld komen zijn 
boomkwekerij, glastuinbouw en containerteelt.
Belangrijkste productrange is nog steeds 
Marathon, maar in een hoog tempo worden ook 
producten geïntroduceerd, die uit de koker van de 
Franse moeder Olmix komen en gebaseerd zijn op 
algen. 
Voor golf- en sportvelden staan de ontwikkelingen 
overigens niet stil. Melspring heeft een overeen-
komst gesloten met de Scandinavische tegen-
hanger van de STRI: Sterf. Dit onderzoeksinstituut 
heeft inmiddels in de sector een betere naam dan 
het STRI. Bij Sterf zullen alle claims die Melspring 
heeft ten aanzien van haar producten wetenschap-
pelijk worden onderzocht.

Bas van Oosterhout 
breidt uit met Toro
Na overleg tussen de betrokken partijen is  
overeen gekomen dat Bas van Oosterhout vof  
voor de beregeningtechniek zijn merkenpakket per  
1 augustus 2016 zal uitbreiden met de producten 
van Toro. Van Oosterhout heeft meer dan vijftien 
jaar ervaring met de Toro-beregeningssystemen  
en is betrokken geweest bij meerdere projecten 
die zijn aangelegd in de jaren negentig. Bas van 
Oosterhout zal naast Poseidon BV en Verhoeve 
Watertechniek BV deel gaan uitmaken van de 
groep geautoriseerde Toro-installateurs in de  
golfsector. Jean Heybroek verwelkomt alle  
medewerkers van Bas van Oosterhout in de  
Toro-beregeningsorganisatie en zal hen opleiden 
en ondersteunen.

Zevende editie 
Golftour 2016
Om de twee jaar trekt de Golftour-karavaan van 
Barenbrug, ICL Specialty Fertilizers, Pols Groep en 
ProGrass door het land. In oktober is er alweer de 
zevende editie. Mark Timmerman van ProGrass:  
'Dit jaar worden vijf locaties aangedaan. Het  
programma bestaat weer uit leerzame presentaties 
in de ochtend, machinedemonstraties in de  
middag en kennisuitwisseling met collega's.'  
Het tourschema ziet er als volgt uit: dinsdag  
4 oktober Golfbaan Amelisweerd, woensdag 
5 oktober Golfbaan Beemster/Vredenrust,  
donderdag 6 oktober Golfbaan Bergvliet, woens-
dag 12 oktober Golfbaan Havelte, donderdag  
13 oktober Rosendaelsche Golf en Country Club.
laars bij De Enk, naast een goede prijs-kwaliteit-
verhouding, veel passie voor het vak greenkeeping 
en innovatiekracht ziet.'

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl

Opleiding  
greenkeeper 2017  
in de startblokken
IPC Groene Ruimte heeft het programma voor 
de greenkeepersopleiding 2017 online gezet 
op zijn website. Voor de sinds 2015 vernieuwde, 
modulaire opleiding greenkeeper laat IPC Groene 
Ruimte de specifieke vakvaardigheden door vak-
mensen uit de praktijk verzorgen. 'Dat gebeurt 
dit jaar wederom', aldus Onylle Epping van IPC 
Groene Ruimte. 

NIEUWS
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Jan Buman is doorgaans niet scheutig met  
complimenten en houdt er niet van om in de aan-
dacht te staan. De drukte noopt hem om al zijn 
energie in het werk te steken. Voor de Snake maakt 
hij een uitzondering. ‘Hierover ben ik toch wel  
bijzonder enthousiast’, zegt hij. 

Anders werken: meer met minder
De doorgewinterde hoofdgreenkeeper kijkt de kat 
uit de boom en stelt hoge eisen, aan zichzelf, aan 
zijn greenkeepers en ook aan zijn materieel. Toen 
de tijd van bezuinigen aanbrak, was hij even bang 
dat hij wat materieel betreft zou moeten inboeten 

aan kwaliteit. ‘Bij ons op de golfbaan werd het 
“anders werken” geïntroduceerd, oftewel meer met 
minder. We zijn toen creatief gaan nadenken:  

hoe kan ik met minder mensen, multi-inzetbare 
machines en een onderhoudsextensievere baan 
dezelfde kwaliteit golfbaan bieden tegen lagere 
kosten? We zijn nogal merktrouw en daardoor  
kritischer over andere of onbekende merken. 

Persoonlijk vond ik het mooi om wakker geschud 
te worden. We creëerden andere maaivormen en 
-patronen. Met dat soort zaken bespaar je tijd. 
Maar ook zocht ik samen met mijn monteur naar 
nieuwe technieken en machines om nog efficiënter 
en voordeliger te kunnen werken.’

Jan Buman, hoofdgreenkeeper bij Golfclub Almeerderhout, schafte een jaar geleden de Trimax Snake aan om de rough te maaien.  

Inmiddels maait hij er ook de fairways en de bermen langs de paden mee! Buman laat weten: ‘We zochten een multi-inzetbare maaier.  

In Nederland had nog niemand ervaring met de Snake. Maar hij heeft zich dubbel en dwars bewezen.’

Trimax Snake glijdt als een 
slang over de baan in Almere
Jan Buman: ‘Flexibele dekken en snelle traploze instelling maken  
deze maaier multi-inzetbaar’

'Bij ons op de golfbaan  

werd het “anders werken” 

geïntroduceerd, oftewel 

meer met minder'
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ADVERTORIAL

Trimax Snake
Dit proces resulteerde in de aanschaf van de 
betaalbare Trimax Snake. De Snake is met zijn 
breedte van 3,2 meter geschikt voor het grovere 
werk op golfbanen. Hij bevat zes messen per  
maaidek; er draaien twee messen rond een  
centrale as en in totaal heeft hij drie maaidekken. 
De Snake is in staat om een grote oppervlakte in 
één keer om te vormen tot een egaal veld. 

Ook fairway en rough
Dat wordt allemaal door Buman beaamd.  
Maar de Snake is op veel meer terreinen handig.  
‘Hij is traploos instelbaar en dus snel af te stellen. 
Daardoor is het mogelijk om ook fairways te  
maaien met de Snake.’

Buman geeft uitleg over de toepassing van de 
machine: ‘Bij droog weer was het niet mogelijk de 
taaie stugge Engelsraaisprieten met de kooimaaier 
te maaien. De roughmaaier die we toen hadden, 
kon niet laag genoeg ingesteld worden. Maar de 
Snake is instelbaar op bijvoorbeeld 18 mm en 
kan, zonder scalperen, de hele fairway inclusief de 
taaie sprieten maaien. Feitelijk is de Snake traploos 
instelbaar van 10 tot 90 mm.’ Voorheen maaide 
Buman de fairway, de semi-rough en de rough 
afzonderlijk. ‘In het kader van “anders werken” 
hebben we de semi-rough weg-gedaan. Met de 
Snake kunnen we niet alleen de fairway maaien, 
maar ook de rough op 44 mm maaien zonder te 

scalperen. Hij heeft vermogen zat en stikt niet als 
hij veel moet maaien. Hij kan de rough ook zonder 
problemen op 32 mm maaien.’

Weinig risico op scalperen
Buman moest bij zijn oude roughmaaier oppassen 
dat die niet scalpeerde, maar op de Snake zijn de 
maaidekken compacter en zitten de rollen dichter 
op elkaar.

Zwevende en makkelijk optilbare maaidekken
Naast de transportstand (‘helemaal omhoog’)  
kunnen de maaidekken, net als de vleugels van 
een vogel, binnen een paar seconden 10 tot 15 cm 
op en neer bewegen. De aftakas blijft daarbij  
draaien. Men kan de dekken dus gewoon tijdens  
het rijden even liften en weer laten zakken. 
Daarnaast zweven de maaidekken tijdens het 
maaien vrij op en neer, naar gelang de ondulatie. 
Hoe ziet maaien op een sterk geonduleerd opper-
vlak met de Snake eruit? U raadt het al: alsof een 
slang zonder weerstand over het oppervlak glijdt 
en zonder oponthoud over lage obstakels heen 
rijdt. Buman vervolgt: ‘Heel handig, bijvoorbeeld 
wanneer we even een pad over moeten rijden 
tijdens het maaien. We kunnen in één gang door. 
Ook maaien we nu met gemak langs het schelpen-
pad langs een van de lussen en ook langs de 
bestrating bij de entree. Het omhoog wippen van 
de maaidekken scheelt veel tijd. De oude rough-
maaier was 5 meter breed en dus sneller met het 
maaien an sich, maar doordat we de maaidekken 
handig kunnen ophalen, klaren we de klus met de 
Snake even snel.’

Lichtgewicht en getrokken maaier
De Snake is relatief licht. Dat vindt Buman handig 
in het najaar, wanneer de kleigrond op de baan 
verandert in modder. ‘Concurrerende machines zijn 
een stuk zwaarder dan de Snake’, aldus de hoofd-

greenkeeper. Tot slot heeft Buman speciaal voor de 
Snake gekozen omdat die achter de trekker moet. 
‘Een getrokken maaier heeft als voordeel dat we de 
trekker in de winter voor de versnipperaar kunnen 
zetten. We besparen door materieel te combineren.’

Onderhoud
Het onderhoud is makkelijk. ‘Smeerpunten, zoals 
de lagers van de rollen, moeten dagelijks worden 
ingespoten omdat ze veel draaiuren maken.  
De aftakassen smeren wij eenmaal in de week 
door. Verder moeten we natuurlijk de messen 
regelmatig slijpen en de V-snaren fixeren als ze 
los raken.’ Buman kan de Trimax Snake vanuit de 
praktijk aanraden. Er komen weleens mensen bij 
hem op de baan kijken hoe de maaier zijn werk 
doet. ‘Het is een superaanwinst gebleken’, zo prijst 
Buman hem aan.

 ‘Concurrerende machines 

zijn een stuk zwaarder  

dan de Snake’

Trimax Snake

Jan Buman

Verschoor Almkerk

Be social 
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Tal van onderzoeken hebben al aangetoond dat natuurgrassportvelden zowel qua duurzaamheid (allerlaagste carbon footprint)  

als qua spelersbeleving het summum zijn. Maar hoe wordt dit bezien vanuit de positie van de sportveldbeheerder? 

Auteur: Job Steunenberg namens Plantum

Huib van den Heuvel is als beheerder sportvelden 
en recreatiegebieden onder meer verantwoordelijk 
voor 70 sportvelden in de gemeente 
Haarlemmermeer. Met een team van drie mensen 
stuurt hij het veldonderhoud aan. ‘Gras is een 
prachtproduct: de geur, de kleur en het natuurlijke 
zorgen voor veel beleving.’

Vooroplopen
Huib loopt met zijn team graag voorop als het gaat 
om innovaties in het sportveldbeheer en - 
onderhoud. ‘De potentie van gras is enorm.  
Door innovaties halen we er steeds meer uit;  
volgens mij is de grens wat betreft speeluren nog 

lang niet bereikt.’ Bij de introductie van gecoat 
graszaad, bijvoorbeeld, en meer recentelijk bij  
de innovatieve Vredo DDS doorzaaitechniek was  
Huib een van de eerste gebruikers. Hij heeft  
deze machine dan ook aangeschaft.

Ballpark
Uniek wat betreft onderhoud bij de gemeente 
is het prestigieuze honk- en softbalpark Ballpark 
Vaessen Pioniers. Hier ligt op het hoofdveld een 
unieke grasmat van 100% veldbeemdgras, waarop 
eind deze zomer het EK honkbal gespeeld zal 
worden.

Sterke, gesloten zode
Ook voor de toekomst ziet Huib het maken en 
behouden van sterke, dichte grasmatten als de 
meest duurzame strategie, zowel voor het milieu 
als wat het budget betreft. ‘Er wordt veel  
gesproken over de Green Deal, maar ik heb nog 
nergens gelezen wat dit nu precies gaat inhouden. 
Een sterke, gesloten graszode met goede grassen 
heeft minder last van onkruid en heeft minder 
beregening en kunstmest nodig. Daar werken we 
al jaren aan en volgens mij is dat de juiste richting’, 
zo besluit hij.

‘Natuurgras is een 
prachtproduct’

‘Er wordt veel gesproken 

over de Green Deal, maar ik 

heb nog nergens gelezen 

wat dit nu precies gaat 

inhouden’

‘Door innovaties halen we 

er steeds meer uit; volgens 

mij is de grens wat betreft 

speeluren nog lang niet 

bereikt’
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Kraakman Perfors BV is ontstaan door de samen-
voeging van een aantal John Deere-dealers 
in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 
Momenteel zijn er zeven Kraakman Perfors-
vestigingen, die alleen A-merken leveren. Het 
accent ligt daarbij op producten van John Deere.
Sinds kort is Kraakman Perfors niet alleen dea-
ler, maar eveneens importeur van John Deere-
machines en kreeg het bedrijf er een heel nieuwe 

rol bij. Daarvóór was Louis Nagel de John Deere-
importeur in Nederland, maar deze onderneming 
viel weg. Een groot aantal dealers moest de import 
toen zelf op zich nemen en rechtstreeks zakendoen 
met John Deere. 
‘Dat werkte echter niet’, vertelt salesmanager 
Hak. ‘Want als dealer heb je wél de hele range 
aan machines nodig, terwijl er dealers bij waren 
die nog geen twintig golfbanen hadden in hun 

gebied. Voor zo’n klein aantal ga je natuurlijk niet 
een hele demovloot op tafel brengen. John Deere 
wilde niet alleen onderscheidend zijn met zijn 
golfproducten, maar ook met een goede dealer-
structuur.’ 

Demovloot helemaal paraat
Die goede structuur is er gekomen, want momen-
teel zijn er nog zes andere tuin- en parkdealers die 

Onderscheidend met volledige range golfproducten en goede dealerstructuur

Per augustus is Kraakman Perfors de importeur in Nederland van John Deere-machines voor de golfbaan. Het doel is een stabiel netwerk te creëren 

door heel Nederland, waar de klant zowel voor verkoop, service als onderdelen terechtkan. ‘Voor ons is vooral de samenwerking met de dealers belang-

rijk’, zegt salesmanager Willem Hak van Kraakman Perfors BV in Soesterberg. ‘Onze bedrijfsslogan is dan ook: Van samenwerken ga je groeien.’ 

Auteur: Sylvia de Witt

Kraakman Perfors nieuwe 
John Deere importeur voor 
golfmachines

Willem Hak
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rechtstreeks zakendoen met John Deere. Zij ken-
nen de hele range, van handgreenmaaiers en pro-
fessionele loopmaaiers tot zelfrijdende greenmaai-
ers en bunkerrakes, door en door, en zetten zich in 
om de best mogelijke oplossingen te vinden voor 
hun klanten. Elke John Deere-machine die bij zo’n 
dealer wordt gekocht, wordt volledig ingesteld 
geleverd. De klant krijgt een praktische training 
met betrekking tot de algemene bediening en de 
nieuwe functies en tips voor een optimaal brand-
stofverbruik.
Kraakman Perfors BV is een van deze zes dealers en 
heeft het grootste aandeel in de tuin- en parkbusi-
ness voor John Deere. 
Hak: ‘Voor John Deere nemen wij de provincies 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor onze 
rekening. In dit gebied liggen geografisch gezien 
ook de meeste golfbanen. Dit grote aantal golfba-
nen was voor John Deere een belangrijk punt om 
ons als importeur van hun producten te kiezen. 
Daarnaast dekken we dit gebied af qua service, 
inkoop en ondersteuning dankzij onze vestigingen.’ 
Kraakman Perfors BV heeft de hele range in huis; 

ook dat was een voorwaarde van John Deere voor 
het importeurschap. 

‘John Deere wilde het liefst terug naar één partij 
in Nederland die het importeurschap op zich 
zou nemen’, verduidelijkt de salesmanager in 
Soesterberg. ‘Het moest een partij zijn die er ook 
voor zou zorgen dat de demovloot helemaal paraat 
is. Je kunt echter niet alleen de verkoop doen van 
een heel pakket machines; misschien nog wel veel 
belangrijker is de service die erachteraan komt. Die 
staat bij ons echt heel hoog in het vaandel.’

