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Organisator Schlepers: 
‘Greenkeepers zijn grasspecialist 
en allround groenbeheerder. 
Hardenberg heeft hen veel te 
bieden’

Van 15 tot en met 17 januari 2019 is er de twintigste editie van de Groene Sector Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Greenkeepers vormen nog 

een minderheid onder de voornamelijk hoveniers, grootgroenvoorzieners, landschapsarchitecten en groenbeheerders, maar weten steeds vaker hun 

weg hierheen te vinden. Dit ondanks andere greenkeeping-kennisdagen en -symposia in deze periode, en een lang seizoen waarin tot medio oktober 

nog tweemaal per week gemaaid werd. Een greep uit wat er voor greenkeepers te halen is op deze eerste grote vakbeurs in het seizoen. 
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De Groene Sector Vakbeurs verwelkomt elk jaar meer greenkeepers
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Beursorganisator Ramon Schlepers: ‘Greenkeepers 
zijn allround: ze onderhouden de greens, tees en 
fairways, maar doen ook al het andere grootgroen-
onderhoud op de baan en rond het clubhuis. Ze 
zijn vaak ook boomverzorger, hovenier, onkruidbe-
strijder, stratenmaker, drainagespecialist, vijverspe-
cialist, klusjesman én duurzaamheidsspecialist. Ze 
verdienen de beste hulpmiddelen en het beste 
materieel en gereedschap.’

‘Alle standhouders op het gebied van gras en 
onderhoud, gewasbescherming, bodemverbe-
teraars en meststoffen, tuin- en parkmachines, 
vijveraanleg en -onderhoud, inrichtingsmaterialen 
en gereedschap zijn interessant voor greenkeepers. 
Bovendien zetten de standhouders hun beste 
beentje voor en laten hun meest innovatieve kant 
zien, omdat we tijdens deze jubileumeditie een 
innovatieprijs uitreiken.’

‘Kennisvloot’ in de stand
Arne van der Valk, beursmanager bij Jean 
Heybroek: ‘Vroeger namen alleen onze servicedea-
lers in het noorden en oosten van het land deel 
aan deze beurs in Hardenberg. Jean Heybroek nam 
destijds deel aan de Landelijke Contactdagen in 
Papendal en tegenwoordig zijn we sterk vertegen-
woordigd op de beurs Agro Techniek Holland in 
Biddinghuizen. Maar de Groene Sector Vakbeurs 
wordt steeds meer een landelijke beurs; er komen 
zelfs bezoekers op af uit Zeeland en Brabant, ook 
greenkeepers.’ Vanwege het landelijke karakter 
wil Jean Heybroek er nu ook zelf aanwezig zijn, 
in samenwerking met de servicedealers. ‘Deze 
vakbeurs is een goed moment, zo tegen het einde 
van het groeiseizoen, om rechtstreeks aan verte-
genwoordigers van golfbanen te vragen wat de 
plannen voor volgend jaar zijn. Bezoekers willen 
in deze tijd van het jaar ook rondkijken om te zien 
wat voor nieuws er te koop is. De vakbeurs biedt 
een all-in-concept met drankjes en hapjes, en trekt 
dus bezoekers aan. Het is een binnenbeurs, dus we 

kunnen niet allerlei machines meenemen. Maar 
we staan er met onze hele groep Jean Heybroek-
medewerkers om vragen te beantwoorden en 
bestaande relaties te versterken.’

Green Deal: minder of geen chemie in 2020
Twan van Wijk, salescoördinator bij ICL Speciality 
Fertilizers: ‘Zoals Ramon Schlepers zegt, zijn green-
keepers allround groenbeheerders met de focus op 
gras. Ook boomverzorging speelt een steeds gro-
tere rol, met het oog op minder of geen gebruik 
van chemie in 2020. De grasvitaliteit wordt belang-
rijker als je chemievrij wilt werken. Hoe gezonder 
de plant, hoe minder vatbaar hij is voor schimmels. 
Daarom worden er veel bomen gekapt op golf-
banen. Hierdoor is er meer licht en luchtcirculatie 
rond greens. Niet alleen is voor de fotosynthese 
in de plant licht nodig, maar de luchtcirculatie 
helpt ook tegen vochtproblematiek in de greens. 
Bomenmanagement wordt dus een integraal 
onderdeel van greenkeeping. Ook onkruidbeheer 
op de fairways wordt een grote uitdaging na 2020. 
Als greenkeepers zich niet focussen op onkruidbe-
heer in de (semi)rough, kunnen onkruidzaden de 
golfbaan op waaien en zich daar vestigen; paar-
denbloemen bijvoorbeeld. Er zijn verschillende 
manieren om duurzaam onkruid te bestrijden.’

