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Golfbaan ’t Zelle ligt op het familielandgoed 
Zelle en wordt onderhouden door Agrec Zelle 
Beheer, eveneens gevestigd op het landgoed. 
De eerste negen holes zijn dertig jaar gele-
den aangelegd door de vader van de huidige 
werkgever van Blom, die daarnaast het onder-
houdsbedrijf Agrec Zelle Beheer oprichtte. 
Inmiddels bestaat de golfbaan uit een 18-holes-
wedstrijdbaan en een hoogwaardige 9-holes-
par-3-baan. In 2017 werd de dienstverlening 
van het bedrijf uitgebreid en werd er geïnves-
teerd in vernieuwing. Blom: ‘We trekken samen 
op bij het vernieuwen van het bedrijf en dat 
werkt heel prettig. Het is een familiebedrijf, met 
hart voor het personeel en het besef dat we het 
niet alleen kunnen. Ik denk ook mee over de 

GotY-genomineerde Marco Blom heeft alle ruimte om samenwerking met natuur te 
onderzoeken

Ontwikkelen, dat is het woord dat bij je opkomt als je Marco Blom hoort vertellen. Het ontwikkelen 

van zichzelf, door studie en het aanpakken van klussen die hem nieuwe kennis en ervaring bren-

gen. Van de golfbaan en het omliggende terrein, door continu te blijven zoeken naar verbeteringen, 

bij voorkeur samen met de natuur. En bij het onderhoudsbedrijf waarvoor hij als hoofdgreenkeeper 

werkt. ‘Ik ben lange tijd bij aannemers gebleven, omdat je daar meer kans hebt om je te ontwikke-

len en te groeien. Nu zet ik 30 jaar ervaring en kennis in op ’t Zelle.’
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‘De natuur is veel sneller 
dan machines, dat moet je 
omarmen’
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jaarlijkse activiteiten van Agrec en hoe ik mijn 
team kan inzetten in rustiger tijden, ‘s zomers of 
‘s winters.’

Sterke combinatie
‘Greenkeeper zijn blijft interessant. Het is afwis-
selend werk. Toen ik bij BurgGolf werkte, ging 
ik alle banen af om bij te springen bij meer 
specialistische klussen. Zo zocht ik altijd uitda-
gingen en kreeg ik tegelijk een beeld van hoe 
het er bij collega’s aan toe gaat. Dat heeft me 
altijd getrokken en daarom ben ik lange tijd bij 
aannemers gebleven. De kans om je te ontwik-
kelen en door te groeien is daar groter. Ik heb 
veel banen na het inzaaien naar de A-status 
gebracht. Dan blijkt dat een opleiding in de cul-
tuurtechniek met daarnaast een greenkeepers-
opleiding een ijzersterke combinatie is. Je weet 
op welke factoren je moet letten, ook vanuit 
het gras gezien.’

Tijdens zijn studie MBCS-A Cultuurtechniek had 
Blom al interesse voor de aanleg van golfter-
reinen en sportvelden. Naast zijn studie volgde 
hij een greenkeeperstraining. In die tijd werden 
er zes golfbanen per jaar aangelegd, dus dat 
leek een interessante carrièrekeuze. Maar tegen 
de tijd dat hij zijn studie afrondde, was dat nog 
maar één baan per zes jaar. Toch werd Blom na 
zijn stage bij BurgGolf Zoetermeer gevraagd 
om te blijven en zo rolde hij dertig jaar geleden 
het vak in. Via de grotere aannemers ontwik-
kelde Blom zich tot allround greenkeeper en 
werkte hij als hoofdgreenkeeper op diverse 
banen. Naast de praktijkervaring verdiepte hij 
ook zijn theoretische kennis door het volgen 
van de hoofdgreenkeeperstraining en de oplei-
ding Groenmanagement aan de HAS.

Bemesten betekent maaien
Blom: ‘Less is more. Ik vind dat er vaak te veel 
bemest wordt. Bovendien moet je na het 
bemesten ook maar de mensen hebben om 
te kunnen maaien. En van chemie ben ik nooit 
zo’n voorstander geweest. Als het gras ziek 
wordt, moet je eerst maar eens kijken of je de 
basis kunt verbeteren voordat je naar medi-
cijnen grijpt. Zo heb ik ook altijd mijn onder-
houdsargumenten tegenover de opdrachtgever 
verdedigd. Vanuit mijn kennis kan ik die uitleg-
gen en onderbouwen. Het werk en grasonder-
houd zijn veel complexer dan alleen spuiten en 
maaien. De ontwikkelingen richting biodiver-
siteit geven mij de kans om mijn liefde voor de 
natuur te gebruiken voor plaagdierbeheersing, 
bijvoorbeeld door het bestrijden van engerlin-
gen met behulp van de aanwezige natuur.’
‘We hebben veel natuurrough op het terrein. 
Als je daar weinig tot niets aan doet, komen er 
vanzelf sluipwespen en andere insecten die je 