Stabiel netwerk door heel Nederland
Kraakman Perfors is nu dus importeur van John 
Deere, maar dat is het bedrijf niet zomaar komen 
aanwaaien. 
John Deere was na het wegvallen van Louis Nagel 
naarstig op zoek naar een dealer die ook importeur 
zou kunnen worden. De focus was al snel gericht 
op Kraakman Perfors BV, want dit bedrijf was al 
John Deere-dealer en had daarbij het grootste 
marktaandeel in tuin- en parkmachines. Daarnaast 

John Deere 7700A PrecisionCut

‘Je kunt een hele range 

machines verkopen, 

maar nog belangrijker is 

de service die erachteraan 

komt’
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deed Kraakman Perfors ook al veel in de golfbran-
che. Salesmanager Hak heeft overduidelijk veel zin 
in deze nieuwe taak erbij. ‘Als importeur moet je 
een stabiel netwerk creëren door heel Nederland, 
waar de klant zowel voor verkoop, service als 
onderdelen terechtkan. Daarnaast gaan we ons 
nóg meer focussen op de markt. We hebben een 
heel mooi pakket machines, dus we hebben alle 
tools.’ De range bestaat uit twaalf lijnen met daarin 
weer veel verschillende modellen. Recent is er ook 
een aantal nieuwe modellen op de markt geko-
men. Daarmee staat er een mooi, compleet pakket 
machines om de volledige golfbranche te kunnen 
bedienen. 
‘Het unieke aan John Deere is dat het bedrijf naast 
maaiers ook transportmiddelen heeft, bijvoorbeeld 
compacttrekkers met vierwielaandrijving, een digi-
taal prestatiesysteem en Gator-transporters, zoals 
de Gator TE met een superstille elektrische aan-
drijving en nul uitstoot, die dankzij de acht accu’s 
zeven tot acht uur kan werken. Ook komt er een 
volledig elektrische handgreenmaaier en zijn er al 
enkele hybridemachines. Die ontwikkelingen gaan 
natuurlijk ook steeds door’, zegt Hak enthousiast.

Straks elke provincie haar eigen servicepunt
Voordat Kraakman Perfors BV het importeurschap 
aannam, wilde het bedrijf wél eerst alles precies op 
een rijtje hebben en exact weten hoe de verdeling 
in zijn werk zou gaan. Uiteindelijk werd besloten 
dat alles zou lopen via de dealers. 
Hak: ‘Als John Deere-importeur hebben we ervoor 
gekozen om met onze collega-dealers in zee te 
gaan. Dat netwerk staat al en zij hebben reeds ken-
nis van het grootste deel van de producten.’
Nu moet er dus ook meer focus komen op de 
range golfproducten. Er zijn enkele grote key-
accounts in Nederland. Dat zijn de aannemers; die 
benadert Kraakman Perfors zelf. Maar de golfbanen 
die in het gebied van een bepaalde dealer liggen, 
blijven zaak van deze dealer. Die doet gewoon zijn 
werk, maar dan met ondersteuning van Kraakman 
Perfors op het gebied van verkoop. 
‘Stel dat een dealer in Limburg een demomachine 
van ons nodig heeft. Daarvoor kan hij hier in 
Soesterberg terecht, maar de dealer zorgt dan zelf 
voor de service. Mocht hij er met de service niet 
uitkomen, dan fungeren wij als back-up. Ons filiaal 
in Soesterberg ligt centraal in Nederland; dit is dan 

ook het centrale punt vanwaaruit wij de dealers 
ondersteunen.’
Kraakman Perfors heeft negen vestigingen in drie 
provincies. Het bedrijf streeft er echter naar in 
elke provincie een filiaal te hebben dat de service 
afdekt voor die provincie. Straks heeft dus elke pro-
vincie haar eigen servicepunt. 

Golfspecialist in huis
Behalve met het importeurschap van John Deere 
is Kraakman Perfors ook volop bezig met onbe-
mand maaien. Het bedrijf maakt gebruik van 
een producent die de software hiervoor levert. 
Doordat Kraakman Perfors ook dealer is van andere 
A-merken voor de golfbranche, kan het bedrijf de 
golfbranche een volledig pakket bieden. Dat is de 
eigen kracht.
‘Dat was voor John Deere eveneens een reden om 
één partij als importeur te willen, zodat die zich 
volledig op de golfbranche kan richten. Wij hebben 
dan ook een golfspecialist in huis die zich enkel en 
alleen bezighoudt met de golfproducten. Hij werkt 
vanuit de filialen Voorhout en Soesterberg door 
heel Nederland en samen met mij ondersteunt hij 
ook de dealers.’
Als importeur van John Deere kan Kraakman 
Perfors nu een volledig pakket machines bieden 
die andere bedrijven niet hebben. ‘Je gaat een heel 
andere rol vervullen. We gaan het landelijk doen, 
maar wel met ondersteuning van onze dealers, 
en dat is onze kracht. Daar worden de mensen 
ook echt opgeleid, zodat ze alle kennis over John 
Deere-machines in huis hebben. Een groot voor-
deel is ook dat John Deere snel onderdelen kan 
leveren, ook rechtstreeks aan golfbanen. Als er 
voor vijf uur ’s middags iets wordt besteld, is het de 
volgende ochtend in huis.’ 
Hak: ‘John Deere garandeert zelfs dat ze dat in 96 
procent van alle gevallen voor elkaar krijgen. Wat 
dat betreft hebben we alle tools in handen. Tevens 
gaan we samen met John Deere bekijken hoe we 
de markt gaan bewerken. Het is een heel nieuwe 
uitdaging en we gaan ervoor!’

John Deere 1200A Bunkerrake

ACHTERGROND5 min. leestijd
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‘Bij de juiste druk en hoeveelheid 
water blijven alle aaltjes leven’ 
Flevo Green Support ontwikkelt machine voor alternatieve toepassingsmethode 
nematoden 

Flevo Green Support uit Zeewolde heeft een machine ontwikkeld voor het bestrijden van engerlingen en emelten, waarbij nematoden met de doorzaai-

machine direct in de bodem worden ingebracht. 

Auteur: Kelly Kuenen

Nematoden worden al jaren toegepast als biologi-
sche bestrijding van onder meer emelten en ande-
re ongewenste gasten op de golfbaan. De parasi-
taire beestjes dringen het lichaam van engerlingen 
binnen, waardoor deze afsterven. De levensduur 
van aaltjes is afhankelijk van verschillende factoren, 
zoals blootstelling aan zonlicht en de vochtigheids-
graad van de omgeving. Een middel met nemato-

den kan op het oppervlak worden gespoten, maar 
de aaltjes moeten vervolgens zelf hun weg vinden, 
met het risico dat ze nooit hun plaats van bestem-
ming bereiken. Sinds enkele jaren wordt daarom 
gewerkt aan het direct inspuiten van nematoden 
om de overlevingskans te vergroten. 

Flevo Green Support, aannemer op het gebied van 
aanleg, onderhoud en inrichting van golfbanen en 
sportvelden, heeft in eigen beheer een machine 
ontwikkeld waarmee de nematoden worden 
aangebracht in de wortelzone, op een diepte van 
1 à 2 centimeter, maar waarmee in dezelfde werk-
gang ook doorgezaaid en bemest kan worden. 
Aanleiding was de wens om meer biologisch te 
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TECHNIEK2 min. leestijd

gaan werken. ‘Dan kom je toch al snel bij aaltjes 
uit’, vertelt Bert Hoiting van Flevo Green Support. 

‘Tot nu toe was het gebruikelijk de nematoden met 
een spuitmachine boven op het gras aan te bren-
gen, wat als gevolg had dat de slagingskans van 
de bewerking teleurstellend was door uitdroging 
en zonlicht. Vanuit de markt ontstond het idee om 
aaltjes ín de bodem in te brengen. Voordeel van 
deze injectiemethodiek is dat de nematoden niet 
in aanraking komen met uv-straling, maar direct in 

de graswortelzone aan de slag gaan. Doordat de 
nematoden in de grond worden aangebracht, dus 
direct in een vochtig milieu, hebben ze een gro-
tere overlevingskans.’ Als de aaltjes eenmaal in de 
grondlaag zijn aangebracht, gaan ze direct aan de 
slag. Ze verspreiden zich en blijven zich vermeer-
deren totdat het voedsel – de engerlingen – op is. 

Doorzaaien en bemesten
Voor de toepassing heeft Flevo Green Support een 
Vredo-doorzaaimachine met snijtechniek omge-
bouwd. Het achterste gedeelte met vloeistoftank 
(zie foto) werd door het bedrijf aangebouwd. In 
dezelfde werkgang kan ook graszaad worden door-
gezaaid en kunnen vloeibare meststoffen worden 
geïnjecteerd. Maar, zo waarschuwt Hoiting, de 
meststoffen moeten dan wel biologisch zijn, omdat 
chemische stoffen te agressief zijn en de nemato-
den aantasten. ‘Het is dus óf volledig biologisch, of 
niet.’ Ook kan ervoor worden gekozen om alleen 
nematoden toe te passen. Eén werkgang met de 
machine zou volgens Hoiting voldoende zijn voor 
de bestrijding. 

De samenstelling van het toegebrachte middel is 
hetzelfde als bij de conventionele toepassing van 
nematoden: water met nematoden. Al luistert het 
wel nauw bij een aantal dingen, zoals de hoeveel-
heid water en de druk waarmee het middel wordt 
ingebracht. En, zo vertelt Hoiting, net als bij de 
conventionele toepassingsmethode moeten de 
lijnen in de keten zo kort mogelijk worden gehou-
den, van het moment dat het product de fabriek 
verlaat tot aan de toepassing, om de conditie van 

de nematoden optimaal te houden. 
Na de juiste afstelling voerde het bedrijf proeven 
uit waarbij de nematoden voor en na toepassing 
onder de microscoop werden gelegd en de levens-
kracht werd onderzocht. Daaruit bleek volgens 
Hoiting dat 100% van de nematoden nog in leven 
was na het inbrengen. Daardoor zou het zelfs 
mogelijk zijn om met minder te werken en de kos-
ten te drukken.

Bert Hoiting

‘Voordeel van deze 

injectiemethodiek is 

dat de nematoden niet 

in aanraking komen 

met uv-straling’
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De Ridder Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen is een 90 jaar jong landelijk opererend familiebedrijf. 
Het aanleggen, renoveren en onderhouden van golfbanen is al decennia lang onze specialiteit. Wij hebben dan ook menig baan 
aangelegd. Onze golf-specialisten voeren renovaties en groot onderhoud uit op vele banen door het land en wij hebben een groot 
aantal banen vast in onderhoud. Of het nou om regulier onderhoud gaat, of het aanleggen van hele baan; onze greenkeepers 
doen dit met trots en passie. Kijk voor meer informatie op www.jderidderbv.nl. 

Wij zijn, onder andere vanwege het doorstromen van greenkeepers, greenkeepers die met verdiend pensioen gaan en het 
uitbreiden van onze activiteiten, op zoek naar greenkeepers op diverse locaties. Ben jij een enthousiaste greenkeeper en op zoek 
naar een nieuwe uitdaging? Kom jij onze Golf afdeling versterken met jouw kennis, ervaring en enthousiasme? 

GREENKEEPERS GEZOCHT

GREENKEEPERS
Omgeving Soesterberg, Amersfoort & Zuid Holland
Heb je je greenkeeper diploma, ben je een teamspeler en 
heb je de kwaliteitsgerichte en flexibele instelling die bij 
jouw vak hoort? Ook wanneer je ambitieus bent en graag 
door wilt groeien naar assistent hoofd greenkeeper zijn wij 
op zoek naar jou. 

ASSISTENT HOOFD GREENKEEPER
Omgeving Soesterberg, Amersfoort & Zuid Holland
Heb je je diploma (assistent) hoofd greenkeeper? Ben je 
een teamspeler met leidinggevende ervaring en heb je 
de kwaliteitsgerichte en flexibele instelling die bij jouw 
vak hoort? Ben je ambitieus en wil je op termijn graag 
doorgroeien naar hoofd greenkeeper? Dan zijn wij op zoek 
naar jou. 
 

0346 - 35 18 80            info@jderidderbv.nl            www.jderidderbv.nl

Wij bieden: 
Er heerst in ons familiebedrijf een gezellige sfeer. Collega’s gaan ongedwongen met elkaar om. Omdat er oog is voor persoonlijke 
groei en ontwikkeling blijven mensen graag bij ons werken. Wij hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vragen en solliciteren:
Voor vragen? Bel Femke Tolsma op 0346 - 35 18 80. Interesse? Stuur per e-mail je motivatie met C.V. naar femke@jderidderbv.nl 
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Hoofdgreenkeeper Herbert van Hout (57) over zijn vak en de renovatie van 
Overbrug
Vakantie? Herbert van Hout haalt een zomertje door. Niet omdat hij onmisbaar is, maar omdat hij geen seconde wil missen van de metamorfose die 

‘zijn’ golfbaan Overbrug in Helmond ondergaat. Met zijn collega’s van De Enk uit Renkum heeft de hoofdgreenkeeper vorig jaar nieuwe greens en tees 

ingezaaid. Nu volgt fase 2. Van Hout over verwachtingspatronen, golfen met lieslaarzen en geel gras. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Golf speel je op gras, 
niet op groen’

Golfbaan Overbrug
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De hoofdgreenkeeper: ‘In april 2017 werk ik hier 
twintig jaar. Ik heb de aanleg van de baan nog 
meegemaakt. Dat is een voordeel, ja. Daarvoor 
werkte ik op een sportpark met allerlei disciplines, 
waaronder ook een golfbaantje. Dat heb ik toen 
zelf aangelegd. Daar ben ik in een paar jaar tijd aan 
verslingerd geraakt. Ik ben een natuurmens. 

Ik heb veel familieleden die in de golfsport zitten. 
Bij ons thuis werd veel over golf gepraat. Mijn zus 
trouwde met een professional, Rudy Brown, en zo 
hebben we de sport leren kennen. Mijn ouders 
speelden het ook. Mijn broer is hoofdgreenkeeper 
op de Best Golf & Country Club geweest. 

Drainage
We zijn nu drainage aan het aanleggen.  
Het voordeel van de enorm natte periode die we 
hebben gehad, is dat je meteen weet hoe het 
zit met de waterafvoer. Maar dat is dan ook het 
enige voordeel, want we kregen zo extreem veel 
water dat we een net ingezaaide fairway nog eens 
hebben moeten inzaaien. Dat is het voordeel als 
je alles in eigen hand hebt. Een aannemer heeft 
deadlines die de workflow bepalen, wij gaan pas 
aan de slag als de omstandigheden optimaal zijn. 
Dat is soms frustrerend voor de machinisten, maar 
de voorman hier gaat gelukkig echt voor kwaliteit. 
Het heeft ook geen zin om dingen in de nattigheid 
te maken waarvan je over tien jaar nog spijt hebt. 
De basis moet goed zijn, anders blijf je repareren.

Wij onderhouden deze baan met zijn vieren.  
We zitten hier standaard met twee fulltimers en 
twee parttimers. Sinds januari vorig jaar doen wij 
ook het onderhoud aan de gebouwen hier.  

Het probleem met nieuwe banen is dat het ver-
wachtingspatroon altijd heel hoog is. Vandaag 
zaaien, over drie maanden spelen op de hoogste 
kwaliteit gras. Maar zo werkt het natuurlijk niet. 
Het blijft natuur waar je mee werkt. Met geduld 
en langetermijndenken bereik je meer. Daarom is 
het belangrijk dat je constant communiceert wat 
je visie is.

