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Of hij belangstelling had om aan de slag te 
gaan bij Amsterdam Old Course, als collega 
van een goede bekende die daar net begon-
nen was. Dat had hij. Het is dan 2006. In 2022 
is Kees van der Vliet inmiddels tien jaar hoofd-
greenkeeper bij Amsterdam Waterland en 
genomineerd voor de titel Greenkeeper of the 
Year. ‘Een oud-collega heeft me aangemeld. Dat 
opperde hij een paar jaar geleden ook al, maar 
ik vond dat destijds nog niet helemaal passen. 
Nu is het zonder overleg toch gebeurd en ik 
schik me erin’, lacht hij.

Van der Vliet heeft hiervóór ruime kennis opge-
daan in de agrarische sector. Hij is geboren en 
opgegroeid op een fruitbedrijf en werkte in zijn 
volwassen beroepsleven 19 jaar in de landbouw 
en fruitteelt, waar hij de agrarische bedrijfsver-
zorging op zich nam. ‘Op de winkel passen, zeg 
maar, wanneer een ondernemer dat een tijd 
niet kon.’ Hij volgde een agrarische opleiding, 

de mlt, een opleiding tot greenkeeper bij IPC 
Groene Ruimte, en daarna een training tot 
assistent-hoofdgreenkeeper aan de HAS in Den 
Bosch. Aan de opleiding tot hoofdgreenkeeper 
is hij nooit begonnen.

Het werk op de golfbaan bevalt goed, maar 
de toekomstbestendigheid van het werk op 
Amsterdam Old Course, een kleine baan, 
was onzeker. ‘Na een kleine twee jaar ben 
ik gevraagd als hoofdgreenkeeper voor 
Harderwold. Daar heb ik vervolgens vijf jaar 
gewerkt. In 2013 koos ik voor het ondernemer-
schap en zette mijn loopbaan voort als zzp’er, 
met de Grontmij als eerste opdrachtgever. Deze 
onderhield een aantal banen, zoals Naarderbos, 
Amsterdam Waterland en nog wat andere. 
Ik kwam al snel als hoofdgreenkeeper bij 
Amsterdam Waterland terecht en daar werk ik 
nog steeds.’

Kees van der Vliet is hoofdgreenkeeper bij 

Amsterdam Waterland en begeleidend adviseur 

voor Harderwold. Hij is genomineerd voor de 

prijs Greenkeeper of the Year. ‘De belangrijkste 

aspecten van mijn werk vind ik het creëren en 

in stand houden van rust en structuur binnen 

het team, bemesting en gewasgezondheid op 

de baan.’
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‘Als hoofdgreenkeeper hanteer 
ik een vrij hoge schadedrempel’
GotY-genomineerde Kees van der Vliet wordt niet zenuwachtig van een 
beetje schimmel
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Aannemers komen en gaan, maar Van der Vliet 
blijft. Hij werkt inmiddels, na Grontmij, voor 
de derde aannemer op Amsterdam Waterland. 
Elke opvolgende aannemer vraagt hem te blij-
ven. Sinds 2016 is dat Aannemingsbedrijf Jos 
Scholman, die ook regelmatig een beroep doet 
op Van der Vliet voor een advies of werkzaam-
heden op een van de andere golfbanen. De 
hoofdgreenkeeper runt de greenkeeping van 
Amsterdam Waterland met een team van vijf 
personen, waarvan een collega zo ervaren is, 
dat deze volledig zelfstandig werkt. De rest gaat 
met een planning aan de slag en wordt meer 
aangestuurd. Daarnaast begeleidt Van der Vliet 
het onderhoud op Harderwold Golf & Events 
en regelt daar voornamelijk de bemesting en 
gewasgezondheid. Deze baan wordt momen-
teel verbouwd en is nog op zoek naar een erva-
ren greenkeeper. In de tussentijd waakt Van der 
Vliet over de baan, eigenlijk op dezelfde wijze 
als in zijn eerdere functie in de landbouw.

Liever nieuwe tees dan 
beregeningsinstallatie
Amsterdam Waterland heeft een 18-holesbaan 
en een 9-holes-par-3 op een oppervlakte van 
zo’n 67 hectare, waarin ook nog wat natuur-
gebied is ingebed. ‘Op deze golfbaan moeten 
we vooral heel goed op de waterhuishouding 

letten. Het heet niet voor niets Amsterdam 
Waterland. In de winter zorgen we ervoor dat 
de sloten schoon zijn en het water goed afvoe-
ren en dat de drains hun werk doen. De berege-
ning doen we hier handmatig. Er is geen bere-
geningsautomaat, dus moeten we in de zomer 
waken voor verdroging. Een beetje ouderwets, 
dat is waar. Het is er nooit van gekomen. Een 
bijkomend voordeel is dat we door spaarzaam 
te beregenen een zeer droogteresistente baan 
hebben gecreëerd. De huidige exploitanten zijn 
er nu een jaar en hebben wel de ambitie om in 
de toekomst iets aan te leggen. Persoonlijk vind 
ik het wel goed zo, heel eerlijk gezegd. We zijn 
gewend om zo te werken en als er budgetten 
beschikbaar zijn, zou ik liever andere aspecten 
van de golfbaan veranderen. Ik zou bijvoor-
beeld graag de tees aanpakken; die zijn wat 
klein bemeten en sowieso aan renovatie toe. En 
ik zou nieuwe tees laten bouwen. Een andere 
wens zijn extra slijpbeurten en een cassettesy-
steem voor triplemaaiers en meer bezandings-
beurten.’

