Hoofdgreenkeeper strooit
met complimenten en oogst
een hoop goodwill
GotY-genomineerde Arjen Westeneng: ‘Ik kan alle collega’s midden in de nacht
uit bed bellen als ik een probleem zou hebben’
Wie wordt de opvolger van Greenkeeper of the Year Vincent de Vries? Genomineerde Arjen Westeneng van golfbaan De Woeste Kop op ZeeuwsVlaanderen is vereerd dat hij mee mag doen in de strijd, maar wil ook zijn team voordragen: ‘Ik ben slechts onderdeel van een dreamteam!’
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In Middelburg werd
Westeneng expert in het
omgaan met zout water

Arjen Westeneng is hoofdgreenkeeper op de 18
holes-parkbaan De Woeste Kop in Axel op ZeeuwsVlaanderen. De eerste drie jaren van zijn bestaan
lag de golfclub in een recreatiegebied in een voormalige zeearm van de Westerschelde, maar in 1986
verhuisde de golfclub naar Axel.
Westeneng is met zijn team bezig om een bunker
te renoveren. Bij de aanleg van de bunker is de
drainagebuis in een kiezelbed gelegd, maar nu
zijn er kiezelstenen naar boven gekomen, wat voor
hinder kan zorgen. Het zand wordt verwijderd,
de drainagebuis vervangen en de bunker wordt
weer gevuld met nieuw zand. De nieuwe drainagebuis wordt in het zand gelegd in plaats van
op een grindbed. Aan de hoofdgreenkeeper valt
direct een grote mate van vrolijkheid af te lezen en
waardering voor alles wat het leven biedt. Maar als
iemand de grenzen overschrijdt, laat hij naar eigen
zeggen duidelijk van zich horen.

Professionele achtergrond
Aan het begin van zijn carrière werkte Westeneng
bij Jean Heybroek als demonstrateur, maar toen
zijn vrouw terug verlangde naar haar geboortestad
Middelburg, verhuisde het echtpaar. In 2002 vond
Westeneng werk als greenkeeper bij golfclub De
Wouwse Plantage. Terwijl hij daar werkzaam was,
behaalde hij zijn hoofdgreenkeeperdiploma. In
2008 ging Westeneng aan de slag als hoofdgreenkeeper bij Burggolf Middelburg. Daar zag hij het
allereerste gras groeien op de kersverse golfbaan
en kreeg hij te maken met de uitdaging van zout
water. Westeneng: ‘Ik ben daar expert geworden op
het gebied van zuinig zijn met zoet water en het
mengen van zout met zoet water om de EC-waarde
zo laag mogelijk te krijgen.’
In 2012 trad Westeneng in dienst bij H4A. Omdat
De Woeste Kop het beheer en onderhoud van de
golfbaan per april 2012 uitbesteedde aan H4A,
werd Westeneng hoofdgreenkeeper van deze
baan. ‘Dat was in het begin even moeilijk voor het
greenkeepingteam dat door H4A werd overgenomen. Maar we zijn inmiddels een hecht team van
vijf man, inclusief mijzelf.’
De Woeste Kop
Westeneng was blij te horen dat De Woeste Kop
niet met zout water kampte, maar over zoet water
kon beschikken, al was het met een hoge pH. Toch
stond hij ook hier voor grote uitdagingen. ‘De golfbaan was tot 2012 op de ‘Belgische manier’ onderhouden, dat wil zeggen met veel stikstof en heel
veel beregenen. Er was veel straatgras en mede
daardoor had de baan behoorlijk last van schimmels. Medio 2012 zijn we begonnen om de greens
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vijf keer per jaar door te zaaien met Agrostis en de
fairways, foregreens en tees met fijnbladig Engels
raaigras. Nu, zo’n vijf jaar later, zijn we duidelijk aan
de winnende hand.’
De Woeste Kop is gelegen op een mix van zand,
klei en leem en de baan ligt 7 meter hoger dan het
maaiveld. ‘Deze opgeworpen grond is in 1968-1969
vrijgekomen bij het verbreden en verdiepen van
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Door deze
opgespoten grond is de golfbaan ontstaan. De
slibdepots werden uitgereden over het land, waar
nu de holes 15 en 16 zijn, en vervolgens werden
er bomen aangeplant. Dit werd in 1983 de locatie
voor de aan te leggen golfbaan’, vertelt Westeneng.
‘Er was voorheen wel belucht met kleine pennetjes, maar nog nooit 30 cm diep met de Vertidrain.
Vooral de kleistukken waren daardoor erg drassig.
De bodem is inmiddels steeds meer waterdoorlatend geworden.’
Baanverbeteringen
Voor de komst van Westeneng was er mondjesmaat gedund in de bosvakken op de baan, door de
zogenaamde ‘houthakkers’. Westeneng: ‘De wijkers
stonden er veelal nog. De bossen waren dichtgegroeid en de baan kreeg onvoldoende licht en
lucht. We zijn in etappes bomen gaan kappen, wat
in het begin weerstand opleverde. Bij verschillende
bosvakken aan de rand van de fairways en greens
hebben we de wortels doorgesneden. Die groeiden oppervlakkig en zochten soms tot midden op
de fairway water en voeding, omdat er bij de aanleg van de baan op het zand een dunne, humusrijke laag van 25 cm was aangebracht om het gras en
de bomen op te laten groeien. De bomen wortelen
erg oppervlakkig doordat er nauwelijks voeding in
het witte zand zit. Ook hebben we de nodige renovaties achter de rug. We hebben kolkputten gezet,
veel drainage vervangen, het riet verwijderd dat in
het spel lag rond de vijvers, de sproeiers verplaatst
van midden op de tees naar de zijkanten, een
nieuw filtersysteem voor de beregeningsinstallatie
laten aanleggen en diverse tees veranderd.’
Toekomst
H4A heeft al geïnvesteerd in de toekomst met
een gerobotiseerde fairwaymaaier. En er staat het
een en ander op de wensenlijst, zoals het uniformeren van de greens. Westeneng: ‘Nu hebben we
greens met een ondergrond van zand, of zand
met steentjes eronder (geen USGA), of met heel
vette grond eronder. In de toekomst zou ik graag
zien dat alle greens een zandondergrond hebben,
of 90-10. Maar onze zanderige greens doen het
goed, dus waarschijnlijk zullen we de rest daaraan
aanpassen. Ook moeten we op korte termijn de
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‘Ik maak geen weekendrooster, maar vraag
gewoon wie tijd en zin
heeft om te werken’