Als hoofdgreenkeeper moet je weten waar het 
heen moet, inzicht hebben in het tijdsbestek  
waarin je dat gaat realiseren en dat kunnen  
overbrengen naar je werkgever en je opdracht-
gever. Met de eerste baancommissaris heb ik veel 
in de clinch gelegen. Dat was nog bij de aanleg. 
Het heeft twee jaar geduurd voor ik zijn vertrou-
wen te pakken had. Voor die tijd zagen ze eigenlijk 

alleen maar een vent die veel geld kost.  
Ze dachten: het kost alleen maar geld wat die 
aan het doen is, maar we zien er nog weinig van 
terug. Maar dat was toen nodig om de goede basis 
te leggen; daar heb ik in het begin voor moeten 
knokken, maar we plukken er nu nog de vruchten 
van. Perfectionist? Nou, ik ben in ieder geval een 
uitzoeker. Ik geloof niet zomaar wat iedereen zegt. 
Ik wil zelf dingen ondervinden. 

Lieslaarzen
Het idee om uit te breiden bestond al jaren, maar 
de grond was nooit te koop. Het probleem van de 
oude baan was dat wij de overgang van enkeerd-
grond naar moerasachtige grond hadden. Als je 
even niet oppaste, kon je alleen maar golfen met 
lieslaarzen aan. 

Herbert van Hout

Het probleem met nieuwe 

banen is dat het 

verwachtingspatroon 

altijd heel hoog is
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Ik ben hier ooit over een green heen gereden met 
pennen van 22 millimeter. Daar ging een lange tijd 
van problemen aan vooraf, op wat eigenlijk een 
tijdelijke green was. We konden daar zwem-
wedstrijden houden, zó blank stond het daar. 
Dat had niets meer met golf te maken. We waren 
beperkt in wat we konden doen, omdat we vaak de 
baan niet eens op konden met materieel. Dan baal 
je zo, dat je naar forsere middelen grijpt. Ik wilde 
een veel betere afwatering op die green. Ik was het 
zo zat, dat ik dacht: nou gaat ie eraan of hij gaat 
er niet aan; een van de twee. Ik durf te zeggen dat 
we dat nu definitief onder controle hebben met de 
aanleg van de nieuwe baan. We hebben de fairway 
op dat punt omhoog gebracht, op een heel ander 
profiel. Daarnaast is een grote waterpartij gemaakt; 
we hebben nu bijna een hectare water. 

De club telt 500 trouwe leden, maar moest iets 
doen voor de toekomst. Als je blijft haken, is de 
kans groot dat je over tien jaar hier niet meer golft. 
De tees waren te klein. De baan moet voor de 
leden uitdagend blijven. Er is getwijfeld over het 
aanleggen van nog meer holes, maar uiteindelijk is 
besloten om het gewoon op negen holes te 

houden. Het manco van de oude baan was dat 
alles te dicht op elkaar lag; in een straal van 75 tot 
100 meter lagen drie, vier greens. 
Er is bewust voor de tactiek gekozen om alles in 
één keer aan te pakken. Dan maar even pijn lijden, 
maar dan ben je er ook vanaf. Het baanontwerp is 
van Frank Pont. Ik had 36 diepe bunkers. Dat  

MacHiNELijSt GOLFBaaN HELMOND

• 2 Jacobsen G-Plex voor greens en tees
• Toro Sidewinder, semirough
• Toro Realmaster, fairways
• Club Car Transporter
• 2 Toro Greenmaster handgreenmaaiers
• John Deer 1200 A bunkerrake
• Smithco 7580 Tournament Ultra greenroller
• Veldspuit Hardy (hef )
• Trekker Iseki TK 532FPE
• STH 1800T veegbak
• Charterhouse slitter (hef )
• KWH 760 bladblazer (hef )
• Groom-It bezem
• Beaver getrokken dek vijfdelig (rough)
• 2 Allen 435 luchtkussenmaaiers
• Rugbladblazer, bosmaaiers, motorzaag 
  Husqvarna

Voor groot onderhoud komen de machines 
mee met de golfonderhoudscombinatie.

Het idee om uit te breiden 

bestond al jaren, maar de 

grond was nooit te koop



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_

Biologische bestrijding van sneeuwschimmel en Dollarspot 
op uw GEObaan? Wij helpen u graag verder.

De beste struis en roodzwenkrassen zijn nu leverbaar op basis van 
DE grasgids en STRI gids 2016, vraag ernaar bij uw accountmanager.

Tevens nu verkrijgbaar de nieuwste bodemverbeteraars om uw 
bodemvruchtbaarheid CEC omhoog te krijgen. Ook heeft Vitagro 
mogelijkheden om samen te werken aan uw CO2 reductie.

Wij helpen u graag bij de uitbanning van uw fungiciden en pesticiden 
op uw GEObaan, wij voorzien u van onze best practices.

Het Vitagro-team
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worden er nu minder, maar ze zijn wel groter en 
heel anders van vorm. 

Malaise
De economische malaise heeft op deze club 
relatief weinig invloed gehad. We hebben  
natuurlijk de concurrentie van De Stippelberg, een 
grote baan hier verderop, waar wij ook het onder-
houd voor verzorgen. Maar dat heeft De Overbrug 

allemaal goed doorstaan. Onze doelgroep bestaat 
eigenlijk uit senioren, maar we hebben inmiddels 
ook honderd jeugdleden. Het gemiddelde spel-
niveau van het golf schiet de laatste jaren omhoog. 
Golfers beginnen steeds jonger met de sport en 
gaan daardoor steeds beter spelen. Ik zie hier  
jongens van 15 ballen slaan, daar word je bang 
van. Die jongens slaan zonder problemen 200 
meter. De golftechniek, het materiaal, alles wordt 

beter. Tegelijkertijd worden ook de eisen hoger, 
maar willen de mensen er minder voor betalen. 
Ik vind het heel speciaal dat dit hier gebeurt, in 
deze tijd van bezuinigingen. Overal wordt gezegd: 
dan maar minder onderhoud. Maar daar ga je de 
oorlog niet mee winnen. De kwaliteit, de green-
snelheid en de uitdaging moeten goed zijn; anders 
komen mensen niet terug.

Geel
De ontwikkeling is dat we steeds meer equipment 
krijgen als greenkeepers. Er wordt steeds meer 
gekeken naar wat er onder de grasmat gebeurt 
en dat vind ik een goede ontwikkeling. Gras moet 
gezond zijn. Alles wat ik aan bestrijdingsmiddelen 
in de kast heb staan, past tegenwoordig in een 
minibakje. Ik gebruik nauwelijks meer iets en ik ga 
het ook niet meer doen. Golf speel je op gras en 
niet op groen. We moeten af van het idee dat gras 
groen is. Als het nat is, is het groen; als het droog 
is, is het geel. Ik doe nog steeds veel op het oog en 
op het gevoel, maar het mooie is dat we nu beves-
tiging krijgen door te meten. Neem nou het rollen 
van greens. Ik ben daar een enorme voorstander 
van, pas dat ook veel toe. Het leuke is dat ik het nu 
ook kan onderbouwen. 
Ik ben van de lange termijn. Ik heb hier greens die 
twintig jaar oud zijn en echt niet gerenoveerd  
hoeven te worden. Dat is toch een teken dat we 
goed onderhoud hebben gepleegd, denk ik dan. 
Ik vind dit super. Ik heb ook nog geen vakantie 
gehad. Die heb ik helemaal niet nodig. Ik wil het 
hele proces volgen. Ik ga pas een weekje weg in 
het najaar, als het af is. Eerder niet.’ 

Er wordt steeds meer 

gekeken naar wat er onder 

grasmat gebeurt en dat vind 

ik een goede ontwikkeling

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6014



4 - 201628

Van 275 naar ruim 3500 
golfbanen in amper een half jaar
Roon Hylkema: ‘Veel overeenkomsten tussen markt in Benelux en Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en Ierland’

Zes jaar geleden stond in Greenkeeper een interview met Roon Hylkema. Hylkema meldde bij die gelegenheid dat hij zijn bedrijf jean Heybroek had 

verkocht aan Royal Reesink. Recent meldde Reesink een even opzienbarende stap: Reesink koopt de complete toro-distributie voor het Verenigd 

Koninkrijk, ierland en Denemarken en groeit daarmee in één klap van een markt van ongeveer 275 banen in Nederland en België naar ruim 3500 banen.

Auteur: Hein van Iersel 

Als je ziet wie de oude eigenaar is van de Toro-
distributie in bovenstaande landen, is de stap best 
logisch: Lely. Lely Industries is een oer-Nederlands 
bedrijf (uit Maassluis), dat gedurende ongeveer 35 
jaar verantwoordelijk was voor de distributie van 
Toro-machines in de UK en Ierland en sinds 2010 
in Denemarken, maar als hoofdactiviteit het ont-

wikkelen van melkrobots en hooibouwmachines 
heeft. Natuurlijk, ook een melkrobot heeft met 
gras te maken, maar dan toch wel op een andere 
manier. Daarnaast is Lely vooral goed in de pro-
ductie en ontwikkeling van machines. Reesink op 
zijn beurt is vooral gespecialiseerd in de business-
to-business verkoop en distributie van machines, 

met een duidelijke focus op de lange termijn. Voor 
het Amerikaanse Toro bijvoorbeeld wordt al bijna 
zeventig jaar de distributie in Nederland door Jean 
Heybroek verzorgd. 

Twijfel over het vakmanschap en de focus van 
Royal Reesink lijkt dus niet op zijn plaats. Maar het 
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blijft natuurlijk een behoorlijke stap, om in één 
keer een collega over te nemen die in de golfsector 
welbeschouwd meer dan tien keer zo veel markt-
potentie heeft. Hylkema lijkt daar echter niet van 
onder de indruk. Dat heeft in zijn visie vooral te 
maken met het feit dat het complete management 
van alle Lely-bedrijven gewoon aan boord blijft en 
dat verder alles business as usual blijft. Hylkema: 
‘Eigenlijk is het zelfs jammer dat we de Lely-
bedrijven moeten omdopen van Lely naar Reesink 
Turfcare. Als Reesink een bedrijf overneemt, blijft 
het bedrijf gewoonlijk onder de oude naam door-
draaien. In dit geval wilde de oude eigenaar dat 
echter niet.’ 

Parallel
Als Hylkema begint te vertellen welke plannen er 
zijn in de ‘nieuwe’ landen, blijkt pas hoeveel over-
eenkomsten er zijn tussen de verschillende mark-
ten. Hylkema wil niet zeggen hoe sterk Heybroek 
en Toro in Nederland en België zijn. Verder dan 
‘absolute marktleider’ in Nederland wil hij niet 
gaan. Dat wil zeggen dat van iedere tien golfma-
chines die in de Benelux worden verkocht, er mini-
maal vijf een Toro-logo op de grille hebben. Ook in 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken is 
Toro sterk aanwezig en zeker marktleider. Wat de 
nieuwe landen verder van Heybroek kunnen leren, 
is dat er ook in het openbaar groen enorme kansen 
liggen. De groei van Jean Heybroek in de afgelo-
pen tien jaar heeft zich ook in dit marktsegment 
voltrokken. Met name in het Verenigd Koninkrijk, 
waar Ransomes Jacobsen een sterke thuismarkt 
heeft, is wat dat betreft nog een wereld te winnen. 
Jean Heybroek werkt sinds enkele jaren met zoge-
naamde support centers golf (JH-SCG). Dat houdt 
in dat de volledige verkoop via Jean Heybroek 
verloopt en dat dealers zich moeten onderschei-
den door middel van service. Hiervoor wordt veel 
aandacht besteed aan training van de technische 
medewerkers van de dealers. Volgens Hylkema 
heeft dat geleid tot een enorme omzetgroei 
in zowel golf als openbaar groen. Toro-dealers 
konden hun verkoop niet in de golf halen en spe-
cialiseerden zich daarom in openbaar groen. Ook 
in de golfsector leidde de stap tot hogere omzet-
ten. Hylkema: ‘Voor een kleinere dealer was het 
onmogelijk om zijn kennis op peil te houden voor 
slechts enkele golfbanen in zijn verzorgingsgebied. 
Feitelijk werd daar verlies op gemaakt.’ In Engeland 

is heel voorzichtig en zeer beperkt dezelfde ont-
wikkeling gaande. Een klein aantal dealerbedrijven 
is daar de afgelopen jaren overgenomen door Lely 
Industries en vallen nu onder Reesink Turfcare. Lely 
(en nu dus Reesink) heeft in Schotland in juni van 
dit jaar een eigen vestiging geopend. Concrete 
plannen om dit elders in de UK nog verder uit te 
breiden, zijn er niet. 

Van iedere tien golfmachines 

die in de Benelux 

worden verkocht, 

hebben er minimaal vijf 

een toro-logo op de grille

552

Aantal golfbanen: 2015 (bron: Golf.nl) 

196

472
2084

218

83
189

OMZEtONtwiKKELiNG ROyaL REESiNK 
(LaatStE ZES jaaR MLN €): 
2015    489,5
2014 473,2 
2013 402 
2012 185 
2011  173 
2010 216 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6025
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Golf De Gulbergen in Mierlo, even ten oosten van Eindhoven, is een bijzondere vereniging. De 27 holes liggen op en rond een voormalige afvalberg, 

die het hoogste punt van Noord- Brabant vormt. Met een klein team houdt hoofdgreenkeeper wiljan Verschuijten de baan in conditie. De lemige grond 

vraagt relatief weinig bemesting, maar is ’s winters behoorlijk nat.

Baanonderhoud op Golf 
De Gulbergen blijft uitdagend

Met 1.100 leden is Golf De Gulbergen een van de 
grootste verenigingen in de regio Eindhoven. De 
baan ligt in een 300 ha groot recreatiegebied, met 
de Gulberg als moeilijk te missen middelpunt. De 
vereniging werd 25 jaar geleden opgericht en telde 
aanvankelijk negen holes. Naast deze ‘Old Course’ 
werd later nog een 18 holes baan aangelegd. 
Twintig jaar geleden verruilde Wiljan Verschuijten 
zijn baan als greenkeeper bij Golfclub Eindhoven 
voor een leidinggevende positie in Mierlo. In die 
periode verschoof het accent in het onderhoud 

naar duurzaam bemesten en het bevorderen van 
een weerbare grasmat. Aan Vitagro’s Bas van Dijk 
heeft hij in dat verband een ervaren gespreks-
partner. ‘Vitagro ken ik al vanuit de Eindhovense 
tijd, al heette het bedrijf toen nog Heigo’, zegt de 
hoofdgreenkeeper. ‘Het is een prettig bedrijf om 
mee samen te werken. Bas is ons vaste aanspreek-
punt. Hij kent de baan goed en geeft waardevolle 
adviezen. We zien elkaar een paar keer per jaar en 
dat is voldoende. Als ik vragen heb, kan ik hem 
altijd bellen.’

Granucote
Verschuijten heeft een uitgesproken voorkeur 
voor Granucote meststoffen, omdat die geleidelijk 
vrijkomen en het gras heel lang vitaal en op kleur 
houden. ‘De greens zijn opgebouwd uit wit zand, 
dat weinig voedingsstoffen kan vasthouden. Daar 
bemesten we normaliter vier keer per jaar, de tees 
krijgen twee tot drie keer per jaar voeding en de 
fairways meestal maar één keer per jaar’, licht hij 
toe. ‘In het late voorjaar en de zomerperiode geven 
we de tees, greens en foregreens een paar keer 
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een lage dosering Granusol vloeibaar. Dat is pure 
bladbemesting en vooral bedoeld om het gras nog 
wat langer op kleur te houden voordat we weer 
Granucote strooien. Het is een mooi product om 
mee bij te sturen.’

