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De trouwe abonnees van Greenkeeper herin-
neren zich de originele Goosinator mogelijk 
nog uit 2014. Destijds besteedde dit vakblad 
met een artikel aandacht aan de mobiele 
machine die de golfclub uit de Verenigde 
Staten had gehaald. GC Zwolle deed er toen 
net de eerste testen mee. ‘Een goede oplos-
sing tegen ganzen, maar het besturen kost 
gewoon te veel tijd’, was destijds de conclusie. 
Zes jaar later heeft Golfclub Zwolle niet één, 
maar twee Goosinators rondrijden. De originele 
Goosinator doet nog steeds wat werk, maar de 
nieuwe dummy wordt het meest ingezet.

Naam op het spel
Golfclub Zwolle ligt tegen een natuurge-
bied aan en aan het open water van de 
Wijthmenerplas. Ganzen komen dan al snel 
de baan op. In het verleden had de golfclub 
hier veel last van, vertelt Dini Broeks, die sinds 
november 2018 baancommissaris is op de club. 
‘Wij hadden hier altijd best veel last van gan-
zen. Nu zijn dat best mooie dieren, maar hun 
uitwerpselen vinden we minder leuk. Op een 
gegeven moment werd de overlast zo erg dat 
we veel klachten kregen van leden en green-
feespelers. Toen zijn we met de Goosinator aan 
de slag gegaan. Want je wilt bij greenfeespelers 

niet bekendstaan als een club waar de baan 
altijd vol ligt met ganzenpoep.’

Twee rondes per dag
De oplossing werd gevonden in de inzet van 
een extra Goosinator. Broeks: ‘De originele 
Goosinator hebben we inmiddels al een paar 
jaar. Deze is radiografisch bestuurbaar, maar 
om hem goed te besturen, moet je daar echt 
handig mee zijn. Niet iedereen kan dat. Wij zijn 
zelf op het idee gekomen om een “dummy” 
van de Goosinator te ontwikkelen, die het werk 
grotendeels overgenomen heeft. Die hebben 
we geplaatst op het dak van een golfkar. De 
marshal, die toch regelmatig een ronde over 
de baan rijdt, doet dat twee keer per dag met 
het bord van de Goosinator op het dak. Zo doet 
de marshal niet alleen zijn gewone werk, maar 
jaagt hij meteen de ganzen weg.’

Net als alle andere Nederlandse golfbanen 
is Golfclub Zwolle momenteel gesloten. Het 
verdrijven van de ganzen gaat gewoon door, 
vertelt Broeks. ‘We gaan ook in deze tijd twee 
keer per dag met de Goosinator rond.’ Omdat 
de marshal geen dienst heeft, komen tijdelijk 
vrijwilligers naar de baan die met de Goosinator 
rondrijden. De golfclub heeft een instructievi-

Green hack: golfkar ingezet om ganzen te verdrijven

Verdrijven, jagen of zelfs ruimen: golfbanen 

nemen soms rigoureuze maatregelen tegen 

ganzenproblematiek. Golfclub Zwolle heeft 

er sinds een aantal jaar een eigen oplossing 

voor: twee Goosinators. Twee keer per dag rijdt 

een marshal met de uitgedoste golfkar over 

de baan heen, waardoor meteen de ganzen 

verdreven worden.

Auteur: Nino Stuivenberg

Goosinator 2.0 houdt de baan 
schoon in Zwolle

De ‘dummy’ Goosinator die GC Zwolle nu vooral 

inzet. De marshal neemt deze mee de baan in.



27www.greenkeeper.nl

deo gemaakt, zodat alle vrijwilligers ermee uit 
de voeten kunnen. De greenkeepers hebben 
volgens Broeks geen werk aan de ganzen. ‘Die 
hoeven niet op ganzenjacht. Zij rijden sowieso 
veel rond op de baan; ook dat helpt natuurlijk 
mee.’

