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Onze sportvelden- en golfbanenbranche heeft 

een achterstand in te halen. Dat werd duide-

lijk tijdens het NVG Groen-symposium. Coen 

Ritsema: ‘Amerika kent vele universiteiten 

waar universitair onderwijs op het gebied van 

‘kortgrasmanagement’ gevolgd kan worden. 

In Europa, met uitzondering van het Verenigd 

Koninkrijk, kennen we dit niet. We kunnen 

Nederland als kennisland nadrukkelijker op de 

kaart kan zetten als het gaat om een duurzame 

wijze van aanleg, beheer en onderhoud van (gras)

sportvelden en golfbanen. Dagvoorzitter Aalders 

gaf de symposiumbezoekers een opdracht voor 

hun organisaties mee naar huis: ‘Denk er eens 

serieus over na om partner, begunstiger of pre-

mium user te worden van de stichting die hiertoe 

opgericht is; dan kunnen we het geheel een nog 

betere start geven.’  

 

Ambitie 

De bedoeling van de buitengewone leerstoel 

Turfgrass sciences is beschikbare kennis en nog 

te ontwikkelen kennis directer over te dragen. 

Het gaat hierbij om kennis op het gebied van 

ontwerp en beheer van sportvelden en golfbanen 

betreffende bodem-water-plant. Bij de ontwikke-

ling van deze kennis staan de vragen en wensen 

van greenkeepers, sportveldbeheerders, baan-

commissarissen, exploitanten en brancheorgani-

saties centraal. 

 

Meerwaarde 

De drijvende kracht achter de instelling van de 

leerstoel, Pieter Aalders: ‘De instelling van de 

leerstoel moet bijdragen aan de verdere profes-

sionalisering en afstemming van het onderwijs en 

onderzoek op het raakvlak bodem-water-gras. En 

dan specifiek in relatie tot de situatie op sportvel-

den en golfbanen.’ Wat ziet hij als meerwaarde 

van zo’n leerstoel? ‘Dat zijn de volgende zaken: 

• Hiermee krijgen we een speciaal op turfgrass 

   science gerichte academische opleiding in ons 

   land, die ook aansluit op bestaande hbo- en 

   mbo-opleidingen.  

• Er komen academisch opgeleide specialisten 

   voor inzet in de praktijk. 

• Een academisch loket voor onderzoeksvragen 

   komt binnen bereik. 

• We kunnen wetenschappelijke en praktische 

   richtlijnen ontwikkelen voor duurzame aanleg, 

   duurzaam beheer en onderhoud van 

   Nederlandse sportvelden en golfbanen. 

Zo’n leerstoel levert ook meerwaarde: het sti-

muleren van samenwerking in de branche. 

Daarnaast is deze van belang bij het bepalen van 

de onderwijs- en onderzoeksagenda in samen-

spraak met de marktpartijen, en bij kennisver-

spreiding.’ 

 

Kennisverspreiding  

De kennis op het gebied van bodem-water-gras 

in relatie tot sportvelden en golfbanen is in 

Nederland enigszins versnipperd. Wel kent de 

WUR een aantal universitaire disciplines die veel 

raakvlakken hebben met het ‘nieuwe’ kennisge-

bied. Pieter Aalders: ‘De leerstoel moet bijdragen 

aan de bundeling en afstemming van kennis en 

de onderzoekcentralisatie van kennis, maar ook 

aan de verspreiding daarvan. Dat kan op velerlei 

manieren. Daarnaast werkt de WUR aan de opzet 

van een (inter)nationaal digitaal kennis- en infor-

matieportaal voor golfbanen en sportvelden.

 

Bekostiging en symposium 

De kosten gaan voor de baat uit. Hoe wordt 

deze leerstoel gefinancierd? Pieter Aalders: ‘We 

hebben hiertoe de stichting Dutch Turfgrass 

Research Foundation opgericht. De stichting krijgt 

onder meer als taak het werven van fondsen 

voor onderzoeksvragen en het financieren van 

de leerstoel. En zoals het een stichting betaamt, 

heeft ook deze stichting financiers. We spreken 

binnen de stichting van partners en begunstigers. 

Partners leveren jaarlijks een bijdrage van 15.000 

euro, begunstigers 2000, terwijl premium users 

400 euro gaan bijdragen. Denk bij partners vooral 

aan branche- en koepelorganisaties en instituten. 

Bij begunstigers gaat het om bedrijven, instituten 

en instellingen, terwijl de premium users door-

gaans (golf)verenigingen zullen zijn. Het is naast 

de genoemde activiteiten van de leerstoel ook de 

bedoeling dat de stichting jaarlijks een Nationaal 

Groensymposium organiseert. Voor greenkeepers 

en fieldmanagers worden speciale cursussen 

georganiseerd op de universiteit en daar worden 

ook onafhankelijk onderzoeks- en adviesaanvra-

gen behandeld. Tevens zorgt de stichting voor de 

nodige publicaties en rapporten.’ 

 

Stand van zaken 

De stichting werkt intensief aan het werven van 

partners, begunstigers en premium users. ‘Een 

aantal, waaronder de BSNC en NGF, zijn reeds 

toegetreden als partner. Met anderen zijn we in 

overleg. Daarnaast is mede-initiatiefnemer NVG 

begunstiger geworden en is de NGA toegetreden 

als adviseur.’ Pieter Aalders: ‘Alle golfbanen, of 

ze nu verenigings- of commerciële banen zijn, 

zouden zich ten minste moeten aanmelden als 

premium user. Daarmee ondersteunen ze een 

belangrijk doel en daar krijgen ze veel voor terug, 

zoals reductie bij het Nationaal Groensymposium, 

bij cursussen aan de universiteit en bij het 

downloaden van publicaties en rapporten van 

het Kennis- en informatieportaal sportgrassen 

aan de WUR.’  Lodewijk Klootwijk zegt over 

de toekomst van de commissie Management 

Onderhoud Golfbanen: ‘De leerstoel de commis-

sie niet vervangen maar blijkt haar rol vervullen 

voor de golfbranche in Nederland. Agronomie is 

niet direct speerpunt van deze commissie, maar 

onderhoud als onderdeel van de exploitatie van 

de golfbaan wel.’

De buitengewone leerstoel Turfgrass sciences 
Vooruitdenken over partnership, begunstiger dan wel premium user worden

Tijdens het NVG-Groen-symposium op 7 decem-

ber jl. was er ruim aandacht voor de instelling 

van de buitengewone leerstoel Turfgrass scien-

ces. Prof. dr. Coen Ritsema overhandigde in de 

vorm van een inleiding de geloofsbrieven van de 

WUR, de universiteit die het parttime hoogleraar-

schap van voorlopig twee dagen gestalte gaat 

geven.
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