helpen bij de bestrijding. Door na te denken 
over het effect van bijvoorbeeld voedingszou-
ten, kun je het bodemleven sturen. Zo bevat 
organische mest veel minder ballastzouten en 
dat is beter voor het bodemleven. Je strooit 
minder voeding, maar het bodemleven helpt je. 
Ik ben nu aan het onderzoeken of ik helemaal 
zonder mest kan werken. Daarvoor heb ik wat 
stukjes gras ingezaaid op de drivingrange. Geen 
meststoffen, geen beregeningswater, eenmaal 
per week maaien met een cirkelmaaier en dan 
afwachten welke grassoort zich het beste hand-
haaft. Dat zijn leuke praktijkonderzoeken!’
Blom vertelt dat er verschraling is toegepast in 
de natuurrough. ‘Doordat de ondergrond uit 
zand bestaat, zie je het resultaat. Tegelijkertijd 
is het een verantwoorde kostenbesparing en 
kunnen we deze uren inzetten voor verbeterin-
gen in de baan. We laten de rough de rough en 
maaien gefaseerd als de boel te veel verhout of 
als er te veel gras komt. We hebben nu reeën 
en hazen; de spelers zien dat en genieten daar-
van. Dat vind ik het leuke van het vak, om die 
mogelijkheden uit te dragen. Gelukkig leeft 
het binnen de club ook en wordt het gezien als 
toegevoegde waarde en als onderdeel van mijn 
functie.’

Ruimte voor ontwikkeling
Blom: ‘Ik vind natuurontwikkeling heel belang-
rijk en door de ruimte die we hebben, kan dat 
ook. Zo hebben we een amfibieënpoel. Drie 
jaar geleden werd er 500 kuub zand gewonnen; 
ik vroeg of ik die ruimte op natuurvriendelijke 
manier mocht afwerken. Nu zie je dat daar 
mooie dingen tot ontwikkeling komen, voorna-
melijk door niets te doen! Er zitten nu watersa-
lamanders, levendbarende hagedissen en heel 
veel vlinders en libellen. De collega’s zien ook 
dat ik alles vanuit de natuur benader. De natuur 
biedt gewoon veel hulp op gebieden waar je 
machinaal of met chemie veel minder resultaat 
hebt, kosten maakt en altijd te laat bent. De 
natuur is veel sneller en dat moet je omarmen, 
vind ik. We hebben vorig jaar ook voor 1000 
euro aan bloemenmengsels gezaaid. Daarbij 
moet je wel de juiste keuzes maken waar de 
inheemse fauna iets aan heeft.’

Zelfsturend waar mogelijk
Blom geeft op de golfbaan leiding aan 4,5 fte 
inclusief hemzelf, bestaande uit een pool van 
acht mensen. ‘Het vinden van goede mensen 
is moeilijk, maar wij krijgen het hier in de 
Achterhoek toch wel rond. Tijdens de corona-
periode bleven wij, mede door de bedrijfsver-
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breding, in de mensen investeren door werk 
te blijven aanbieden. Als je mensen naar huis 
stuurt, ben je ze kwijt op het moment dat je ze 
weer nodig hebt. Dit stukje binding heeft een 
positieve vibe opgeleverd.’

Blom zegt dat nieuwe, jonge mensen vaak uit 
een opleidingssituatie komen. ‘Ik wil graag dat 
ze meer zelfsturend worden. Dat is nogal een 
overgang. Maar in ons vak is de situatie nu een-
maal altijd anders. Je moet leren kijken en op 
basis daarvan besluiten nemen. Van buitenaf 
lijkt het alsof er bij ons geen rangen en standen 
zijn en dat vind ik een compliment. Ik vind het 
belangrijk dat mensen die hier blijven werken, 
de cursus greenkeeper volgen om hun vak-
kennis te verruimen. We proberen iedereen zo 
breed mogelijk inzetbaar te maken. Daarvoor 
leiden we ze intern op, met behulp van mijn 
kennis en die van ervaren collega’s.’

