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De Lochemse Golfclub telt 18 holes in een 
gebied van totaal 72 hectare; de golfbaan 
heeft dus behoorlijk wat wandelpaden liggen. 
In het verleden waren er verschillende typen: 
schelpenpad, lavapad en pad van houtsnip
pers. Die samenstelling had echter nadelen, 
vertelt hoofdgreenkeeper Gijs Compas van de 
Lochemse. ‘Bij houtsnippers heb je veel werk 
aan het bijvullen en het hout is snel verrot. De 
snippers die we gebruikten, kwamen van ons 
eigen hout op de golfbaan. Toen we de hout
snippers ergens anders kwijt konden, hadden 

we eigenlijk geen snippers meer over voor de 
paden.’ Bovendien waren ze niet bestand tegen 
betreding door zware machines, waardoor de 
greenkeepers er niet overheen konden rijden. 
De lavapaden gaven veel hinder van stof in 
droge periodes en het fijne materiaal kwam 
op de grasmat terecht, wat nadelig was voor 
de maaimachines. Ook over de schelpen
paden was men niet geheel tevreden. Compas: 
‘Schelpenpaden passen niet in de omgeving 
van de golfbaan; dat is iets voor banen aan 
zee. Wij zochten iets dat in deze omgeving zou 
passen.’

Proef
Zo ging de golfbaan op zoek naar een nieuw 
soort pad dat beter bestand was tegen betre
ding door onderhoudsmachines en buggy’s 
en dat goed zou passen in de omgeving. Dat 
gebeurde destijds onder hoofdgreenkeeper 
Geert Olthuis. Een grondwerkbedrijf uit de 
buurt, Bennie Brummelman, werkte met de 
halfverharding Graustabiel van leverancier 
JP Infra. Graustabiel is een gepatenteerde 
halfverharding met als basis een dolomiet
gesteente en grauwacke, die wordt gemengd 
met componenten met een sterk hydraulische 
werking. Compas blikt terug: ‘Zij hadden op 
een locatie een aantal proefstukken liggen 
met Graustabiel. Daar zijn we gaan kijken. 
Uiteindelijk besloten we om Graustabiel op de 
Lochemse te gaan toepassen, op voorwaarde 
dat we het zelf mochten aanbrengen.’

Goede fundatie
Zo’n tien jaar geleden begon de golfbaan met 
de eerste renovaties van paden. Gefaseerd 
werden alle paden vervangen. Elke winter 
kwam JP Infra met een vrachtwagen vol 
materiaal, waarna de greenkeepers een 
deel van de paden vulden met Graustabiel. 
Assistenthoofdgreenkeeper Jan Groot Roessink 
had eerder een loonbedrijf en heeft dus 
affiniteit met de machines die gebruikt worden. 
Het aanleggen van halfverharding is precisie
werk, benadrukt Compas. ‘We hebben eerst een 
fijne laag gebroken puin neergelegd, van de 
afmeting 020 mm. Het is belangrijk dat je een 
goede fundatie hebt, liefst met grover materiaal 
dan de halfverharding zelf. Op de laag 
gebroken puin brachten we vervolgens 
Graustabiel aan. Elke winter kwam JP Infra hier 
twee vrachten brengen. We verwerkten het 
materiaal altijd direct. Dat heeft met het vocht
percentage te maken. Je kunt Graustabiel niet 
verwerken als het te droog is; moet vochtig zijn.’

Stapsgewijs werden alle paden vervangen en 
inmiddels is de Lochemse volledig voorzien 
van Graustabiel, op een enkel snipperpad 
na waar de greenkeepers niet met machines 
komen. Onderhoud hebben de greenkeepers 
nauwelijks aan de paden, beaamt Compas. ‘We 
doen er eigenlijk heel weinig aan. Graustabiel is 
halfverharding, maar tegelijkertijd hard materi
aal dat niet geschikt is om los te krabben of te 
egaliseren. Als er echt gaten ontstaan, vullen 
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we die aan en slechte stukken kun je renoveren, 
maar verder doen we er weinig aan.’

Geen onkruid
Volgens de hoofdgreenkeeper zijn de golfers 
enthousiast over de nieuwe paden, die het 
hele jaar door goed begaanbaar zijn. Ook de 
greenkeepers zijn positief. Compas: ‘Je ziet bij 
andere soorten halfverharding weleens dat het 
pad erg kan gaan stuiven bij droog weer. Daar 
heb je met Graustabiel geen last van. Alleen 
bij vorst of opdooi kan het pad wat zachter of 
weker aanvoelen. Dan moet je ervan afblijven.’ 
Van onkruidgroei heeft men op de paden geen 
last, alleen als er wat onkruid van de buiten
kant ingroeit. ‘Dat is wel een voordeel, want je 
mag steeds minder doen tegen onkruid, zoals 
bestrijding met chemie.’ En het materiaal blijft 
nauwelijks onder schoenen of machines 
hangen. Ook dat scheelt, want golfers nemen 
dat vervolgens weer mee de greens op.

Minder herstelwerk
De Lochemse verwacht met de huidige paden 
lang vooruit te kunnen. Volgens Compas 
hebben ze iets te lijden gehad onder de 
droogte van de afgelopen drie jaar. ‘Dan zie je 
de toplaag wat uitdrogen en krijg je scheur
vorming. Het is het beste om het materiaal het 
hele jaar door vochtig te houden.’ Hoe lang de 
paden meegaan, hangt verder voornamelijk 
af van de betreding door machines. Over het 
algemeen is Compas zeer tevreden met hoe 

de paden er nu bij liggen. ‘Ze houden zich 
goed. Nu we alles gerealiseerd hebben, is er 
minder jaarlijks herstelwerk en hebben we er 
weinig werk aan.’ De golfclub heeft nog een vijf
jarenplan liggen met ideeën om de komende 
periode drie holes, teeboxen en minimaal drie 
tees te renoveren. Grote kans dat de paden 
dan ook aangepast worden met Graustabiel, 
zegt Compas. ‘Als de holes aangepast worden, 
gaan mogelijk ook de paden op de schop. 
Ook deze werkzaamheden voeren we met ons 
eigen onderhoudsteam uit. We bestellen dan 
veel materiaal tegelijk, zodat we ook de andere 
paden kunnen nalopen en herstellen.’

‘Het is belangrijk dat je een goede 
fundatie hebt, liefst met grover 
materiaal dan de halfverharding zelf’
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Nieuwe hoofdgreenkeeper
Gijs Compas is sinds 1 februari 2021 hoofdgreenkeeper op de Lochemse. Voorheen werkte 
hij er al acht jaar als greenkeeper, waarna hij een uitstap van drie jaar maakte naar ‘t Zelle als 
hoofdgreenkeeper en een baan buiten de golfsport. Zijn terugkeer op het oude nest bevalt 
goed. Compas: ‘De jongens die er tijdens mijn eerste periode werkten, zijn er nu nog. Het is 
gewoon vertrouwd, alsof je weer thuiskomt.’ Compas is de opvolger van Geert Olthuis, die nu 
als fieldmanager werkt bij voetbalclub De Graafschap.
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