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Compleet nieuwe onderhoudsset voor Golf Groendael 

Par-35 poetsen met 30 maal Pols 

V.l.n.r.: Elsbeth Offerhaus, Manager Golf 
Groendael, Cees Wolters, Productmanager Golf 
van de Pols Groep en Marco Wouters, 
hoofdgreenkeeper Golf Groendael.

Golf Groendael is een exclusieve 9-holes golfbaan 

ingesloten tussen Den Haag en Wassenaar. De 

par-35 baan is ontworpen door de Belgische 

architect Bruno Steensels en kenmerkt zich door 

de opbouw op puur zand. Het benodigde zand is 

uit de diverse waterpartijen en de grote 

floating driving range van de golfbaan 

gewonnen. Ook typisch van de hand van 

Steensels zijn de organisch gevormde hardhouten 

keerwanden. Kenmerkend voor de baan is verder 

het gebruik van witstruisgras op de USGA-greens. 

Om dit struisgras goed te kunnen onderhouden 

beschikt hoofdgreenkeeper Marco Wouters over 

diverse specialistische machines en extra per-

soneel. Zoals Marco dit ooit in een artikel in de 

Greenkeeper verwoordde: “Je moet witstruis flink 

op zijn donder geven.” Het extra personeel op 

de golfbaan wordt ingezet voor het pluggen van 

de greens bij een te hoog percentage straatgras. 

De doelstelling is een hoeveelheid straatgras die 

lager is dan vijf procent. 

 

Benzine-hybride 

De Jacobsen Eclipse 322 driedelige greenmaai-

ers in het onderhoudspakket zijn voorzien van 

een benzine/hybride-aandrijving. Hiermee is het 

mogelijk vroeg in de morgen van start te gaan 

zonder dat de direct omwonenden hier last van 

hebben. Dankzij deze nieuwe technologie zijn de 

machines zeer zuinig. Ze gebruiken de machines 

slechts twee liter brandstof per uur en kunnen 

dus tot tien uur werken op de 20-liter brandstof-

tank.  

Dagelijks onderhoud 

Pols leverde aan Golf Groendael ook verschillende 

producten uit haar uitgebreide leveringsprogram-

ma. Zoals de turfgroomer op de Jacobsen Eclipse 

322 hybride greenmaaiers. Ze blijken ideaal te 

zijn voor het dagelijks onderhoud van de greens. 

Door de specifieke vorm van voorrol en groomer-

De par-35 baan is ontworpen door de Belgische architect Bruno Steensels.

Dat de Wassenaarse Golf Groendael de lat hoog legt, is alom bekend. Enige tijd geleden namen we in dit blad een vraaggesprek op met 

hoofdgreenkeeper Marco Wouters. De titel van dat artikel luidde: ‘Wit struisgras moet je op zijn donder geven, waarmee hij eigenlijk ook 

bedoelde dat daar goed, specifiek onderhoudsmaterieel voor nodig is. Met het door Pols geleverde pakket van 30 onderhoudsmachines gaat 

dat Marco Wouters best wel lukken! 

Auteur: Cees Wolters/ Broer de Boer 
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Het groene denken 
          van Oosthoek

bladen wordt bij een beperkte werkdiepte een 

maximaal effect behaald. Tevens wordt de verti-

cale groei van het gras erdoor gestimuleerd. Voor 

intensiever onderhoud zijn de units voor verticaal 

maaien voorzien van smalle widia tips. Ook is 

het de bedoeling om op de golfbaan de Graden 

Contour met zandinjectiesysteem tot driemaal per 

jaar in te zetten. 

 

De fairways op Golf Groendael wijken af van het 

gemiddelde beeld wat we in Nederland verwach-

ten. Ze zijn ingezaaid met roodzwenkgras. Het 

onderhoud hiervan wordt voortaan gedaan met 

de Jacobsen LF-1880 voorzien van groomers en 

grasvangbakken. De LF-1880 geniet bij Wouter 

de voorkeur, omdat de machine uitermate licht 

is, zeer strakke smalle maaibanen realiseert en 

smaller op zijn wielen staat dan andere fairway-

maaiers. Dat maakt het wenden op de smalle 

semi-roughs eenvoudiger en het is tevens minder 

belastend voor de grasmat.  

 

Driftloos spuiten 

Het pakket geleverd aan Golf Groendael omvat 

ook een Cushman Turf Truckster, die voorzien 

is van de nieuwe elektronisch gestuurde Turfco 

1540 bezander. Maar er is ook een Vicon Strooier 

en een Smithco Spray Star 1000 zelfrijdende 

spuit in het pakket opgenomen. Bij de Spray 

Star is gekozen voor de compacte en lichte 400-

liter variant. Deze zijn overigens ook in gebruik 

genomen op Golfpark de Haenen, The Dutch en 

de Koninklijke Haagsche Golf en Countryclub. 

Golf Groendael ligt dichtbij de Noordzeekust en 

vanwege de bijna altijd aanwezige wind zijn de 

Rogers Windfoil spuitkappen geen overbodige 

luxe. Hiermee kan nagenoeg driftloos worden 

gespoten op deze baan. Van Smithco zijn trou-

wens ook nog een bunkerhark, een greensrol-

ler en een bladblazer in het onderhoudspakket 

opgenomen. 

 

30 machines 

Het totale leveringspakket bestaat uit totaal 30 

machines. Het omvat verder onder meer een 

Kioti-tractor op Galaxy-banden; een getrokken 

Planetair beluchter, een E-Z-GO elektrische trans-

porter, diverse aanbouwwerktuigen en divers 

klein materieel. Voor dit complete hoogwaardige 

pakket hebben Golf Groendael en Pols een 

onderhoudscontract afgesproken met een termijn 

van zeven jaar. 

Marco Wouters volgde in de VS een oplei-

ding als grasmanager, zoals hij het zelf 

noemt. Hij deed daar ervaringen op met 

struisgrassen tijdens een opleiding die werd 

georganiseerd door twee universiteiten en de 

Golf Course Superintendents Association of 

America. (GCSAA), waarvan hij lid was. Als 

hoofdgreenkeeper bij Aha de Man werd hij 

betrokken bij de aanleg van de nog vrij jonge 

verenigingsbaan Groendeal bij Wassenaar, 

waar hij thans verantwoordelijk is voor de 

greenkeeping.

Marco met de Eclipse 122

Actueel