Rust door goede communicatie
Blom vindt het werk eigenlijk steeds gemak-
kelijker worden, misschien door zijn levens- en 
werkervaring. ‘Voorheen had ik nog weleens te 
maken met verwachtingen die niet aansloten 
bij de beschikbare budgetten, of er werd meer 
gevraagd dan de beschikbare menskracht 
aankon. Als dit niet goed werd vertaald naar 
de gebruikers, ontstond er vaak een strijd. Je 
voelde je in de verdediging gedrukt, terwijl je 
het goed probeerde te doen. Inmiddels kan 
ik zorgen voor meer rust, onder andere door 
goede communicatie met objectieve argumen-
ten. Natuurlijk zijn er altijd situaties die opgelost 
moeten worden, bijvoorbeeld een zieke collega. 
Maar het loopt hier goed, misschien doordat 
we wat ruimer in ons jasje zitten en voldoende 
medewerkers hebben. Flexibel leidinggeven is 
een sterk punt, maar kan ook een zwakte zijn als 
je te flexibel bent.’

Onderzoeksproject
‘We doen mee aan het Amerikaanse Winter 
Turf-researchproject naar de ontwikkeling van 
sneeuwschimmel. In Nederland is dat niet zo 
urgent, maar de info die je daarover kunt ver-
garen is toch interessant. We doen ook mee 
aan het landelijke dollarspotonderzoek van de 
NGF. Daar krijg ik de ruimte voor, net als voor 
de grasproeven op de drivingrange, omdat 
mijn werkgever weet dat het de baan ook wat 
oplevert.’

Meten is weten
Blom pleit ervoor om te meten en wat afstand 
te nemen van het gevoel. Zo zag hij op vakan-
tie via een sensorenapp dat er nachtvorst zou 
komen en dat de planten op dat moment 
een lage zuigkracht hadden. Zo kon hij zijn 
medewerkers, die het gevoel hadden dat het 
erg droog was en er beregend moest worden, 
op afstand geruststellen. Er bleek uiteindelijk 
niets aan de hand te zijn en beregenen was niet 
nodig.

‘Sommige collega’s zien aan de informatie die 
ik deel dat ik erg op het randje werk. Maar 
daar sturen we ook op. We kiezen voor soorten 
die weinig nodig hebben; die moetje dan ook 
weinig geven. Zo kun je ongewenste soorten 
goed beheersbaar houden. Je moet weten wat 
je doet en het gevoel eruit halen. Dat kan alleen 
door te meten en deze data toe te passen voor 
verbeterpunten.’

Gras niet groener over de grens
Wat Blom nog kwijt wil: ‘Alle greenkeerpers 
ervaren dat Nederlandse banen door golfers 
weleens worden bekritiseerd als slecht onder-
houden in vergelijking met het buitenland. 
Bezoekers weten echter niet dat wij in de 
meeste gevallen veel duurzamer werken en veel 
minder naar middelen grijpen om bij te sturen 
op de kwaliteit. Ik vind dat weleens jammer. 
Vergelijk appels met appels en zorg dat je weet 
waarover je praat of oordeelt. Het kennisniveau 
is Nederland is hoog; er hoeft echt geen buiten-
lander ingevlogen te worden voor advies. Ik ben 
enorm trots op wat we op ’t Zelle in een paar 
jaar bereikt hebben als het gaat om de ontwik-
keling van de baan op natuurtechnisch vlak en 
op het gebied van biodiversiteit en ecologie. En 
dat tegelijkertijd de kwaliteit en beleving van de 
baan volgens de golfers met sprongen vooruit 
zijn gegaan, doordat we slimmer werken met 
behulp van data.’

‘Het valt mijn 
collega’s op dat ik 
alles vanuit de 
natuur benader’

Machinelijst
Toro 1000 greenmaaier   
Toro Sandpro 5040 bunkerrake 
Toro 3370 Triflex greenmaaier  
Toro 3370 Triflex greenmaaier  
Toro 3370 Triflex greenmaaier  
Toro 3400 Triflex greenmaaier  
Toro GM4000D (tweedehands) 
El. Tri Head Roller 52”  
Jacobson AR331 roughmaaier  
BCS Volcan 850AR kniktrekker  
New Holland T4.85   
New Holland Boomer 45D kleine trekker 
 
Club Car Lynx transporter   
Cushman Hauler Pro transporter 
Toro transporter   
 
Tycrop Quick-Pass 450 bezander 
Vomering 225 landrol  
Einbock 300ZM wiedeg/doorzaaier 
Vertidrain 7521 beluchter  
Vredo DZ 212.035 doorzaaier  
Hardy 1203 veldspuit  
Vertidrain 7316 beluchter  
Trilo BL400   
Turbocar haspel   
Amazone 1001 ZAM kunstmeststrooier 
Charterhouse SpeedSeed1200 doorzaaier 
Toro Procore beluchter  
Vicon strooier   
Haspel Bauer Rainstar T61  
Pompset Smits EMP 02-l  
Imans Shockwave 220  
Rink DS2200 topdresser  
Turf Tidy 3000   
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