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Adriaan van Dorth tot Medler is directeur-/
eigenaar van Agrec Zelle Beheer, waartoe ook 
Golfbaan ’t Zelle behoort. Landgoed ’t Zelle 
ligt in Hengelo (Gld.) en is ruim 350 hectare 
groot. Hierwaarvan behoort 95 hectare tot 
het golfcomplex,behoort dat bestaat uit een 
18-holes-par-73-baan, een volwaardige 9-holes-
par-3-baan, twee puttinggreens, een pitching-
green met zandbunker en een drivingrange 
met 30 afslagplaatsen. Er is ongeveer 4 kilo-
meteraan pad aangelegd, samen goed voor 
7000zeven- à 8000achtduizend vierkante meter. 
Sinds 2012 werkt Agrec Zelle met Achterhoeks 
Padvast. ‘Ik geloof dat we een van de eerste 
banen zijn die Achterhoeks Padvast gebruikten. 

Al jaren Achterhoeks Padvast op golfbaan Landgoed Zelle

Agrec Zelle Beheer onderhoudt groen in de buitenruimte, met name privé- en recreatieterreinen. 

Op het landgoed van de groenaannemer bevindt zich ook golfbaan ’’t Zelle, die vanzelfsprekend 

ook door Agrec Zelle Beheer wordt onderhouden. Sinds 2012 heeft de golfbaan paden van Achter-

hoeks Padvast. ‘Deze halfverharding heeft meerdere voordelen;en een daarvan is de eenvoud vanin 

het onderhoud en van renovatieseen helebelangrijke.’

Auteur: Heidi Peters

‘De onderhoudsvriendelijkheid 
is ook belangrijk’
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Het jaar daarvoor de aanleg dedenhebben we 
een proefgedaan met verschillende materialen 
en en Padvast bleekpast het beste bij ons te 
passen.’

Van Dorth tot Medler: ‘Vergeleken met andere 
producten is het voor ons het meest natuur-
lijke materiaal. Het wordt in onze omgeving 
gewonnen en heeft de meest natuurlijke kleur. 
Inmiddels ligt het er dus tien jaar. Ween hebben 
we ervaring opgedaan met deze halfverhar-
ding, wetenwe hoelang het meegaat en hoe 
je het moet onderhouden.en Ddat laatste is 
heel belangrijk. Hoe je het moet verkopen en 

aanleggen,dat kunnen meerdere partijen je 
wel vertellen. Maarhoe het te renoveren zonder 
enorm veel aanvoer en dus met lage kosten, 
dat hebben wij inmiddels goed in de vingers.’

Renoveren als het vochtig is
Achterhoeks Padvast is met vochtig weer iets 
zachter. Daardoor is t maakt het in deze tijd, het 
najaar, volgens Van Dorth tot Medler betrek-
kelijk eenvoudig om de paden te herstellen met 
lichte machines en zonder veelmet weinig slij-
tage aan de machineste herstellen. ‘Je kunt met 
een simpele techniek het materiaal lostrekken 
en opnieuw profileren. Den dat scheelt behoor-
lijk in de kosten,en omdat je weinig hoeft aan 
te voeren. HKijk, het blijft goed in vorm lig-
gen, maar na een aantal jaren ontstaat er toch 
spoorvorming, want zo’n golfkarretje neemt 
altijd hetzelfde bochtje. Het is dan eenvoudig 
om het weer in profiel te leggen, zonder extra 
aanvoer. Wel is het belangrijk dat Achterhoeks 
Padvast altijd tonrond ligt of op één oor, zodat 
het meeste water eraf kan lopen. Padvast is in 
theorie wel waterdoorlatend, maar door het 
gebruiker komt er altijd watdoor gebruik iets 
organische stof in en er valt blad op. We hou-
den de paden wel zoveel mogelijk schoon en 

HALFVERHARDING
4 min. leestijd

‘We hebben nu 
tien jaar Padvast 
en weten precies 
hoe we ermee om 
moeten gaan’

De natuurlijke uitstraling van Achterhoeks Padvast past bij ‘t Zelle
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in het najaar blazen we het blad, de eikels en 
takjes erin het najaar eens per week af. Doordat 
het aantalook overgangen tussen de zandpa-
den en Padvast minimaal is, te houden blijven 
de paden redelijk schoon. Onkruidbestrijding is 
bij intensief gebruik van de paden niet nodig, is 
onzeeigen ervaring.’