Natte voeten
Met zijn lemige toplaag heeft het glooiende ter-
rein soms moeite om alle winterse neerslag goed 
te verwerken. Het water stroomt vlot af naar de 
lagere delen, waar het behoorlijk drassig kan zijn. 
En ook daar liggen holes. ‘Daar had de architect 
misschien wat meer rekening mee moeten hou-
den, want bepaalde delen zijn soms wekenlang 
niet bespeelbaar’, vertelt de hoofdgreenkeeper. 
‘Dat is men in deze regio, waar overwegend zand-
gronden liggen, beslist niet gewend.’ Het moet 
gezegd dat het terrein naast de lager gelegen 
paden knap zompig is. Wie zonder op te letten het 
centimeters hoge gras van de roughs betreedt, kan 
gemakkelijk natte voeten krijgen. ‘Eigenlijk is het 
al vanaf december een hele uitdaging om de baan 
goed in conditie te houden’, aldus Verschuijten. 
‘Het gras is voortdurend aan de groei gebleven, 
maar tot nu toe hebben we niet kunnen maaien. 
In februari moesten we zelfs een paar weken dicht, 
wat voor de leden natuurlijk een teleurstelling was. 
Nu is het al een paar dagen zonnig weer, dus ik 
denk dat we over een dag of drie met de maaier de 
baan op kunnen. Dan zien we vast een hoop blije 
gezichten.’

Green Deal
Het onderhoudsteam van De Gulbergen telt drie 
vaste medewerkers. In de zomer, wanneer de fair-

ways en roughs regelmatig gemaaid moeten wor-
den, huurt Verschuijten tijdelijk extra mankracht in. 
Het beheer staat al enkele jaren in het teken van 
verduurzaming, want zoals vele golfbanen heeft 
ook De Gulbergen zich gecommitteerd aan de 
Green Deal transitie. ‘Wij zetten in op weerbaarheid 
en emissiebeperking. Daar sturen we op met biolo-
gische middelen en preparaten en met duurzame 
meststoffen’, licht de hoofdgreenkeeper toe. ‘Wat 
helpt – en dat is dan weer een voordeel van een 
vochtig terrein – is dat we hier weinig last hebben 
van engerlingen.’

Hoofdgreenkeeper Wiljan Verschuijten

Verschuijten werkt graag 

met Granucote meststoffen 

en stuurt bij met Granusol 

vloeibaar
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Gps-kunstmeststrooier 2.0 
AH-Vrij en Sweco slaan handen ineen bij doorontwikkeling strooier

AH Vrij past zijn kunstmeststrooier Vicon RO-EDW Geospread aan, zodat de Soil Meter van Sweco erop kan worden aangesloten. AH Vrij werkt hierin 

samen met Jochem Knol van Sweco.

Auteur: Santi Raats
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TECHNIEK2 min. leestijd

De Soil Meter is een techniek die met natuurlijke 
radioactiviteit een bodemscan maakt. De waar-
neming van de bodemscan wordt ingelezen door 
de computer in de Vicon, waarna het het doel is 
om de gegevens te vertalen naar de benodigde 
kilo’s kunstmest per are. AH Vrij voelt zich geïn-
spireerd door precisielandbouw. Henk Slootweg: 
‘Precisielandbouw is volop in ontwikkeling. Een 
voorbeeld is de innovatieve boer Jacob van den 
Borne, die zijn velden scant, doormeet en analy-
seert met hulp van drones. De Has in Dronten zet 
ook in op ontwikkelingen op dit vlak. Bij AH Vrij 
willen we de juiste hoeveelheden exact volgens de 
uitkomst van de Soil-scan op de juiste plek op het 

veld aanbrengen.’ 
Sinds vorig jaar april werkt AH Vrij met de Vicon 
RO-EDW Geospread in combinatie met de 
IsoMatch GEOcontrol. In andere sectoren, zoals de 
agrarische, wordt de Vicon allang ingezet, maar de 
Wassenaarse Golfclub Rozenstein is de eerste golf-
baan waarop de Vicon van AH Vrij actief is op de 
fairways. Kunstmeststrooier Vicon heeft twee spin-
delmotoren voor het uitstroompunt (werkbreedte) 
en de opening (gift). Hierdoor kan de strooier een 
verdeling maken in 24 secties van twee meter 
breed op 54 meter werkbreedte. Deze agrarische 
techniek is afkomstig van de Kverneland Group. 

Het verschil met traditionele meststrooiers zijn de 
24 strooigaatjes, in plaats van de gewoonlijke drie, 
die allemaal afgezonderd geopend en gesloten 
kunnen worden door de Geospread. De precisie-
bemesting die hieruit voortvloeit, bespaart grote 
hoeveelheden meststof. In het verleden werd per 
hectare zo'n 150 kilogram KAS gestrooid. Nu mag 
dat meestal niet meer dan de helft zijn en wordt 
vaak ook een samengestelde meststof voorge-
schreven, die veel duurder is. Om 75 kilogram 
kunstmest per hectare te kunnen strooien, moest 
Vrij de voorraadbak van de strooier altijd precies 
met 75 kilogram vullen. ‘Anders konden we nooit 
de precieze hoeveelheid kunstmest per hectare 
garanderen.’ Door de Geospread kan AH Vrij de 
Vicon-voorraadbak helemaal volgooien en ingeven 
hoeveel er per hectare gestrooid moet worden. 
Vervolgens strooit hij exact 75 kilogram en ver-
spreidt hij dat zonder enige overlapping.’

Gps-gestuurde bemesting gebeurt echter in rechte 
lijnen c.q. vierkante patronen. Maar aangezien golf-
banen slingeren, moet de kunstmeststrooier aan-

gepast worden, zodat hij niet alleen langs rechte 
lijnen, maar ook langs ronde lijnen kan werken. 
‘Hierdoor hoeven we op de glooiingen en slinge-
rende gedeelten nooit meer te overlappen. Door 
de gps ziet de Vicon precies waar hij al is geweest. 
We besparen hiermee maar liefst een derde aan 
meststoffen,’ aldus Henk Slootweg. ‘Dat is een grote 
besparing, ook voor het milieu.’

Wordt groei door de mildere doseringen belem-
merd? ‘Nee, de pieken zijn minder extreem. Dat 
is wat we allemaal willen zien,’ legt Slootweg uit. 
Ad van de Luijtgaarden van Zwijndrecht heeft 
de Vicon in combinatie met de Soil Meter getest 
op zijn velden. Bij de gemeente Westland is AH 
Vrij reeds twee jaar geleden begonnen met deze 
strooier. Henk Slootweg: ‘De Vicon is een kostbare 
machine. Kleinere gemeenten zullen eerder onder-
zoek laten doen door een BLGG. Maar zodra de 
werking van Vicon met de Soil Meter op rolletjes 
loopt, zullen naar mijn inschatting meerdere gro-
tere gemeenten en grotere aannemers een Vicon 
aanschaffen.
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Gecoate meststoffen openen de 
deur naar een beter milieu 
40% minder CO2-uitstoot is haalbaar

Internationale klimaatonderzoekers menen dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de uitstoot van CO2 in ons land te reduceren. Ze noemen 

Nederland zelfs ‘armzalig’. Die kwalificatie zou echter niet nodig hoeven zijn, zo meent Jan IJmker van Vitagro. ‘Bij het gebruik van gecoate meststoffen 

zou de CO2-uitstoot per sportveld met ruim 40% kunnen worden gereduceerd.’   

Auteur: Guy Oldenkotte

Wij zijn een land waar bijna 55% van het opper-
vlak gevoelig is voor de invloeden van een stij-
gende zeespiegel, en waar de waterschappen de 
komende vier jaar gezamenlijk ruim vijf miljard 
euro moeten investeren in maatregelen tegen die 
stijgende zeespiegel. Van zo’n land zou verwacht 
mogen worden dat de overheid de problematiek 
omtrent de uitstoot van CO2 serieus neemt. Die 
uitstoot is tenslotte de belangrijkste reden waarom 
de zeespiegel nog altijd stijgt. Maar niets in minder 
waar: de politieke agenda werd de afgelopen jaren 
gedomineerd door de discussie over het gebruik 
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Het 
verbod daarop is tegenwoordig een feit, maar het 
uitblijven van maatregelen om de uitstoot van 
CO2 te verminderen ziet Jan IJmker van Vitagro 
als een gemiste kans. ‘Gecoate meststoffen zijn 
al jaren verkrijgbaar en zijn uitvoerig getest en 
bewezen. De kwaliteit van de stoffen is door de 
jaren heen geëvolueerd. Voorheen hadden de 
korrels een zwavelcoating, maar die bleek minder 
betrouwbaar te zijn. Tegenwoordig zijn de korrels 
gecoat met hars. Deze coating is zo goed, dat de 
periode waarin de korrels de meststoffen afgeven, 

is opgerekt tot acht of zelfs negen maanden.’ Het 
gebruik van dergelijke meststoffen kan volgens 
IJmker grote invloed hebben op de reductie van 
de uitstoot van CO2 bij het onderhouden van een 
sportveld. ‘Ruim 80% van de CO2-uitstoot bij het 
onderhouden van sportvelden is afkomstig van de 
gebruikte machines. De meeste velden worden vier 
tot vijf keer per jaar bemest, terwijl dat niet altijd 
nodig is. Velden die bemest worden met gecoate 
mestkorrels hoeven slechts eenmaal per jaar te 
worden bemest, en indien nodig eventueel een 
tweede keer na de doorzaaiperiode in juni. 40% 
CO2-reductie is dus snel verdiend.’ Volgens IJmker 
heeft de verminderde voertuigdruk op velden nog 
een voordeel. ‘Er is minder kans op verdichting 
of vervetting van de toplaag, waardoor je minder 
vaak hoeft te vegen, bezanden en vertidrainen. Het 
vervallen van die extra activiteiten draagt bij aan 
aanvullende besparingen.’ 

Minder overlast
De gemeente Hoogeveen gebruikt al bijna tien 
jaar gecoate meststoffen. ‘Wij zetten verschil-
lende varianten in, afhankelijk van de gewenste 

werkingsduur’, zegt teamleider Gert van Eck, 
die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
sportaccommodaties in de gemeente. Gebrek 
aan personeel was destijds de belangrijkste reden 
om te kiezen voor deze meststoffen, zo zegt Van 
Eck. ‘De aanschafprijs ligt hoger, maar daar ston-
den besparingen op het aantal werkuren en het 
brandstofverbruik tegenover.’ Met het groeiende 
belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ziet Van Eck nog meer voordelen. ‘De gemeente 
Hoogeveen is samengegaan met de gemeente De 
Wolden. Wij zijn tegenwoordig ook verantwoor-
delijk voor de sportvelden daar. Daardoor zijn de 
afstanden langer geworden. Als we de velden 
daar straks ook met gecoate meststoffen gaan 
bewerken, zal dat aanzienlijk schelen in brandstof-
verbruik en tijd.’ Velden die minder vaak hoeven te 
worden bewerkt, schelen de gemeente Hoogeveen 
dus veel in de portemonnee. ‘Bovendien wordt de 
voertuigdruk op onze wegen daardoor verlaagd en 
is er minder kans op aanrijdingen en overlast door 
onze voertuigen.’     



•  Zeer goede referenties in Nederland, Belgie en Duitsland
•  Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst
•  Gedetailleerde onderhoudsplannen
•  Een betrouwbare partner die meedenkt en kwaliteit levert

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com
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ACHTERGROND

Mooier groeipatroon
Dat gecoate meststoffen ook een oplossing bieden 
voor allerlei andere problemen, is natuurlijk mooi 
meegenomen. Maar hoe effectief zijn ze en welke 
voordelen hebben ze als meststof? ‘We kunnen 
hierdoor flexibeler plannen en werken’, merkt Van 
Eck op. ‘We kunnen de meststoffen eerder in het 
jaar aanbrengen, omdat de werkingsduur kan 
oplopen tot negen maanden. De afgifte van de 
meststoffen wordt bepaald door de bodemtempe-
ratuur, zodat de werkende stof geleidelijk vrijkomt. 
Omdat we ze eerder kunnen aanbrengen, is er ook 
minder kans op verbranding, terwijl de coating 
uitspoeling voorkomt. Al met al krijgen we dus een 
beter groeipatroon en een vollere mat. Daardoor 
is ook het maaien van de velden beter te plannen.’ 
Van Eck merkt op dat hij de velden dit jaar nog niet 
heeft geveegd. ‘Daarmee heb ik de investering in 
deze meststof voor dit jaar alweer terugverdiend. 
Daarnaast hebben we nu meer tijd voor het uitvoe-
ren van andere werkzaamheden.’ De enige velden 
die Van Eck nog op de traditionele manier bemest, 
zijn de trainingsvelden. ‘Die bemesten we nog 
organisch en met gewone meststoffen. Zo kunnen 
we de grasgroei op die velden beter sturen.’ Jan 
IJmker van Vitagro kan zich wel vinden in die visie. 
‘Velden die intensiever bespeeld worden of schra-
ler zijn, hebben nu eenmaal meer speelschade 
op plekken die je snel hersteld wilt zien.‘ Dat Van 
Eck zegt de investering voor dit jaar nu al te heb-
ben terugverdiend, is voor IJmker geen nieuws. 
‘De aanschafprijs van deze meststoffen mag dan 
hoger zijn, maar door hun betere en langdurigere 
werking is de terugverdientijd aanzienlijk korter, 
zeker wanneer de CO2-besparingen worden mee-
gerekend. Dat laatste is belangrijk, omdat de over-
heid in toenemende mate duurzaam wil en moet 
werken.’

Inspelen op een veranderend klimaat   
Ook Golfclub Zeewolde heeft al verschillende jaren 
ervaring met gecoate meststoffen. Dit jaar kozen 
ze echter voor het eerst voor langer werkende, 
harsgecoate meststoffen. ‘Het klimaat is aan het 
veranderen en dus moeten wij mee. Je wilt groei-
pieken voorkomen en je zou graag zien dat de 
werkende stof in september is uitgewerkt. Vandaar 
dat we besloten hebben om eens gecoate mest-
stoffen te proberen. Tot dusver zijn we tevreden, 
want we hebben dit jaar nog geen extreme groei-
pieken gehad’, zegt de hoofdgreenkeeper van de 
golfclub, Christian Nueboer. Als voorbeeld van het 
veranderende klimaat wijst Nueboer op de hoe-
veelheid neerslag die de golfclub te verduren heeft 
gekregen. ‘In 2007 hadden wij zo’n 750 tot 800 mm 
neerslag over het hele jaar. Vorig jaar hadden we 
ruim 1300 mm, en in de eerste zes maanden van 
2016 hebben we al 730 mm verwerkt. We heb-
ben dit jaar nog maar vier weken zonder neerslag 
gehad. Bovendien is ook het neerslagpatroon 
anders geworden: had je voorheen 10 mm in 24 
uur, nu krijgen we steeds vaker 30 mm binnen één 
kwartier. Dat heeft zijn weerslag op de effectiviteit 
van de meststoffen en de eventuele uitspoeling.’ 
Die overvloedige neerslag maakt het voor Nueboer 
en zijn team lastig om het onderhoud goed te 
plannen. De gecoate meststoffen moeten dat 
gaan veranderen. ‘We hebben hier 36 holes en de 
baan is continu bezet; vandaar dat ons onderhoud 
goed gepland moet worden. Als het weer slecht 
is, kan dat grote invloed hebben op de planning. 
Dat kunnen we ons echter niet veroorloven met 
het oog op de verschillende evenementen die 
hier worden gehouden. Als de groei van het gras 
voorspelbaar is, kunnen we onze werkzaamheden 
beter verdelen.’  Nueboer vermoedt dat de gecoate 
meststoffen ook bijdragen aan de ziektepreven-
tie. ‘Grassen die een groeispurt maken, krijgen 

een lange, dunne celwand die erg kwetsbaar is. 
Omdat de afgifte van meststoffen door gecoate 
meststoffen meer gereguleerd gebeurt, groeit het 
gras geleidelijker en heeft het dus een sterkere 
celwandstructuur. Ziektes en schimmels krijgen 
daardoor geen kans.’ 