Fijne hectiek met veel ballen in de lucht
De variatie maakt zijn werk mooi; er zijn geen 
twee dagen hetzelfde. Het werk is hectisch en 
als hoofdgreenkeeper moet je veel ballen in de 
lucht houden. Die combinatie van afwisseling, 
hectiek en het vele buiten zijn maakt het een 
fijne functie. Ook de waardering van de klanten 
waarmee direct contact is, is prettig. Het vinden 
van goede medewerkers is op dit moment het 
lastigste aspect voor de hoofdgreenkeeper. ‘De 
politiek met spelers, het bestuur en dergelijke, 
is soms ook wel lastig, maar dat zie ik meer dan 
een uitdaging. Maar goede mensen vinden is 
echt moeilijk.’

‘Er is nu meer continuïteit in deze baan’, roept 
een collega op de achtergrond, als antwoord 
op de vraag welke verbeteringen er de laatste 
tien jaar zijn gerealiseerd. Van der Vliet relati-
veert: ‘Toen ik hier kwam, bestond het team uit 
2,5 fte. Dat kon niet veel meer doen dan onder-
houd. Het team is toen uitgebreid. Grontmij 
kwam als aannemer, wat zorgde voor geld 
en nieuwe machines. Daarvóór ging alles een 
beetje houtje-touwtje, met oude machines en 
amper budget. Het is fijn dat de opvolgers een 
betere baan wilden presenteren en hierin wil-
den investeren. En dat het vertrouwen er was!’

Niet te snel zenuwachtig worden
Van der Vliet voert het onderhoud vrijwel 
helemaal ecologisch uit: ‘De afgelopen jaren 

is er alleen op de fairways onkruid bestreden. 
Er zijn weinig schimmels en als we ze wel sig-
naleren, bestrijden we die met ijzersulfaat als 
bladmeststof. Dat is eigenlijk het enige wat we 
moeten doen op het gebied van bestrijding. In 
vergelijking met jaren geleden is het gras ster-
ker geworden, dankzij het ecologische beheer 
en een uitgekiend bemestingsprogramma, dat 
bestaat uit tweewekelijks spuiten met enkel-
voudige meststoffen. Er is veel minder schim-
mel. Ik denk dat ik als hoofdgreenkeeper ook 
een vrij hoge schadedrempel hanteer.’
Vroeger was het volgens Van der Vliet heel nor-
maal om preventief chemicaliën te spuiten. ‘Bij 
“schimmelweer” werd er al gespoten, om aan-
tasting te voorkomen. De afgelopen jaren is bij 
veel mensen het besef gekomen dat het zo niet 
kan doorgaan. Wij liepen hierbij wel voorop 
door dat ecologische beheer zo goed mogelijk 
in de vingers te krijgen; dat is de afgelopen 
jaren goed gelukt. Dat betekent uitproberen 
en niet te snel zenuwachtig worden. Als er wat 
schimmel komt, moet je even door de zure 
appel heen bijten en de rit uitzitten. Ja, schim-
mel doodt bepaalde grassen, maar je krijgt er 
vaak grassen voor terug die er beter tegen kun-
nen. In eerste instantie is dat vaak straatgras, 
wat niet het meest gewenst is voor golfbanen. 
Maar dat kweek je er weer uit door de juiste 
beheersmaatregelen.’

Van der Vliet vertelt verder: ‘Voor het bomen-
onderhoud hebben we een bijzonder contract, 
waarin staat dat jaarlijks 10 procent van de 
bomen op stand onderhouden wordt. In de 
praktijk komt het erop neer dat we de bezet-
ting kunnen inzetten op snoei en meer doen 
dan contractueel vastgelegd.’

5 min. leestijd

Machinelijst
• Green-, tee- en voorgreenmaaier Toro 
  3250 (3 stuks)
• Fairwaymaaier Toro 4700
• Roughmaaier Toro 6700
• Schotelbezander Toro propass
• New Holland TCE50
• New Holland TCE 45 (met voorlader)
• Ideal veldspuit
• Smitco tournament ultra greensroller
• Redexim speedbrush
• Toro Sandpro
• Planetair beluchter 80 cm
• Elektrisch Stihl packet met o.a. bosmaaier, 
  heggenscharen, kettingzaag
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Schat aan machines ter beschikking
‘Aannemer Jos Scholman heeft een uitgebreid assortiment van 
machines; je kunt het zo gek niet bedenken of het staat er in 
de loods. Zo hebben we toegang tot een schat aan apparatuur. 
Wanneer we iets nodig hebben, vragen we het aan. Dan komt 
de apparatuur zolang we het nodig hebben. Hier in de schuur 
hebben we een basispakket van machines die we gebruiken 
voor onderhoud.’

Van der Vliet en zijn team zijn begonnen met het verbeteren 
van de bunkers. Het oude zand gaat eruit en de bunkers wor-
den gevuld met hoekig bunkerzand van Heicom, dat betere 
drainerende eigenschappen heeft en dat vanwege de hoekige 
vorm vrij gemakkelijk blijft staan. Het maakt de wanden wat sta-
bieler en het zand zakt minder gemakkelijk weg. ‘We hebben nu 
drie van de 35 bunkers vernieuwd. Dat is geen zomerklusje. We 
pakken dit in de herfst weer op.’

Geniet van het resultaat
Van der Vliet geniet van zijn werk, de afwisseling en de bijko-
mende hectiek, en ook van het oplossen van de vraagstukken 
waarvoor je als hoofdgreenkeeper steeds weer komt te staan. 
Zijn advies aan collega’s: ‘Werk aan je netwerk, omring je met 
mensen die specifieke kennis hebben. En wees niet bang om 
anderen om raad te vragen wanneer je vastloopt. En ook: kijk 
alsjeblieft even achterom wanneer je klaar bent met het werk 
en geniet van wat je ziet. Je bent voortdurend bezig alles mooi 
te maken; dan mag je er zelf ook van genieten!’

‘Wij liepen voorop met 
ecologisch beheer’
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