Uniform met Padvast
In het afgelopen jaar zijn er bij Golfclub ’t Zelle 
diverse paden verlengd en bij gekomen, w. 
De aardoor golfers lopen nu bijna overal over 
Padvast-paden,lopen die liggen van tee naar 
green. Hiermee zijn alle paden, uitgezonderd 
de paden voor onderhoud, van Achterhoeks 
Padvast, op een ondergrond van zand. ‘We 
zien dat er nogal eens wordt gekozen voor een 
fundering van gebroken puin, maar dat doen 
wij niet. Wij zitten hier in de Achterhoek op 
zandgrond en voor de doorlatendheid is zand 
het mooiste. Op het zand ligt een laag van 10 
centimeter met de grove fractie 0/14 en daarop 
een slijtlaag van 2twee centimeter 0/6.’

Vertidrain
Voor de aanleg van de paden heeft het green-
keepersteam van ’t Zelle wel de kennis in huis, 
maar niet alle benodigde machines. In samen-
werking met een externe partij worden een 
Bbobcat met een grader en een wals ingezet. 
‘Het aanvoeren van Padvast met een bezan-
dingswagen en het walsen doen we met eigen 
mensen.’

Een andere reden om geen gebroken puin als 
fundering te gebruiken, is de Vvertidrain die het 
team gebruikt om het gras te beluchten: ‘Met 

Padvast kunnen we met de Vvertidrain ook nog 
een halve meter pad meenemen zonder dat de 
machine beschadigt. Daardoor kunnen we het 
gras maximaal beluchten , zonder het pad of de 
machine te beschadigen.’

Padvast bij recreatiebedrijven
‘Er wordt vaak gekeken naar de aanleg en de 
kosten daarvanaanleggekeken’, vervolgt Van 
Dorth tot Medler. ‘Wij zijn echt een onderhouds-
bedrijf en kijken ookaltijd naar die fase daarna, 
van het onderhoud, die later komt.Wij adviseren 
Oop recreatieterreinen, zoals de vakantieparken 
die we ij onderhouden, adviseren we ook om 
Achterhoeks Padvast te gebruiken zonder puin 
edaaronder. DaHet is winst voor de stabiliteit 
van de grasmat om het pad heen, én wij kun-
nen het dan onderhouden zonder veel nieuw 
materiaal te hoeven gebruiken. Als je dit materi-
aal goed inbrengt, schoon en netjes, kun je het 
altijd blijven (her)gebruiken. De samenstelling 
van Achterhoeks Padvast verandert niet. Wij 
zijn zelfs wel bereid het over zoveel jaar terug 
te kopen, je kunt het altijd blijven gebruiken. 
In die zin vind ik dat Achterhoeks Padvast nog 
onderbelicht is. Daarom leg ik graag de nadruk 
op het onderhoud. Het is een gemakkelijk pro-
duct om te verwerken en bij te houden. Leg je 
het goed aan, tonrond of op één oor, en mini-
maliseer je de vervuiling, dan blijft hetook goed 
hard. HoewelOndanks hetde product wordt 
verkocht als waterdoorlatendheid waarop de 
producten worden verkocht, is hetwel belang-
rijk om de paden zo aan te leggen dat het water 
kan aflopen. In combinatie met de kleur is 
dithet voor onze paden een heele goede oplos-
sing.’

‘Achterhoeks Pad-
vast kun je altijd 
blijven gebruiken’

Adriaan van Dorth tot Medler: ‘Weten hoe je het moet-

Hoe te onderhouden, dat is voor ons heel belangrijk’
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