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Waarom maaien onder droge 
omstandigheden grote 
voordelen heeft
Verhogen van kwaliteit en tevredenheid door verlagen van kosten

Een van de eerste zaken die ik geleerd heb tijdens de greenkeepinglessen op mijn opleiding, was dat maaien onder droge omstandigheden de beste 

resultaten geeft. Helaas is dit echter ongebruikelijk op onze golfbanen. Toch moeten we kijken naar nieuwe manieren om zo vaak mogelijk te maaien 

onder droge omstandigheden.

Auteur: Norbert Lischka (Der Rasenfuchs) 

Wat voor mij geldt, geldt waarschijnlijk ook voor u. 
Ook u heeft geleerd dat maaien op een moment 
dat de baan droog is enorm veel voordelen kent. 
Toch doen we dat niet. Wordt het geen tijd om 
managers, baancommissarissen en golfers te 
informeren over de verbeteringen en financiële 
besparingen die kunnen worden bereikt door deze 
verandering? Hieronder nog even alle voordelen 
op een rij.

• De maai-intervallen kunnen worden verminderd.
• De speelkwaliteit is veel beter.
• Geen last meer van proppen.
• Grass clippings hoeven niet van de baan te 
  worden geblazen of een tweede keer kapot-
  gemaaid te worden. 
• Minder verdichting van de bodem.
• Minder onderhoud nodig, omdat preventie nog 
  steeds het beste medicijn is.
• Het gras is gezonder en dus minder vatbaar voor 
  stress.
• Schimmelziektes zijn dol op water, dus minder 
  ziektes in green en fairway.

• Minder fungiciden nodig, dus minder kosten.
• Besparing op kunstmest, water en brandstof.
• De totale onderhoudskosten worden verlaagd.
• Minder brandstof en machine-uren nodig. Een 
  besparing tot 30% is mogelijk!
• Minder slijtage aan de machines, dus minder 
  reparaties en vervangende onderdelen.

Na het lezen van al deze punten zult u waarschijn-
lijk zeggen: ‘Dit klinkt logisch; we gaan ervoor!’ Een 
van mijn klanten, hoofdgreenkeeper Harald Kübler 
van golfbaan Rheinblick in Duitsland, heeft vorig 
jaar een experiment uitgevoerd. Negen greens 
werden zo veel mogelijk onder droge omstandig-
heden gemaaid, negen andere vooral onder natte 
omstandigheden. Het verschil was opmerkelijk. 
Op de greens die onder droge condities werden 
gemaaid, werden in de loop van het jaar nauwelijks 
ziekten geconstateerd. En dat is belangrijk, omdat 
in veel Europese landen het aantal toegelaten 
schimmelwerende middelen fors wordt terugge-
schroefd, zoals nu al gebeurd is in Denemarken. 
Er zijn altijd mogelijkheden om maaien onder 

droge omstandigheden een kans te geven. Zo kan 
men zes tot negen holes een uur voor en na een 
toernooi sluiten, of maaien in de late namiddag. 
Dit is niet altijd makkelijk, maar zelfs als het maar 
voor vijftig procent lukt, zou dit een belangrijke 
stap zijn om betere en gezondere greens te krij-
gen. Dus: laten we het eens te proberen; u zult zien 
dat de meeste golfers tevreden zijn met de nieuwe 
situatie.

De auteur, Norbert Lischka (lischka@der-rasenfuchs.
de), is directeur-eigenaar van Der Rasenfuchs 
(www.der-rasenfuchs.de). Hiervoor was Lischka 
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