pvc-leidingen in de baan vervangen. Daarnaast is
er voor de hele baan een renovatieplan gemaakt
door een architect, waarvan al diverse verbouwingen zijn uitgevoerd. Maar we doen alles stap voor
stap en in goed overleg met de voorzitter van de
baancommissie, met wie ik een zeer goede relatie
onderhoud.’
Het gaat gelukkig wel goed met de baan. Toen
Westeneng aantrad, had de club een kleine 600
leden; dat aantal is nu bijna 900, waarvan zo’n 40
procent de Belgische nationaliteit heeft.
Kan iedereen uit bed bellen
Westeneng is graag het goede voorbeeld voor zijn
team. ‘Ik doe mee en doe het voor. Ik stuur niet
aan met harde hand, maar probeer het werk zo
leuk mogelijk te maken voor de jongens door de
werkzaamheden af te wisselen en door vervelende

klussen samen aan te pakken. Ik geef graag complimenten en bedank de jongens aan het einde
van de dag en week voor hun inzet. Daardoor kan
ik rekenen op veel goodwill van het team; ik kan
alle collega’s midden in de nacht uit bed bellen
als ik een probleem zou hebben. Sinds 2014 zitten
er twee Poolse greenkeepers in het team; dat zijn
de twee beste greenkeepers van het noordelijk
halfrond. Ik maak nooit roosters, ook niet voor het
weekend. Ik vraag altijd wie er tijd en zin heeft om
in het weekend te werken. Dat wordt altijd opgelost. Dat is een droom. Ja, ik werk met een dreamteam. Iedereen kan zelfstandig werken, alhoewel
ik globaal zeker mijn ideeën overdraag. Hierdoor
kon ik tijdens de Open Week van 21 tot en met 26
augustus een paar dagen met een groep hoofdgreenkeepers naar een John Deere-demotour op
de golfbaan Barsebäck bij Malmö.’

‘De baan was tot 2012 op de
‘Belgische manier’
onderhouden: met veel
stikstof en beregening’

Reality check
Westeneng kletst vrolijk en vlot en lijkt een zondagskind, maar niets is minder waar. ‘Mijn privéleven vormt mijn basis. Mijn vrouw Corine en ik
hebben drie kinderen en vijf pleegkinderen. Het
dagelijks leven van thuis geeft me over het algemeen veel energie voor op de golfbaan, want het
is prachtig om een groot gezin te hebben, al helemaal wanneer het goed gaat met iedereen. Maar
soms passeren ook pijnlijke of moeilijke momenten
de revue. Daardoor kan ik goed relativeren, ook op
mijn werk.’
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