Strooiers, antidauwproducten en 
biostimulanten
‘We laten op de beurs informatie zien op iPads 
over onze strooiers en producten op het gebied 
van minerale voeding voor fairways, greens en 
tees’, zegt Van Wijk. ‘We leggen uit hoe je strooiers 
precies afstelt voor een optimaal resultaat. Maar 
we tonen ook proeven die we hebben gedaan 
samen met het STRI. In een van die proeven testen 
we onze biostimulanten met een optimale bemes-
tingsgift en de inzet van antidauwproducten en 
wetting agents, zoals H2Pro FlowSmart. We geven 
daarbij voorlichting over ons antidauwproduct 
H2Pro DewSmart, dat als het ware een filmlaagje 
over de plant legt, waardoor het vocht minder grip 
op de plant heeft.’

Verschil tussen drie types wetting agents
Van Wijk: ‘Ook tonen we proeven met onze wetting 
agents onder de merknaam H2Pro. Veel greenkee-
pers letten met het oog op chemievrij beheer in 
2020 nu strikt op watergebruik en spuitgedrag. We 
hebben twee wetting agents – H2Pro Aqua Smart 
voor fairways die voornamelijk bestaan uit klei en 
leemgronden en H2Pro Tri Smart voor greens – die 
greenkeepers preventief kunnen toepassen in 
het vroege voorjaar, wanneer ze kampen met een 
vochtafstotende bodem of losse hydrofobe plek-

ken. Uiteraard zijn deze producten ook curatief 
inzetbaar. De wetting agent zorgt ervoor dat de 
grond het water weer absorbeert en kan vasthou-
den. De meeste greenkeepers gebruiken wetting 
agents steeds vaker preventief, omdat ze makkelijk 
in het onderhoudsprogramma geïntegreerd kun-
nen worden en op deze manier effectiever werken. 
Golfbanen maken er ook budget voor vrij om 
aan de Green Deal te voldoen. Voor in de winter 
hebben we H2Pro Flow Smart. Dit zorgt voor een 
snellere infiltratie van vocht, mits dit vocht uit 
het bodemprofiel weg kan komen. Het middel 
heeft dus een drainerende werking en werkt op 
de oppervlaktespanning van vocht. We laten onze 
granulaire variant van de wetting agent zien, die 
makkelijk strooibaar is. Ook presenteren we onze 
wetting agent in tabletvorm, die in een spuitpi-
stool moet worden gestopt dat vervolgens aan de 
waterslang wordt geklikt. De wetting agent lost op 
in het water dat langs de tablet loopt. Hierdoor kan 
de wetting agent heel nauwkeurig op afzonderlijke 
plekken worden aangebracht. Daarnaast werken 
we nog aan andere demoproeven die bijdragen 
aan de Green Deal Sportvelden 2020. Samen met 
Duurzaam Golfbeheer en Golfbaan Princenbosch 
houden we een demoproef op het gebied van 
bemesting en wetting agents (H2Pro), in combina-
tie met verschillende maaihoogtes in de fairway.’

Nieuwe Kioti-tractor
Marc Reuter van Pols Zuidland neemt wel enkele 
machines mee: ‘In de ene stand tonen we een 
houtversnipperaar en vier trekkers, waaronder de 
oranjegekleurde Kioti 60 pk hydrostaat-compact-
tractor DK 60-10 CH met standaardbanden. Deze 
is nieuw. Hij heeft een digitale tachometer, die tot 
achter de komma leest en op 100 meter nauw-
keurig per uur telt. Dat is fijn bij een hydrostaat. Je 
hoeft geen vaste mechanische of semiautomati-
sche versnelling aan te houden bij werkzaamhe-
den zoals prikken, maar kunt de versnelling heel 
verfijnd afstellen voor een mooi prikpatroon. Je 
kunt hiermee ook harder en langzamer rijden met 
een voorlader of met transport. Je kunt bij deze 
Kioti-tractor niet alleen de snelheid vastzetten met 
cruisecontrol, maar ook het toerental. Daarmee 
heb je het werktuig achter de tractor ook onder 
controle.’