Verkeerde keuze?
Met het afsluiten van zogenaamde green deals 
wil de overheid verschillende sectoren in ons land 
stimuleren om duurzamer te gaan werken. ‘Green 
deals zijn belangrijk, maar hadden al veel eerder in 
het leven kunnen worden geroepen’, zegt IJmker 
daarover. ‘Gecoate meststoffen bestaan al jaren en 
het is bewezen dat ze leiden tot betere resultaten 
en minder werkzaamheden.’ Met in het achter-
hoofd de cijfers over de toenemende regen, onder 
meer bij Golfclub Zeewolde, rijst echter de vraag 
of de overheid zich de afgelopen jaren wel op de 
juiste zaken heeft gefocust. Volgens Pier Vellinga, 
hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, geven 
de aanvankelijke successen van de overheid bij de 
reductie van de CO2-uitstoot in ons land een ver-
tekend beeld. ‘Het kabinet heeft toen het laaghan-
gende fruit geplukt, maar aan het verminderen van 
de uitstoot van broeikasgassen is niets structureels 
gedaan. Dat de uitstoot daalde, was bovendien 
deels te danken aan de economische crisis’, zegt 
de expert op het gebied van klimaatverandering. 
‘In Nederland is geen actief beleid gevoerd, terwijl 
dat in de landen om ons heen wel werd gedaan. 
De afgelopen vijftien jaar is er volledig de klad in 
gekomen, terwijl Nederland in de jaren negen-
tig vooruitstrevend was op het gebied van klimaat.’ 
Het aantreden van het kabinet Rutte I heeft de 
strijd voor de reductie van CO2-uitstoot geen goed 
gedaan. ‘Met het aantreden van dat kabinet kwam 
aan veel ambitie een eind. Rutte zei dat hij zich aan 
de Europese eisen zou houden en verder niets. Dat 
heeft erin geresulteerd dat wij “het vieste jongetje 
van de klas” zijn geworden’, zegt Vellinga.
Van “het beste jongetje van de klas”, dankzij de wet 
die de inzet van chemische onkruidbestrijdings-
middelen verbiedt, tot “het vieste jongetje van de 
klas”, dat het CO2-probleem negeert. Misschien 
moet de overheid eens kijken naar de toepassing 
van gecoate meststoffen. Want terwijl zelfs de 
overheid erkent dat er geen alternatief voorhan-
den is voor chemische onkruidbestrijdingsmidde-
len, hebben deze meststoffen zich inmiddels al 25 
jaar bewezen. 

5 min. leestijd

Christian Nueboer Jan IJmker
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Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 100 ontvangt u tot 
het einde van dit jaar alle uitgaven 

van NWST. Vanaf 2017 betaald u het 
volledige jaarbedrag van € 215.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

* Een super-abo voor een super prijs. Geldig t/m eind 2016.
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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?
Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in
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POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand
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GPS-DATAGPS-DATA
Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-

bestrijdingsmiddelen?

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

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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van toplaag Grassmaster
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Duurzaam onderhoud
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FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER
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0252-211288
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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
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HGM heeft onlangs een pilot gedraaid met een drone op golfbaan Burggolf St Nyk in Sint Nicolaasga in Friesland. Daarmee wil HGM eerst in kaart 

brengen wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Net als in de rest van de markt, stelt men zich ook daar de vraag: investeren of niet investeren? 

Als het aan Arno Westhoven en drone-specialist Jan Wiersma van Vliegend.nl ligt, is daar maar één antwoord op: ‘Investeren in precisielandbouw moet; 

de vraag is alleen wanneer.’

Auteur: Santi Raats

'We kunnen niet meer om  
precisielandbouw heen'
Arno Westhoven van HGM: 'Drones met camera worden een vast stuk van ons 
beroep’
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Drones
Drones vliegen al een tijdje boven onze hoofden, 
maar voor professioneel gebruik beginnen ze nu 
uit de experimentele fase te komen. Jan Wiersma 
van Vliegend.nl: ‘Ze zijn nu dusdanig betrouwbaar, 
dat men met een gerust hart een dure camera met 
een drone durft te laten meevliegen en weet dat er 
goede gegevens met betrouwbare waardes geme-
ten zullen worden.’
Een van de letterlijk stabiliserende factoren daar-
bij is een stabilisator die de camera recht houdt, 
ondanks schommelingen van de drone door vlieg-
beweging of wind. 

Camera- en dataverwerkingsapparatuur
Verder is de doorontwikkeling van de camera-
apparatuur en dataverwerking van belang voor 
een volwassen product, want de drone is feitelijk 
slechts het ezeltje dat de camera en de dataver-
werking op zijn rug draagt. De drone moet in prin-
cipe voldoen aan de luchtwaardigheidseisen die 

door de overheid gesteld worden.
Adviseur Arno Westhoven van HGM werkt samen 
met Wiersma omdat die niet één specifieke drone 
met camera levert, maar behalve techneut en 
dealer ook ontwikkelaar is van drones en de inge-
bouwde apparatuur voor alle mogelijke specifieke 
toepassingen. Een golfgreen is qua afmetingen 
natuurlijk niet hetzelfde als een lap grond in de 
akkerbouw, en de vragen in de golfbaan- en sport-
veldensector zijn ook van een andere orde dan de 
vraag hoe men een gewas meer laat opbrengen. 
Westhoven: ‘Grassen hebben last van een groot 
aantal schimmels en bacteriën. Als je een drone 
inzet boven een golfbaan, moet de camera zijn 
ingesteld op de schimmels en/of de bacteriën die 
daar voorkomen. Daarvoor zijn gewas-specifieke 
datakaarten nodig. Wiersma kan die bouwen.’

De pilot
‘Tot nu toe hebben we gemeten waar de golfbaan 
voedingsstoffen tekortkomt,’ legt Westhoven uit. 
‘Dat betekent dat de camera heeft vastgelegd waar 
het gras gezond is en waar het gestrest is.’ Dat is 
gebeurd met een multispectraalcamera op een 
hoogte van 110 meter. De operator die de drone 
liet vliegen, was het bedrijf Skydrone Global. De 
drone was, volgens een vooraf ingestelde automa-
tische vliegroute, een half uur in de lucht, en de 
camera heeft met infrarood de elektromagnetische 
straling gemeten die niet voor het blote oog zicht-
baar is. Hierdoor is op beelden te zien wanneer een 
plant niet lekker in zijn vel zit en niet goed groeit, 
wat niet direct zichtbaar is tijdens een rondje over 
de baan. De beelden zijn te zien in de zogeheten 
‘vegetatie-index’. De infraroodcamera neemt ook 
waar op welke plekken water is: niet alleen water-
partijen, maar ook vocht in de bodem. Daarmee 
kan de greenkeeper nagaan of er wellicht een 
drainage verstopt zit, of op welke plaatsen er meer 
verschraald moet worden omdat er te veel vocht 
wordt vastgehouden. De vegetatie-index kan 

worden vertaald naar een gps-taakkaart, op basis 
waarvan de trekker kan rijden en de spuitmachine 
kan doseren.

Doorontwikkeling camera
De pilot is een eerste aanzet tot het ontwikkelen 
van de apparatuurmogelijkheden. De camera regi-
streert nu op vijf verschillende golflengtes. Er is al 
technologie op de markt die registreert op 41 golf-
lengtes en die dus meer kan zien. Met deze hyper-
spectraalcamera’s kunnen binnenkort verschillende 
andere zaken in beeld worden gebracht, naast een 
tekort aan voedingsstoffen. Westhoven: ‘Waar de 
golfsector ook behoefte aan heeft, is informatie 
over het gehele plaatje: hoe zit de grond in elkaar, 
waar zitten de leem-, klei- en zandplekken, waar 
zijn de voedingstekorten, hoe zijn de voedingste-
korten ontstaan en waardoor zijn ze veroorzaakt: 
schimmels, aaltjes of bacteriën? En hoe hoog is 
dan bijvoorbeeld de aaltjesdruk?’

Mens blijft onmisbaar
De mogelijkheden om al deze zaken vast te leg-
gen, staan voor de deur, volgens Wiersma: ‘De 
seizoenen duren langer dan de ontwikkelingen.’ 
Het is aan hem om uit te zoeken op welke hoogte 
de drone moet vliegen om de golflengtes goed te 
laten oppikken door de camera. Ook blijft nauwe 
samenwerking nodig met groene professionals, 
die basisinformatie aanleveren voorafgaand aan 
de dronevlucht: welke symptomen zoekt men in 
welke groeifase van de plant? De mens blijft dus 
onmisbaar – voorlopig althans. ‘De greenkeeper of 
fieldmanager moet aangeven welke werkzaamhe-
den hij recent heeft uitgevoerd, zoals het uitrijden 
van een lading stikstof over het veld de dag ervoor. 
De effecten daarvan zijn niet binnen een dag zicht-
baar vanuit de lucht.’

Bodemscan als basis van de werkzaamheden
Westhoven onderstreept daarnaast het belang van 

Nauwe samenwerking  

blijft nodig met groene  

professionals, die basis-

informatie aanleveren 

voorafgaand aan de  

dronevlucht

De beelden zijn te zien in de zogeheten ‘vegetatie-index’ De camera aan de onderkant van de drone
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INTERVIEW

een bodemscan als basis, die als referentiekaart 
dient voor de gegevens die de camera in de drone 
vanuit de lucht ophaalt. ‘Ik werk onder andere 
met de Soil Scan, die oorspronkelijk is ontwikkeld 
door Eddy Loonstra en inmiddels eigendom is 
van Sweco. Deze meet onder meer het lutumgetal 
c.q. de verdichting, het kalkgetal, het M50-getal 
en het organischestofgetal. Aan de hand hiervan 
moet een greenkeeper of fieldmanager bemesten, 
bezanden en noem maar op. Een week na de basis-
bewerkingen kun je een drone in de lucht oplaten, 
om te kijken hoe het gras zich in de eerste groeipe-
riode houdt. De resultaten die daaruit voortkomen, 
dienen als kaart om de gedane werkzaamheden 
pleksgewijs bij te sturen.’

Maar zodra men een drone inzet, blijven bodem-
monsters voorlopig ook nog belangrijk. Wiersma: 
‘Zolang de camera-apparatuur nog niet zo ver is 
doorontwikkeld dat hij met 100 procent zeker-
heid kan determineren, blijven bodemmonsters 
belangrijk als back-upmateriaal. Het is sowieso niet 
verstandig om alleen vanuit de lucht te bepalen.’

Minidrones door iedereen bestuurbaar
Vanaf juli dit jaar treedt nieuwe wetgeving in wer-
king. Dan mogen minidrones met een maximaal 
gewicht van 4 kilo, binnen een beperkte hoogte en 
oppervlakte, worden ingezet door elke willekeuri-
ge partij die daarvoor een vergunning heeft. Tot nu 
toe moeten dronegebruikers een operator inscha-
kelen, omdat die de licenties daarvoor heeft. Een 
van die licenties bestaat uit de goedkeuring van 
de plaatselijke luchtruimbeheerder om gebruik te 
maken van het luchtruim. ‘We zijn al een minidrone 

aan het ontwikkelen,’ vertelt Wiersma opgewekt: 
‘De Agrisensing Dutch minidrone.’

Investeren in machines
Ondanks al het organisatorische gedoe om een 
drone officieel te kunnen laten vliegen, is er in 
de landbouw steeds meer vraag naar de inzet 
van drones. Geregeld vliegen er drones boven 
landbouwgebied. Een van de redenen, zo blijkt uit 
het verhaal van Westhoven, is dat de bereidheid 
om te investeren er nog niet is, vooral als het gaat 
om sportvelden. ‘Men wil niet te vroeg instap-
pen,’ zo verklaart hij. Een drone met ingebouwde 
apparatuur kost al gauw tienduizenden euro’s. 
De techniek is er allang: de camera’s kunnen al 
gedetailleerde indexen weergeven van 50 bij 50 
centimeter voor kleine greens. Vooral in Amerika 
rijden op sportvelden al precisiebemesters en 
precisiespuiters voor gewasbeschermingsmid-
delen rond. Maar de Amerikaanse cultuur ademt 
sport, en dus is daar ook meer geld beschikbaar 
voor high-end veldbewerkingstechnologieën. ‘We 
zien in Nederland wel steeds meer gps-gestuurde 
machines, zoals bij AH Vrij, maar bedrijven passen 
deze techniek nog niet toe op al hun machines. De 
installatie hiervan gebeurt eerder op nieuw aange-
schafte machines, die al is uitgerust met een sectie-
spuiter. Laten ombouwen van bestaande machines 
is vaak te kostbaar.’ 

Return on investment
Waar men zich volgens hem nog niet bewust van 
is, is dat precisielandbouw zich snel terugverdient 
na de initiële investeringskosten. ‘In plaats van 5 
liter per hectare volvelds te spuiten, kun je met een 

precieze spuit met een hogere dosering spuiten op 
specifieke plekken. Daarmee heb je uiteindelijk een 
lagere kostenpost en een hoger kwaliteitsresultaat.’

Biologische gewasbestrijding 
En terzijde: niet alleen wat betreft investeringen 
in machines is er nog een grote slag te slaan. Er 
zijn ook misstanden als het gaat om producten die 
vervolgens de problemen op golfbanen en sport-
velden moeten aanpakken, aldus Westhoven. ‘De 
markt van biologische bestrijdingsmiddelen is een 
grote rimboe; niemand weet wat echt werkt en 
wat niet. We hebben onafhankelijke proefvelden 
nodig. Die ontbreken nu. De tuinbouwsector heeft 
die proefstations wél. Daarom werken wij nu alleen 
met biologische gewasbeschermingsmiddelen die 
voor de tuinbouwsector als werkzaam uit de tests 
zijn gekomen.’

Precisielandbouw onvermijdelijk
Ten slotte denkt Westhoven dat precisielandbouw 
ons vanzelf zal worden opgelegd. ‘Door de vraag 
naar duurzaamheid en minder milieubelasting, 
vertaald naar wetgeving van de overheid, zullen 
wij allemaal sowieso moeten overstappen op pre-
cisielandbouw. We kunnen er niet meer omheen. 
Drones met camera zullen een vast stuk gereed-
schap voor de uitoefening van ons beroep worden.’

‘Waar de golfsector ook 

behoefte aan heeft, is  

informatie over het  

gehele plaatje’

Jan Wiersma (l) en Arno Westhoven 

5 min. leestijd
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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.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Beleving!

Wat ik af en toe weleens een beetje mis, is het werken op grote toernooien. 
Met een man of 25 tot soms wel 50, zorgen dat de baan er perfect spelklaar bij 
ligt. Dit is volgens mij de ultieme greenkeeperbeleving, die je minimaal één keer 
in je leven moet meemaken. Ongelooflijk vroeg in de ochtend met zijn allen 
in de werkplaats, daar je job voor de ochtend doorkrijgen en dan met al die 
enthousiaste en gemotiveerde greenkeepers de baan in. Op dat moment ligt 
de baan er al geweldig bij, maar hij moet nog beter. De puntjes gaan echt op 
de i; nu komen gezond grasbeheer en topsportbeleving maximaal tot uiting. ’s 
Avonds moe, nog even een kleine pint in de plaatselijke pub en daar aange-
sproken worden door de locals met de vraag: ‘Hoe ligt hij erbij?’
Trouwens, in Schotland is het heel normaal dat niet de pro wordt aangespro-

ken in de kroeg, maar de greenkeeper. Hij weet hoe de baan te bespelen is, hij is op dat gebied de vakman. Een ‘klein’ cultuurverschil, dat we 
hier in Nederland ook nog eens moeten bewerkstelligen…
Door de drukke agenda van mij en mijn gezin heb ik helaas geen tijd meer om al die toernooien af te reizen. Daarom vind ik het zo gaaf dat 
een aantal van onze greenkeepers zin heeft om op een BMW Open te werken in Duitsland. Maar bijvoorbeeld ook Eric Wijnhoven, en al die 
andere mannen die op verschillende toernooien in de wereld werken, tot en met de Ryder Cup. 
Wel vind ik het jammer dat er zo weinig animo is om bijvoorbeeld op de Dutch Open te werken. Greenkeeping is voor mij altijd de ultieme 
combinatie van werken in het groen en sportbeleving geweest. Een toernooi is het allermooiste; daarin komt alles samen. 
Wat ik gelukkig wel zie, is dat er nog banen zijn die voor een toernooi even alles op alles zetten. Banen die echt willen pieken voor een mooi 
toernooi. Een goed voorbeeld daarvan was de Prins Claus Beker. Ik was op vakantie, maar ik hoorde fantastische verhalen over wat Allan en 
zijn mannen hadden neergelegd voor die dag. Als afsluiting van dit stuk wil ik daarom Allan Salmond en het greenkeepingteam van de Noord 
Nederlandse Golf & Country Club van harte bedanken voor hun gastvrije ontvangst bij de Prins Claus Beker op deze prachtige baan. Een 
groot compliment voor het hele greenkeepingteam. De baan lag er prachtig en uitdagend bij voor alle deelnemers aan dit mooie evenement. 