Combinatie van maatregelen
De dummy-Goosinator doet tegenwoordig dus 
het meeste werk op Golfclub Zwolle. De origi-
nele Goosinator wordt ook nog steeds ingezet, 
maar volgens Broeks alleen tegen ‘hardnekkige 
ganzen’. Ze legt uit: ‘De originele Goosinator 
kan bewegen over water en dus ook ganzen 
wegjagen die in onze vijver zitten. Als we die 
gebruiken, moet het weer wel goed zijn; je kunt 
hem niet onder alle omstandigheden inzetten. 
Die Goosinator is van piepschuim, dus als er te 
veel wind staat gaat hij om.’ In combinatie met 
de golfkar levert dat het gewenste effect op. 
Aanvullend gebruikt de golfclub in de schemer 
ook nog een laser. ‘Kortom, we zijn nu heel 
goed voorbereid op ganzen.’
De Goosinator heeft wat weg van een roof-
dier, waardoor ganzen er massaal voor op de 
vlucht slaan. Golfclub Zwolle heeft last van de 
Canadese gans, de grauwe gans en de nijlgans. 
Van die soorten kijkt alleen de nijlgans niet op 
van de Goosinator, maar de rest wel. ‘Wij zijn 
ervan overtuigd dat deze aanpak werkt’, vertelt 
Broeks. ‘We zien dat het helpt: sinds de maatre-
gelen is het beeld hier echt veranderd. Daar zijn 
we best trots op.’

Op de goede weg
Broeks geeft in het interview aan dat het met 
Golfclub Zwolle weer de goede kant op gaat. 
Eerder dit jaar werd bekend dat de golfclub 
financieel niet altijd de eindjes aan elkaar kon 
knopen. De golfclub, die momenteel meer dan 
800 leden heeft, nam daarom maatregelen. 
Broeks: ‘Er zijn hier veel ontwikkelingen, waar-
door we weer vooruit kunnen. Golfclub Zwolle 
zit nu eigenlijk in de overgang van pure leden-
baan naar een hybridevariant, waarbij we ook 
een meer open karakter hebben. We willen ons 
vriendelijker opstellen; het baanbeleid wordt 
aangepast. Het contract met Vos Golf & Sport is 
verlengd en zij gaan ook een stapje extra zetten 
om de baan nog beter te onderhouden. Laatst 
is er nog een nieuwe machine aangeschaft voor 
het maaien van de semiroughs.’

Kortom, er is flink geïnvesteerd in natuuront-
wikkeling, de kwaliteit van de baan en daar-
naast ook in het clubhuis en de gastvrijheid.
De veranderingen leken begin dit jaar goed 

uit te pakken, maar toen kreeg de golfsport 
natuurlijk te maken met de coronacrisis. 
‘Jammer, want er werd goed op gereageerd’, 
vertelt Broeks. ‘We zijn de hele winter bezig 
geweest met schilderwerk om alles in frisse 
kleuren te steken. De baan heeft echt een face-
lift gehad. Dan is het natuurlijk jammer dat je, 
net als het seizoen start, de baan moet sluiten. 
We hopen snel weer open te kunnen. Golfclub 
Zwolle heeft in ieder geval veel ambitie en is 
bezig om een kwaliteitsslag te maken. Als de 
baan straks weer opent, zal hij er top bij liggen.’ 
Leden en gasten zijn welkom in het nieuwe 
clubhuis en op het nieuwe terras. En van de 
ganzen ontbreekt op dat moment in elk geval 
ieder spoor.
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Deel je ideëen
Heb je ook een green hack voor golfbanen 
die je wilt delen met vakgenoten? Laat het 
ons weten! Stuur een e-mail met je idee 
naar nino@nwst.nl en wellicht komt jouw 
idee de volgende keer aan bod in deze 
rubriek.

‘We zijn nu heel goed voorbereid 
op de ganzen’

Golfclub Zwolle zit in de overgang 
van pure ledenbaan naar een 
hybridevariant

De originele Goosinator is radiografisch bestuurbaar.
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