Ransomes-driedelige klepelmaaier
‘In de andere stand staan zelfrijdende machines’, 
vertelt Reuter, ‘waaronder de Ransomes HM600: 
een driedelige klepelmaaier met een dek van 1,60 
m voorop en twee zijdekken van elk 1 m eraan. 
Wanneer alle drie de klepelunits worden gebruikt, 
is de totale maaibreedte 3,20 m. Je kunt ermee aan 

‘Het kennisniveau van 

greenkeepers is door de 

bank genomen erg hoog’
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het werk in het plantsoen in het openbaar groen, 
maar ook in de semi-rough en rough. Cirkelmaaiers 
en kooimaaiers zijn beperkter wanneer ze hoog 
gras van bijvoorbeeld 30 cm moeten afmaaien. 
Deze klepelmaaier laat geen dotten gras achter en 
geeft een gelijkmatig maaibeeld. Hij is zelfrijdend 
en volgt ondulaties, niet alleen van links naar 
rechts, ook van voor naar achter. Hij heeft twee 
steunwielen voorop en een looprol achterop. Je 
kunt hiermee een striping maken. Het is verder een 
cabinemachine met alles erop en eraan. Komen 
kijken dus!’
Reuter laat de Jacobsen Eclipse 322-kooimaaier 
met loodzuuraccu thuis. ‘De meeste mensen ken-
nen deze inmiddels.’ Wellicht neemt hij nog wel de 
groene E-Z-Go-golfkar met lithium 48 V-batterijen 
mee. ‘Met het oog op duurzaamheid is het wel-
licht goed hem onder de aandacht te brengen. Het 
opladen van een vloot van deze golfkarren met 
lithiumbatterijen bespaart 50 procent stroom. Deze 
batterijen schelen bovendien 122 kg aan gewicht 
in vergelijking met loodzuurbatterijen. Kracht en 
acceleratie komen dus met minder stroom tot 
stand.’

Stage V-motoren
Reuter: ‘Ik geef ook informatie aan belangstel-
lenden over de stage V-motoren die eraan zitten 
te komen vanwege EU-regelgeving. Per 1 januari 
2019 moeten alle dieselmotoren vanaf 25 pk een 
speciale emissiebehandeling hebben ondergaan; 
denk aan roetfilters, katalysators of Adblue. Dat is 
nu alleen nog verplicht bij motoren vanaf 50 pk. 
De machineprijzen gaan door dergelijke emis-
siebehandelingen in de toekomst gemiddeld met 
zo’n 30 procent omhoog. Waarschijnlijk zal dit pas 
hot news worden op de GTH-beurs. Op dit moment 
heeft iedereen in de markt nog voorraad, die men 
volgens de EU-regelgeving nog mag inbouwen 
tot 2020. Maar het is goed om hier op tijd over te 
weten.’

In één klap kennisniveau up-to-date
Twan van Wijk: ‘Het is een uitdaging voor de beurs-
organisatie om greenkeepers warm te maken. Het 
kennisniveau van greenkeepers is door de bank 
genomen erg hoog. En 65 procent van de markt 
wordt zo ongeveer bediend door aannemers. 
Omdat het baanonderhoud moet doorgaan, zul-
len zij veelal niet het hele team, maar een of twee 
afgevaardigden sturen. Maar greenkeepers hebben 
wel degelijk veel te halen op Hardenberg: ze zien 
hier alle producenten, distributeurs, machineleve-
ranciers en adviseurs tegelijk. Hierdoor kunnen ze 
in één keer hun relaties onderhouden en nieuwe 
contacten opdoen. Ook zullen ze door deze beurs 
weer volledig op de hoogte zijn van alle laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied.’

Marc Reuter, salesmanager Pols Zuidland

Arne van der Valk, beursmanager Jean Heybroek

Ramon Schlepers, beursorganisator Hardenberg

Twan van Wijk, salesmanager ICL Speciality Fertilizers
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