Op 10 oktober wordt de NGA-greenkeeperswedstrijd gespeeld op Golf & Country De Kennemer. Binnenkort gaan we de uitnodigingen hier-
voor digitaal versturen. Lucas, Dick en het Kennemer-team zijn natuurlijk door de wol geverfde greenkeepers als het gaat om het prepareren 
van een baan voor een wedstrijd. We verwachten dus een prachtig toernooi op deze toch al zo mooie duinbaan.
Hopelijk zien we jullie allemaal op het jubileumfeest of tijdens de greenkeeperswedstrijd!
Achter de schermen is de NGA druk aan het werk. Nieuwe bestuursleden, nieuwe bestuursfuncties, nieuwe ideeën, opleidingen, ProTurfCare, 
de green deal en natuurlijk het jubileumfeest en de vakdag. Wat betreft het jubileumfeest: zie hiervoor de vooraankondiging op de andere 
bladzijde. Reken maar dat we dit 25-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

Met groet,
Koert Donkers
Voorzitter Nederlandse Greenkeepers Associatie 

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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Op 19 juni jl. vertrok een achttal Nederlandse greenkeepers naar 
het BMW-toernooi om daar een handje te helpen. Dit toernooi 
vond plaats van woensdag 22 juni tot zondag 26 juni. 

Op zondag 19 juni werden de acht greenkeepers: Jos van den Ou-
weland, Freek Hendrickx, Sam de Jong, Arjen Westeneng, Herbert 
van Hout, Silvain Timmerman, Ralf Smeets en Jolanda Vonder, 
rond de klok van twee uur verwacht op Golfclub Gut Lärchenhof.

Herbert van Hout: ‘Ik ben er voor de tweede keer naartoe gegaan 
om een betere indruk te krijgen van wat nu gevraagd wordt van de 
greenkeeping, daar. De eerste keer heb je zo veel indrukken en verloopt 
alles hectisch. De sfeer onder de greenkeepers was ook deze keer weer 
super in orde, en waar ik heel blij van word is dat de nieuwe jonge 
deelnemers het fantastisch hebben gedaan. Het zegt toch iets over het 
niveau waarop greenkeeping Nederland op dit moment staat.’

Freek Hendrickx: ‘Twee jaar geleden, in 2014, was ik er ook bij. Wat was 
het weer een mooi toernooi! Om te beginnen de aankomst; we waren 
nog maar net aangekomen en hadden iedereen een handje geschud 
of er werd al gevraagd of we tijd hadden om even mee te helpen op 
de baan. Daar zeiden wij natuurlijk geen nee tegen. We hebben niets 
te klagen, want al deze uren is ervaring opdoen. Wat mij het meest 
is bijgebleven van dit jaar, is toch wel het slechte weer. Het was leuk, 
leerzaam en uitdagend om mee te maken, maar wel hard werken! Maar 
daar zijn we tenslotte greenkeepers voor. Al met al smaakt het naar 
meer. In september staat het volgende toernooi op mijn kalender: het 
KLM Open op The Dutch.’

Arjen Westeneng: ‘Wat een supergave week heb ik beleefd. Prachtig 
om vier keer per dag zulke mooie greens te mogen maaien; 25 keer 
maaien en 13 keer rollen in één week! De greens kunnen hier veel aan. 
Het deel uitmaken van zo’n geweldige groep en mogen meewerken op 
Gut Lärchenhof was voor mij een schitterende ervaring. Ik raad het 
iedereen aan om eens buiten de eigen baan te kijken. Bij gezondheid ga 
ik in 2018 weer mee, hoor!’

Jos van de Ouweland: ‘Ik wou graag meewerken aan het BMW Open 
om nog meer ervaring op te doen en een breder gezicht te krijgen bij 
een grote wedstrijd. Wat me het meeste opviel, was hoeveel verant-
woordelijkheid we kregen. Ik mocht direct fairways maaien. Natuurlijk is 
het mooi om mee te werken aan zo’n groot toernooi, waar de baan er 
zo mooi en perfect bij ligt.’

Nederlandse Greenkeepers helpen op 
BMW International Open 2016

NGA-Nieuws
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Ralf Smeets: ‘Dit was mijn eerste ervaring als greenkeeper op een in-
ternationaal golftoernooi. Een echte must voor elke jonge greenkeeper! 
Iedere ochtend als om vier uur de wekker ging, stond ik op met het 
vooruitzicht weer nieuwe ervaringen en indrukken op te doen. Deze 
ervaring smaakt naar meer!’

Silvain Timmerman: ‘Na een toernooi te hebben gedaan op de Ameri-
kaanse Tour, leek het me mooi om ook een toernooi in Europa mee te 
maken, vooral om te zien wat de verschillen zijn. Qua opbouw was het 
allemaal gelijk; alleen in het onderhoud zat veel verschil wat betreft de 
planning. Zo werden bij het BMW-toernooi de greens en fairways vaker 
gemaaid, zowel ‘s morgens als ‘s avonds. In Amerika werden de fairways 
alleen ‘s avonds gemaaid, ‘s morgens werd er dauw geveegd. Het was 
een superervaring om weer aan een groot toernooi mee te werken. Ik 
kan iedereen aanraden om het te doen als je er de kans voor krijgt. Het 
is een ervaring die je niet wekelijks meemaakt.’

Sam de Jong: ‘Voor mij was dit de eerste keer, maar zeker niet de laatste. 
Wat een geweldige ervaring om mee te mogen maken! Schitterend hoe 
we werden opgenomen in het team van Gut Lärchenhof, dat ons zeker 
niks te kort deed. Zeer leerzaam om te zien wat er allemaal gebeurde 
aan voorbereidingen en wat er bij zo’n groot toernooi komt kijken. Al 
met al was het fantastisch. Op naar een volgend toernooi!’

Jolanda Vonder: ‘Voor mij was het de tweede keer dat ik bij dit toernooi 
mee mocht draaien. Ik vond zelf het leukst dat ik met nog zeven andere 
Nederlanders hiernaartoe mocht om hen dit ook te laten zien en het 
te regelen. Om samen met de Duitse collega’s de werkzaamheden 
onderling te verdelen en om de baan zo goed mogelijk te prepareren, 
dat geeft toch wel een megakick. Ik zou het de volgende keer zo weer 
doen! Daarnaast hopen we in de toekomst vele andere greenkeepers 
mee te kunnen nemen naar andere grote toernooien.’

www.ngagolf.nl • info@ngagolf.nl 
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SAVE THE DATE:
 25 NOVEMBER 2016

feest voor iedereen

• ALV
• CONTACTDAG
• BEURS
• DAGACTIVITEITEN
• DINER
•  JUBILEUMFEEST MET DJ 



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

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 Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl
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VOSCA Gezonder Gras Concept: stap 3

Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

greens én topgreens om op te scoren? Begin wel bij de basis:

Verminder stress
• Focus op ideale vochtbalans in toplaag

• Breek vilt af met Wormpower

• Filter schadelijke UV straling met Turf Screen

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.
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SBA Golf & Groen startte in april met renovatiewerkzaamheden op Hitland. In drie fases zijn verscheidene delen van de golfbaan aangepakt.  

Zo is onder meer green 17 volgens het in Nederland nog niet zo bekende coring-principe ingezaaid. Dit heeft als voordeel dat de green weer sneller 

bespeelbaar is. ‘Als je maar één green verwisselt op je baan, dan houd je zo de kwaliteit van dat gras hetzelfde als die van de rest van de greens’, zegt 

Pierre Janssen, directeur SBA Golf & Groen.

Auteur: Sylvia de Witt

Hitland is onderdeel van recreatiegebied Hitland, 
een gebied van zo’n 270 hectare. Vijfentwintig jaar 
geleden is besloten om hier ook golf als recreatie-
vorm aan te bieden. Daartoe werd in 1993 eerst 
een 9 holesgolfbaan aangelegd, die later werd 
uitgebreid naar 18 holes. Ook zijn er in de loop der 
jaren een par-3-oefenbaan en meerdere faciliteiten 
bij gekomen. Golfen wordt hier aangeboden voor 
een zo laag mogelijke prijs en men heeft weinig 
golfvaardigheid nodig. Daardoor is Hitland niet 
alleen de toegankelijkste baan, maar ook een van 
de drukst bezochte banen van Nederland.

Opbouw van piepschuim
Hitland ligt in een lastig gebied. Daardoor is de 
golfbaan niet echt makkelijk in onderhoud en zijn 
er veel renovatiewerkzaamheden nodig. Vanaf 
2005 is SBA Golf & Groen hiervoor in beeld.  

‘De meeste golfbanen liggen op klei, zand of löss, 
maar Hitland ligt in een veengebied. En veen is 
een aparte grondsoort, die blijft inklinken’, vertelt 
de directeur van SBA Golf & Groen, Pierre Janssen. 
‘Daarom is deze golfbaan opgebouwd met EPS-
platen (piepschuim), met daaroverheen een laag 
folie, drainage, een drainerende zandlaag van 
20 centimeter en een toplaag van 20 centimeter 
zandturfmengsel. Hitland is de eerste en ook nog 
steeds de enige golfbaan in Nederland met zo’n 
opbouw van piepschuim.’ Zeven jaar geleden werd 
The Dutch in Spijk aangelegd. Deze golfbaan ligt 
in een vergelijkbaar gebied volgens Jan Lassche, 
directeur van Recreatieschap Hitland en manager 
van de gelijknamige golfbaan. ‘Daar is gekozen 
voor gietbeton als ondergrond voor de greens en 
de surroundings. Gietbeton is een vergelijkbare 
methodiek. Normaliter zou je van de bodem af met 

zand opbouwen, maar zand weegt 1500 kilo per 
kuub. Piepschuim en gietbeton zijn veel lichter.’  

Golfbaan op veengrond duurder in onderhoud
SBA Golf & Groen legt al vanaf 1983 golfbanen aan, 
maar kwam bij Hitland pas voor het eerst in aan-
raking met veengrond. Janssen ondervond dat de 
opbouw met piepschuim echt een andere aanpak 
vereist bij de aanleg van een teebox of een green-
box. ‘Maar het onderhoud daarna is verder groten-
deels hetzelfde als dat op andere golfbanen.
Wij bouwen al drieëndertig jaar golfbanen en we 
weten hoe een greenopbouw of een tee-opbouw 
eruit moet zien. Het enige verschil is dat er hier 
sprake is van een heel hoog grondwaterpeil,  
waarop je het piepschuim moet leggen om  
stabiliteit in die green of teebox te krijgen.’
SBA heeft nu de green, de damesteebox en de 

Geslaagde renovaties  
in grillig veengebied
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fairway van hole 17 gerenoveerd, evenals de 
herenteebox van hole 2 en de greensurrounding 
van hole 18. Verder is er gezorgd voor grondver-
beteringen en drainages op hole 12, 13, 15 en 17. 
In de laatste fase van dit jaar zullen voornamelijk 
mounds worden gereconstrueerd op de holes 3, 4, 
5, 6, 12, 13 en 15.

Door de lastige veengrond is het onderhoud van 
Hitland wél duurder dan dat van golfbanen met 
een zandondergrond. Als er straks nog meer  
renovaties op het oude gedeelte moeten plaats-
vinden, wordt het volgens Lassche een kostbaar 
verhaal. ‘Dan zal ik de komende tien jaar meer dan 
1 miljoen moeten uitgeven aan renovatiewerk-
zaamheden. Als het niet echt nodig is dat een  
teebox hoger komt te liggen, kunnen we misschien 
op een andere manier toch hetzelfde resultaat 
bereiken, zonder de toepassing van piepschuim. 
Dit jaar geven we al meer uit dan we hadden  
gereserveerd. De komende jaren wordt dat wel 
weer rechtgetrokken. Als je echter tien jaar lang 
een ton per jaar moet uitgeven, dan moet je het 
wel reserveren. En over tien jaar zijn de prijzen 
waarschijnlijk hoger; dan komt er nog eens zo’n  
15 procent bovenop. Daar dien je allemaal  
rekening mee te houden. Dus: vooral kritisch  
blijven op wat je renoveert.’

Altijd verrassingen in grillig gebied
Lassche werkt al vanaf 2004 met een beheerplan 
en daarmee is hij een van de weinige golfbaan-
beheerders. ‘Als recreatieschap hebben we voor 
het openbare gebied altijd alles uitbesteed. Dat 
gold ook voor de golfbaan. Voor de jaren 2014 tot 
en met 2016 werd het onderhoud van de golfbaan 

opnieuw openbaar aanbesteed, waarbij de laagste 
prijs bepalend was. SBA Golf & Groen had de  
laagste inschrijving en is daardoor het derde  
contract met ons aangegaan.’

De eerste keer dat de beheerder van Hitland 
met SBA in zee ging, was in 2005 via een keurig 
RAW-bestek. En dat is nog altijd redelijk uniek in 
Nederland, meent Lassche. Hoewel hij ook ziet  
dat steeds meer golfbanen overgaan op een of 
andere vorm van werkbeschrijving.
‘Nu wordt opnieuw een beheerplan vastgesteld 
voor een periode van tien jaar. Het gebied hier is 
grillig; je kunt van tevoren misschien inplannen  
dat er bepaalde dingen moeten gebeuren, maar 
het kan anders uitpakken. Zo hebben we dit jaar 
weer een aantal verrassingen gehad met de  
beregeningsinstallatie, grond die verzakt was, 
kabelbreuken. Je moet dus binnen het beheerplan 
de financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld 
waterbeheersingsproblemen of drainage- 
problemen à la minute te kunnen oplossen. 
 
Ieder jaar wordt er drainage bij gelegd. Er ligt 
momenteel meer dan 56 kilometer drainage op 
deze baan en elk jaar komt daar weer wat bij.’
Janssen kan alleen maar beamen dat het gebied 
van Hitland grillig is. ‘Dat heb je met veengebied. 

Renovatie Hitland SBA Groen en Golf

‘Veengebied blijft nazakken 

door het wisselende water-

peil; daardoor ontstaan er 

verzakkingen op plaatsen 

waar ze eerst niet waren’
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Het blijft nazakken door het wisselende waterpeil; 
daardoor ontstaan er verzakkingen op plaatsen 
waar ze eerst niet waren. Daar zul je dan een  
aanpassing moeten maken. Maar in grote lijnen 
 is zo’n beheerplan zeker goed op te stellen.’

Verdwijnen van reliëf
Voor zo’n beheerperiode van tien jaar bepaalt 
Lassche met de hoofdgreenkeeper wat er als eerste 
moet gebeuren en waarvoor SBA Golf & Groen 
wordt ingeschakeld. Urgent was de renovatie van 
green 17. Van deze green op de oude 9 holes- 
golfbaan waren de zijkanten verzakt, doordat  
het piepschuim eigenlijk wat te krap was gelegd. 
‘Er zijn altijd heuveltjes rond de greens,  
de zogeheten mounds’, legt Lassche uit. ‘Op de 
nieuwe 9 holes hebben we het piepschuim tot 
onder die mounds door laten lopen, waardoor er 
minder problemen zullen ontstaan. Van deze green 
was ook de voorkant verzakt en “op één oor” gaan 
liggen.’ Voor de renovatie van green 17 is ook  
EPS toegepast. Voorts zijn er twee teeboxen  
opgebouwd met EPS. Bij de oude 9 holes was 
alleen bij de greens EPS gebruikt, niet bij de tee-
boxen. Beide teeboxen zijn nu weer opgebouwd 
tot zo’n meter boven de grond, eerst met EPS, 
tot de laatste 40 centimeter, waarvoor zand is 
gebruikt. 

Werken met andere machines
SBA Golf & Groen heeft de afgelopen jaren  
behoorlijk wat kennis opgedaan waarmee ze goed 
kunnen inspelen op deze ontwikkeling. Dat is ook 
merkbaar aan de keuze van de maaimachines. 
Zo zijn er op Hitland drie roughmaaiers op proef 
geweest, maar het gebied bleek zo nat dat er 
andere machines nodig waren om de rough te 
maaien. Lassche: ‘Deze rough is niet gedraineerd 
en niet bezand; hier moet het water op een natuur-
lijke manier weglopen.’  ‘Voor de rough werken we 
hier inderdaad met andere machines’, vult Janssen 
aan. ‘Je hebt hier sowieso een lichtere machine 
nodig voor minder insporing.’

Het coring-principe
SBA Golf & Groen heeft dit jaar twee keer  
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd in een  
tijdsbestek van ongeveer twee weken; alleen  
in de komende laatste fase duurt de renovatie  
vier weken. De teeboxen zijn 70 centimeter  
opgehoogd, green 17 is 30 centimeter  
opgehoogd en volgens het coring-principe  
ingezaaid. Dit systeem is in Nederland niet zo 
bekend, maar wordt in Engeland regelmatig  
toegepast. Ook bij de renovatie van G&CC Rinkven 
in België, vorig jaar, heeft SBA Golf & Groen  

volgens het coring-principe gewerkt. Janssen legt 
uit wat dit principe inhoudt. ‘Je zaait de green op 
traditionele wijze in, maar de propjes (coring) die 
vrijkomen bij de hollow tining van de bestaande 
greens strooi je in over de nieuw ingezaaide green. 
Dit heeft als voordeel dat de green veel sneller 
weer bespeelbaar is. Als je maar één green op de 
baan verwisselt, houd je de kwaliteit van dat gras 
gelijk aan die van de rest van de greens. Voor de 
aanleg van een geheel nieuwe green zaai je in met 
struisgras of roodzwenk. Maar die green verschilt 
dan qua grassamenstelling van de overige greens, 

INTERVIEW

‘Vooral kritisch blijven op 

wat je renoveert’

Renovatie Hitland SBA Groen en Golf

7 min. leestijd



•  De stand van zaken: Wat heb jíj reeds gedaan aan jouw  

Green Deal-opdracht?

•  Hoe kun je werken aan het borgen of verbeteren van de structurele 

speelkwaliteit van jouw golfbaan?

•  Introductie van meerdere best practices in Integrated Turfgrass 

Management (ITM).

  Bestemd voor

  Hoofdgreenkeepers, managers, commissies & branche duur-

zaam beheer. Laat je tijdens deze interactieve themaochtend 

informeren en inspireren!

 Programma

 9.00 u Ontvangst

 9.30 u Seminar (inclusief pauze)

 12.00 u Mogelijkheid tot bezoek KLM Open 

 NGF-seminarlounge nabij de driving range

 The Dutch, Haarweg 3, 4212 KJ Spijk

SPEELKWALITEIT & DE GREEN DEAL

VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2016

UITNODIGING
NGF AGRONOMIE SEMINAR

NGF AGRONOMIE SEMINAR
SPEELKWALITEIT & DE GREEN DEAL

SPREKERS

OPENING

Marieke van Rhijn, NGF-bestuurslid Duurzaam!Golf. In haar professionele leven 

onder meer plaatsvervangend voorzitter van de commissie MER (milieueffecten-

rapportage). Enthousiast golfster bij de Noordwijkse Golfclub.

UPDATE GREEN DEAL

Joris Slooten, NGF Ontwikkeling Golf en Taco Regensburg, Wageningen UR. Een 

korte update vanuit de Green Deal. Met o.a. toelichting op de ‘Probleemanalyse 

Gewasbeschermingsmiddelen gebruik in golf’ inclusief literatuurstudie door de 

WUR en het verder gestalte geven aan het ‘Innovatienetwerk Duur zaam Beheer 

Natuurlijk Sportgras’.

WAT IS STRUCTURELE SPEELKWALITEIT IN GOLF? 

Jurrian van der Vaart, Challenge Tour-pro & NGF-ambassadeur Structurele 

Speelkwaliteit en Joris Slooten, NGF. Wat is dat nu, structurele speelkwaliteit? En 

hoe zit het met de normering hiervan?

INTEGRATED TURFGRASS MANAGEMENT MET BEST PRACTICES

Niels Dokkuma, NGF-agronoom. De stand van zaken m.b.t. NGF Agronomie 

en de introductie van het Integrated Turfgrass Management model als working 

document met meerdere best practices als praktische voorbeelden.

BEST PRACTICES IN ITM

Koert Donkers, NGA-voorzitter. Verschillende concrete voorbeelden van best 

practices worden toegelicht en Koert verneemt graag jouw bevindingen. 

PITCHES IN ITM

Tijdens meerdere korte pitches worden verschillende best practices geïntrodu-

ceerd, waaronder het NGF Baanbeheerplan-format, Green Deal Golf-dataviewer 

en een NGF Communicatietoolkit waar je later dit jaar mee aan de gang kunt.

AANMELDING

Kosten: 20 euro per persoon. Dit is inclusief toegang tot het KLM Open op de 

vrijdag, deelname aan het seminar en een hapje en drankje. Exclusief parkeren, te 

bestellen via klmopen.nl  

Graag voor 25 augustus aanmelden via inspiratiesessies.ngf.nl 

Doelstelling NGF Agronomie: het assisteren van golfbanen en -clubs op het gebied van 

Integrated Turfgrass Management (integraal beheer van greens, tees, fairways, semi-rough) 

middels onafhankelijke voorlichting en ondersteuning.

PARTNER IN 
DUURZAAMHEID

•  De stand van zaken over de nieuwe realiteit in golfbaanonder-

houd: Wat heb jíj reeds gedaan aan jouw Green Deal-opdracht?

•  Door middel van een planmatige aanpak werken aan het borgen 

of verbeteren van de structurele speelkwaliteit van jouw golfbaan.

• Aanreiken van handvatten voor oplossingen.

  Bestemd voor

  Bestuurders en directies, commissies, managers & branche 

duurzaam beheer. Laat je tijdens deze interactieve themaochtend 

informeren en inspireren!

 Programma

 Ochtend Mogelijkheid tot bezoek KLM Open 

 12.30 u Ontvangst

 13.00 u Seminar (inclusief pauze)

 15.30 u Afsluiting 

 NGF-seminarlounge nabij de driving range

 The Dutch, Haarweg 3, 4212 KJ Spijk

GEO & DE GREEN DEAL

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016

UITNODIGING
GEO SEMINAR

SEMINAR GEO & DE GREEN DEAL

SPREKERS

OPENING 

Marieke van Rhijn, NGF-bestuurslid Duurzaam!Golf. In haar professionele leven 

onder meer plaatsvervangend voorzitter van de commissie MER (milieueffectenrap-

portage). Enthousiast golfster bij de Noordwijkse Golfclub.

UPDATE GREEN DEAL & PLANMATIGHEID DOOR MIDDEL VAN GEO

Joris Slooten, NGF Ontwikkeling Golf. Een korte update over de stand van zaken 

in de Green Deal. De ‘Probleemanalyse’ en het verder gestalte geven aan het 

‘Innovatienetwerk’ worden onder andere toegelicht. Daarnaast maakt het GEO-

beheerprogramma de Green Deal-uitdaging voor golfbaanbeheerders concreet en 

overzichtelijk. Joris geeft hierop een toelichting.

NGF AGRONOMIE: VERSCHILLENDE BEST PRACTICES

Niels Dokkuma, NGF-agronoom. De stand van zaken m.b.t. NGF Agronomie en 

de introductie van concrete best practices. Daarnaast het NGF Baanbeheerplan-

format, Green Deal Golf-dataviewer en een NGF Communicatietoolkit waar je later 

dit jaar mee aan de gang kunt.

INNOVATIENETWERK DUURZAAM BEHEER NATUURLIJK SPORTGRAS

Genootschap van Onafhankelijke Adviseurs in golfbaanonderhoud- en beheer. 

Aan de hand van stellingen een panelsessie met enkele onafhankelijke adviseurs 

over het belang van planmatigheid in golfbaanbeheer. 

HET BELANG VAN PLANMATIG BEHEER

NGA-hoofdgreenkeepers. Een interactieve sessie met praktijkvoorbeelden van hoe 

deze vakmensen nu al in de dagelijkse praktijk middels planmatigheid aan structu-

rele speelkwaliteit werken. Met o.a.: Arijan van Alphen, Gerhard Teunissen en Koert 

Donkers.

AANMELDING

Kosten: 20 euro per persoon. Dit is inclusief toegang tot het KLM Open op de 

vrijdag, deelname aan het seminar en een hapje en drankje. Exclusief parkeren, te 

bestellen via klmopen.nl  

Graag voor 25 augustus aanmelden via inspiratiesessies.ngf.nl 

De golfsport is gediend met een gezonde, sportieve en economische ontwikkeling van de branche. 

De NGF richt zich daarom in haar dienstverlening, naast de sportieve ondersteuning, ook steeds 

meer op de zakelijke aspecten van de organisatie van golfbanen en -clubs. De NGF treedt op als 

expertisecentrum en biedt (digitale) publicaties, workshops en doelgroepprogramma’s aan.

PARTNER IN 
DUURZAAMHEID
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wat weer invloed heeft op het golfspel en het 
onderhoud. Bij het coring-systeem is de kwaliteit 
van de nieuwe green gelijk aan die van de overige 
greens op de baan. Het coring-principe heeft als 
voordeel dat de green sneller dichtgroeit. Nu kan 
er zo’n vier maanden niet op gespeeld worden. 
‘De green “houdt de bal beter” door de toepassing 
van dit coring-systeem’, meent Lassche. ‘De golf-
speler wil namelijk hetzelfde gevoel hebben als bij 
de andere greens. Bij een normaal renovatieproces 
zou je de betreffende green langer uit het spel 
moeten houden om ditzelfde effect te bereiken.’
Janssen: ‘Normaal kost het een jaar om dezelfde 
green bespeelbaar te maken.’ 

Green quantum conditioner
Je moet als beheerder constant alert blijven, vindt 
Lassche. Nu is er de green deal, waarop je uiteraard 
ook moet anticiperen. ‘SBA heeft op bepaalde  
golfbanen al proeven gedaan met vormen van  
alternatief beheer, zoals integrated turf  
management. Dat is gewoon goed cultuur- 
technisch beheer. SBA als aannemer en ik als 
beheerder nemen dit de komende tijd heel serieus.’

Verder heeft Lassche besloten, ook al is het 
kostbaar, om alle greens te voorzien van green 
QC-elektronica. Dit is passieve elektronica, die de 
schadelijke resonanties en invloeden van de  
vele elektromagnetische velden en straling  
neutraliseert. Samen met drie andere golfbanen 
heeft Hitland hiermee proeven gedaan;  
de elektronica bleek een goede uitwerking te  
hebben op de gezondheid van de planten.  
Lassche was aanvankelijk nogal sceptisch, maar 
werd door de resultaten van de proeven verrast.  
‘De planten kregen veel langere wortels, de gras-
dekking was dichter en de grassamenstelling was 
beter en gezonder. Ik denk dat ik de eerste ben in 
Nederland die dit doet. Ik verwacht dat het positief 
zal uitwerken en dat het gebruik van kunstmest, 
gewasbeschermingsmiddelen en water hierdoor 
in de nabije toekomst tot een minimum beperkt 
kan worden. Ik neem de green deal heel serieus en 
het zou mooi zijn als iedere golfbaanmanager en 
hoofdgreenkeeper dat ook doet’, besluit Lassche. 

Pierre Janssen Jan Lassche

‘SBA als aannemer en ik als 

beheerder nemen alternatief 

beheer de komende tijd 

heel serieus’ 

Green 17
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Primo Maxx van producent Syngenta, onder meer verkrijgbaar bij distributeur Prograss, werkt op basis van Trinexapac-ethyl, dat de verticale bladgroei 

vermindert waardoor het gras beter uitstoelt. In dit artikel enige achtergrond over het product en zijn toepassing.

Auteur: Kelly Kuenen

In de akkerbouw worden sinds jaar en dag zoge-
naamde halmverkorters toegepast om tegen te 
gaan dat het graangewas te lang wordt en plat 
gaat liggen (legeren). Producten uit dezelfde fami-
lie van deze plantengroeiregulatoren deden pas 
veel later hun intrede op golfbanen en sportvel-
den. Primo Maxx is een van die producten die de 
groeilengte remt. De laatste jaren is een duidelijke 
toename van het in Nederland toegelaten mid-
del te zien, laat Prograss weten. ‘Waar het gebruik 
op greens en moeilijk te maaien baanonderdelen 
zoals bunkerranden al vrij gangbaar was, zien we 
nu ook de inzet van het product op bijvoorbeeld 
fairways en stadionvelden.’ 

Toepassingen
Met zijn groeiregulerende werking kan Primo Maxx 
voor verschillende doeleinden worden toegepast: 
een hogere greensnelheid en maaihoogte, een 
stevigere grasplant, een betere schaduwtolerantie, 
efficiënter watergebruik en het onder controle 
houden van straatgras. Daarnaast zou toepassing 

voor het product zorgen voor minder ziekte- en 
onkruiddruk en een beter resultaat met doorzaai-
en. Het gebruik van Primo Maxx op fairways is om 
een aantal redenen in het bijzonder in opkomst, 
stelt Prograss. Ten eerste kan de maaifrequentie 
worden verlaagd. Er zouden voorbeelden zijn 
waarbij het aantal maaibeurten op fairways met 
meer dan 50% wordt verlaagd, met als gevolg 
minder brandstofgebruik, minder onderhouds- en 
reparatiekosten en een tijdsbesparing.

De werkzame stof in Primo Maxx is Trinexapac-
ethyl. Deze stof blokkeert in de grasplant de 
productie van het groeihormoon Gibberelline, dat 
met name verantwoordelijk is voor de aansturing 
van de celstrekking. Het gevolg is dat de verticale 
(blad)groei vermindert, maar de totale groei van 
de plant niet minder wordt, maar anders. Het gras 
blijft op hetzelfde niveau groeien, maar de energie 
wordt anders verdeeld en meer naar beneden 
gestuurd waardoor meer zijwaartse uitstoeling en 
een betere wortelgroei en -ontwikkeling ontstaat. 

‘We zien nu ook de inzet op 
bijvoorbeeld fairways’ 
Groeiregulator Primo Maxx remt verticale groei grasplant 

‘We zijn we van drie keer 

in de week maaien 

teruggegaan naar 

twee keer’
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Volgens Prograss toont onderzoek even grote 
hoeveelheid bladgroen aan in behandelde  en 
onbehandelde grasplanten. Bij de behandelde 
grasplanten is echter sprake van kleinere cellen en 
is de concentratie bladgroen hoger. 

Gebruikers
Geert Olthuis, hoofdgreenkeeper van Lochemse 
G&CC De Graafschap, heeft het product nu twee 
seizoenen ingezet op fairways. ‘Het resultaat dat 
we hier hebben is een dichtere en compactere 
graszode, steviger gras dat, zeker vorig seizoen, 
beter resistent tegen droogte was. Ik zeg zéker 

ACHTERGROND5 min. leestijd

Onbehandeld en behandeld.

Boven: onbehandeld. Onder: behandeld met Primo Maxx. Geert Olthuis

GeADVISeerDe TOePASSINGeN PrIMO MAxx:
Hogere greensnelheid en maaihoogte
Toepassing van Primo Maxx leidt bij dezelfde maaihoogte tot een hogere greensnelheid. Dat bete-
kent dat de maaihoogte kan worden aangepast zonder balsnelheid te verliezen. 
Steviger grasplant: naast een beter speeloppervlak zorgt Primo Maxx indirect ook voor een betere 
divot resistentie, een betere betredingstolerantie (denk aan tees) en is het risico op scalperen bij het 
maaien minder.

Betere schaduwtolerantie
Onder schaduwrijke omstandigheden produceren grasplanten meer koolhydraten dan onbehandel-
de planten in dezelfde situatie. Behandelde planten tonen bovendien geen excessieve lengtegroei 
die gebruikelijk is onder schaduwrijke omstandigheden. Al met al betekent dit gezonder gras in de 
schaduw.

efficiënter watergebruik
Een fijner, smaller blad door de toepassing van Primo Maxx betekent minder verdamping van vocht. 
Een betere en diepere wortelontwikkeling geeft bovendien toegang tot meer bodemvocht. Een gro-
tere dichtheid van de grasmat betekent daarnaast dat er minder bodemvocht direct vanaf de grond 
verdampt. De besparing op irrigatie zou in droge perioden oplopen tot 20%.

Controle van Poa annua (straatgras)
Bij een tijdige toepassing van Primo Maxx in het voorjaar (maar ook later in het groeiseizoen) is aan-
getoond dat het aantal en/of de lengte van de zaadstengels van Poa annua wordt verminderd. In dat 
kader is het middel een van de instrumenten die in het straatgrasmanagement een belangrijke rol 
kunnen spelen. Het bloeien - en eigenlijk in de aar schieten - van straatgras is met name een proces 
dat wordt aangestuurd door het hormoon Gibbereline.

Beter resultaat doorzaaien
Bij een juiste inzet van Primo Maxx kan eenvoudig het effect van het doorzaaien in een bestaande 
grasmat worden vergroot. Het remmen van de groei van de bestaande grasmat verhoogt de concur-
rentiekracht van de nieuw gezaaide grassen tijdens de vestiging. Denk hierbij met namen aan het 
effect op Poa annua.

Minder ziekte- en onkruiddruk
De toepassing van groeiregulatoren resulteert uiteindelijk onder meer in een gezondere grasplant 
die resistenter is tegen ziektes en plagen. Daarnaast zorgt een dichtere en gezondere grasmat voor 
minder onkruiddruk.
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Mark Timmerman

vorig seizoen, omdat er dit seizoen voldoende 
water is gevallen. Verder zijn we van drie keer in de 
week maaien teruggegaan naar twee keer. Ook de 
bemesting is teruggegaan, van 52N 15P 55K naar 
23N 6P 50K per hectare. De leden en wij greenkee-
pers zijn zeer tevreden over het product.’
Frank Klaver, nu ruim een jaar werkzaam als 
hoofdgreenkeeper bij de Amsterdamse Golf Club, 
kwam tijdens werkzaamheden op andere banen in 
aanraking met Pro Maxx. ‘Uit eerder ervaring wist 
ik wat het product doet, daarom introduceerde ik 
het ook op deze baan.’ Klaver en collega’s zetten 
Pro Maxx jaarlijks 5 à 6 keer in op de tees en greens 

en 3 maal op de fairways. Het grootste voordeel 
noemt Klaver de tijd die bespaard wordt doordat 
er minder maaibeurten nodig zijn. Met name op de 
fairways, die regelmatig gemaaid moeten worden, 
kan het product ingezet worden om de grasgroei 
te remmen. ‘Ik zie veel banen die kijken naar de 
kosten, maar niet naar het stukje tijdswinst dat 
het oplevert.’ Het andere punt dat er voor hem 
uitspringt, is het feit dat het gras beter uitstoelt, 
waardoor een mooiere green wordt verkregen. 
Wat Klaver zich wel afvraagt, zo vertelt hij, is welke 
invloed de Green Deal Sportvelden zal hebben op 
de inzet van dit product. 

Green Deal Sportvelden
Een goede en terecht vraag, die bovendien vaker 
wordt gesteld, vertelt Mark Timmerman van 
Prograss. ‘Op dit moment handelt de overheid 
strikt. Alle chemische producten voorzien van een 
toeleveringsnummer vallen onder de Green Deal. 
Primo Maxx heeft zo’n nummer. Dat wil zeggen 
dat het net als de andere producten de komende 
periode gemonitord wordt.’ Hoe dat precies uit-
pakt, valt nu nog niet te zeggen, zegt Timmerman: 
‘Primo Maxx is geen herbicide, geen insecticide; 
het is anders dan het gros van de producten. De 
Green Deal heeft uiteindelijk als doelstelling  de 
grondwaterkwaliteit te verbeteren en het gebruik 
van producten die hier een nadelig uitwerking 

op hebben te beperken. Daar is bij dit product 
geen sprake van; Primo Maxx is niet giftig voor het 
grondwater. Sterker nog, Primo Maxx is een zeer 
welkome aanvulling en bruikbaar instrument voor 
de greenkeeper en fieldmanager, zéker in het licht 
van de Green deal Sportvelden. De inzet van het 
product helpt in het reduceren van het gebruik 
van zowel fungiciden als herbiciden. We zullen in 
de toekomst bovendien meer en meer te maken 
krijgen met restricties met betrekking tot de hoe-
veelheid water dat gebruikt wordt op sportvelden. 
Ook in dat kader kan het product een belangrijke 
rol spelen.’ 

Hoop is er volgens Timmerman wel: ‘Maar willen 
we dit product ook in de toekomst kunnen gebrui-
ken, dan moet er nog het een en ander gebeuren, 
bijvoorbeeld middels lobbyen. Hopelijk geeft de 
sector aan dat dit een nuttig en onmisbaar product 
is.’

ACHTERGROND

Trinexapac-ethyl remt het 

groeihormoon gibberelline, 

dat verantwoordelijk is 

voor de celstrekking

rekeNPrOGrAMMA
Prograss heeft speciaal voor de toepassing op 
fairways en sportvelden een rekenprogram-
ma opgezet waarbij de financiële kosten en 
baten voor iedere situatie voor op een rijtje 
worden gezet. Ook kan hiermee een nacalcu-
latie worden gemaakt.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6024
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Fusarium wordt veroorzaakt door de schimmel 
Microdochium nivale en is waarschijnlijk de meest 
schadelijke en ontsierende ziekte die in het najaar 
in greens, voorgreens, tees, fairways en op voetbal-
velden kan voorkomen. Naast struisgras en rood-
zwenk tast fusarium voornamelijk straatgras aan. 
De meeste aantastingen ontstaan in het late najaar 
en in de winter. De eerste zichtbare symptomen 
zijn donker en waterig ogend gras.

Deze plekken worden groter en kunnen zalmroze 
tot oranjebruine kringen rond de aantasting 
ontwikkelen. Ook als de omstandigheden minder 
gunstig worden voor aantasting en als de ziekte-
verwekker onder controle is, blijven de schade-
plekken zichtbaar. Deze plekken ogen donker als 
ze nat zijn en licht als ze droog zijn. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden kunnen de plekken  
maandenlang zichtbaar blijven, zelfs tot in het 
voorjaar. In veel gevallen keert straatgras –  
ongewenst – als eerste terug op de ontstane  
schadeplekken.
Met de green deal in het vizier wordt preventie 

steeds belangrijker. Het is daarom van belang om 
nu al na te denken over het reduceren van risico’s, 
zoals extreem natte weersomstandigheden, dauw, 
slecht drogende velden, te weinig luchtcirculatie 
en te veel groei. Reductie van deze risico’s verlaagt 
de kans op het ontstaan van ziektes zoals fusarium.  

iTurf
ICL Specialty Fertilizers heeft de afgelopen jaren  
in verschillende landen met succes het iTurf- 
concept geïntroduceerd. Dit concept staat voor  
geïntegreerd turfgrassmanagement. ICL biedt  
hiermee oplossingen voor bemesting, gras- 
mengsels, wetting agents, gewasbescherming en – 
nog belangrijker – innovatieve producten  
die preventief werken tegen stress en ziektes.  
Het iTurf-concept onderstreept dan ook de aanpak 
op de green deal-sportvelden. 

Instrumenten tegen fusarium 
(Microdochium nivale)
De green deal is in zicht; denk nu al na over het reduceren van risico’s

ADVERTORIAL

Fusarium

In deze tijd van het jaar staan we allemaal wel eens stil bij de vraag hoe we de rest van het seizoen willen omgaan met de greens,  

om ziektes als fusarium zo weinig mogelijk kans te geven. Daarnaast is het in de aanloop naar de green deal van belang om nu al na  

te denken over het reduceren van risico’s.
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DewSmart
Vorig jaar introduceerde ICL DewSmart ter  
ondersteuning van geïntegreerd turfgrass- 
management. DewSmart is uitermate geschikt 
voor het verminderen van dauwvorming op het 
blad. Dauwvorming op grasbladeren kan  
problematisch zijn, omdat het gunstige  
omstandigheden creëert voor de ontwikkeling en 
de uitbreiding van schimmelziekten. De ziektedruk 
is het hoogst in de herfst, op warme winterdagen 
en in het vroege voorjaar. Dat is ook de tijd van 
het jaar dat we te maken hebben met het grootste 
aantal ‘dauwdagen’. De vochtlaag die ontstaat op 
het bladoppervlak maakt eenvoudige verspreiding 

en kieming van schimmelsporen mogelijk.  
In combinatie met het neerslaan van deze water-
druppels op de bodem levert dit vervolgens weer 
voeding voor schimmel. Onder optimale  
omstandigheden voorkomt de toepassing van 
DewSmart dauwvorming voor een langere  
periode, zodat  de noodzaak om greens dagelijks 
te sweepen vervalt. De personeelskosten dalen 
hierdoor aanzienlijk. Daarnaast is het gras- 
oppervlak droger en verbetert het maaibeeld  
aanmerkelijk. DewSmart past dus prima in de 
preventieve aanpak van schimmelziektes zoals 
fusarium.

Heritage geeft greenkeepers en sportveld-
beheerders een uitstekend wapen tegen  
fusarium
Heritage is een systemisch gewasbeschermings-
middel dat zowel preventief als curatief ingezet 
kan worden. De lange werking van Heritage leidt 
tot een goede beheersing van pathogene  
schimmels. Bladeren behouden hun foto- 
synthetisch vermogen langer, wat resulteert in 
een dichtere grasmat van goede kwaliteit met een 
mooie kleur.
Langdurige bescherming
Water en opgeloste stoffen worden in de plant 
getransporteerd via het xyleemvaatweefsel.  
Zo verspreidt Heritage zich na toepassing gelijk-
matig door de hele plant, zelfs na maaien. Op die 

Het iTurf-concept  

onderstreept dan ook de 

aanpak op de green  

deal-sportvelden
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manier beschermt de werkzame stof azoxystrobine 
ook plantdelen die zich ontwikkelen na de  
behandeling met Heritage. Als de werkzame stof 
door beschadigde vaten naar buiten treedt, wordt 
deze opnieuw opgenomen door het blad, de kroon 
of de wortels. Daardoor garandeert Heritage een 

langdurige goede bescherming. De aanbevolen 
dosering tegen fusarium: 5 g per 100 m2 in 8-10 
liter water, of 0,5 kg per ha in 800-1000 liter water.

Gunstig milieuprofiel, natuurlijke oorsprong
Bij de ontwikkeling van Heritage is veel aandacht 
besteed aan het milieuprofiel. Daarom is het  
middel geschikt voor toepassing op golfbanen en 

in recreatiegebieden. Heritage breekt binnen vier 
weken af in de bodem en vormt geen significant 
risico voor niet-doelorganismen, zoals bacteriën, 
diertjes of niet-schadelijke schimmels die in het 
wortelgebied leven. De werking van de actieve stof 
azoxystrobine in Heritage is gebaseerd op de stof 
die sommige houtverterende paddenstoelen aan-
maken om andere paddenstoelen uit te schakelen. 
Daarom is Heritage een natuurlijk bestrijdings-
middel.

Last, but not least...
ICL introduceerde Heritage enkele jaren geleden; 
het product heeft zich inmiddels bewezen in de 
markt. De prijs van Heritage is dit najaar nog  
gunstiger, namelijk € 750,- per spuitbeurt per  
hectare. Hierdoor is de preventie en de bestrijding 
van fusarium met Heritage een prima alternatief in 
uw programma voor resistentiemanagement.  
Meer informatie kunt u lezen op  
www.icl-heritage.nl. 

Heritage verspreidt zich  

na toepassing gelijkmatig 

door de hele plant,  

zelfs na maaien

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6021
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De Olympische Spelen zijn weer afgelopen. Persoonlijk heb ik er niet zo veel 
mee. Dorpsgenoot Laura Smulders kwam jammerlijk ten val en collega-Bra-
bander Yuri van Gelder viel in zekere zin ook. Maar dan over de hypocrisie van 
het circus dat rondom de sport hangt. Van Gelder mag niet een paar pilsjes 
drinken in of buiten het Heineken House, maar een paar bataljons Russische 
sporters mogen wel met staatsgestuurd dopinggebruik aan de Spelen mee-
doen. En dan praten we nog niet eens over onze eigen Erica Terpstra. Ook een 
held zonder twijfel, maar toen zij straalbezopen voor de camera verscheen, 
werd zij niet op het vliegtuig gezet, maar kwam ze ervan af met een mooi 
persbericht dat ze misschien een beetje moe was. 

Natuurlijk heeft dit allemaal niets met golf en greenkeeping te maken, maar ik 
moest het gewoon even kwijt. Een beetje liegen en bedriegen vind ik allemaal 
niet zo erg, zolang het maar niet uit de klauwen loopt. Dat is menselijk. Maar 
van schijnheiligheid krijg ik altijd jeuk.  

Wel belangrijk nieuws is het aanstaande zilveren jubileum van onze NGA. Als 
vakblad Greenkeeper hebben wij hoogtepunten, maar helaas ook dieptepun-
ten meegemaakt met onze eigen associatie. Ik heb nu het idee dat de NGA 

aan de vooravond staat van een nieuwe bloeiperiode. Misschien was alles een 
beetje ingekakt, maar enthousiasme, jong bestuurlijk talent en ambitie zijn 
weer volop aanwezig. Ik heb daar enorm veel bewondering voor. Natuurlijk, 
ik schrijf al meer dan vijfentwintig jaar stukjes voor Greenkeeper en nog wat 
andere blaadjes. Het verschil met de mensen van de NGA is dat ik er geld voor 
krijg. Veel te weinig, natuurlijk, maar toch. Bij mij geen liefdewerk oud papier. 
In deze uitgave van Greenkeeper is van het bovenstaande gelukkig geen spra-
ke. Eindelijk is er weer voortgang in de benoeming van een echte grasprofes-
sor. Natuurlijk is dat goed nieuws, maar ook niet meer dan dat. Voor de transi-
tie van de Nederlandse golfsector naar een groenere en duurzamere toekomst 
is de input van de wetenschap weliswaar belangrijk, maar de ervaring heeft 
geleerd dat de greenkeepers het moeten doen. De bobo’s kunnen helpen met 
het vaststellen van randvoorwaarden, maar uiteindelijk moeten jullie het doen. 
Een beetje als Yuri van Gelder en Laura Smulders: iedereen vindt er wat van, 
maar uiteindelijk moeten zij het zelf doen.  

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Een beetje liegen en bedriegen vind ik 

allemaal niet zo erg, zolang het maar niet 

uit de klauwen loopt. Dat is menselijk

Het verschil met de mensen van de 

NGA is dat ik er geld voor krijg

Zilver 
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