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In 2020, net voor het uitbreken van de corona
pandemie, werd op de NoordNederlandse 
een flora en faunacommissie opgericht. Een 
van de eerste klussen was het onkruidbeheer 
op de fairways. Carola Peper kreeg –ondanks 
een gezonde dosis scepsis die taak op haar 
bordje als lid van deze commissie. Peper: ‘We 
kregen van de greenkeepers de tip om Fiskars
onkruidtrekkers te gebruiken. Deze onkruid
stekers zijn fantastisch. Je krijgt geen vieze 
handen, je hoeft niet te bukken en het is geen 
zwaar werk. Het steken is wel relatief arbeids
intensief. De uitdaging is dus om de leden te 
betrekken bij het praktische beheer van de fair
ways. We hebben toen verzonnen om in teams 
van minimaal zes mensen te gaan prikken. Drie 
of vier mensen gaan met een onkruidsteker en 
lege emmers aan de slag. Twee personen heb
ben een emmer gevuld met zand en zaad, om 
de ontstane gaten op te vullen. En tenslotte is 

er nog iemand die de emmers met verwijderde 
paardenbloemen en andere onkruiden leegt, 
het mengsel van zaad en zand aanvult en daar
naast de spelende golfers in de gaten houdt. 
Wij hebben ervoor gekozen om het golfspel 
gewoon te laten doorgaan tijdens het steken, 
waarbij geldt dat de golfers altijd voorrang 
hebben. Als golfers bezig zijn met een vriend
schappelijk rondje en hun collegagolfers zo 
druk bezig zien, wordt die fairway in de praktijk 
vaak overgeslagen. Belangrijk voor ons is dat de 
veiligheid gewaarborgd is. Daarom steken we 
het onkruid tegen de spelrichting in en dragen 
de golfers een geel hesje.’

Gemak dient de mens
Het moet de vrijwilligers die het werk verrich
ten op de NoordNederlandse zo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt worden. De onkruidstekers 
liggen altijd voor het grijpen in een kleine 

‘De kunst is een eerste keer golfers aan het steken te krijgen. 
(Daarna gaat het bijna vanzelf)

Golfbanen en GEO-golfbanen voorop, 

hebben de ambitie om zoveel mogelijk zonder 

chemie te werken. In de praktijk blijkt vooral 

het aanpakken van onkruid op de fairway een 

uitdaging. Carola Peper, lid van de flora- en 

faunacommissie van de Noord-Nederlandse 

Golf & Country Club, heeft een succesvolle 

aanpak ontwikkeld om onkruid te lijf te gaan 

met de leden van de golfbaan en de Fiskars-

onkruidsteker.
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Noord-Nederlandse pakt 
onkruid op fairway succesvol 
aan in Fiskars-challenge

Een team dames van de Noord-Nederlandse 

pakt hole vier aan, bijna met militaire precisie. 

Geen onkruidje wordt gemist
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schuur naast het clubhuis, net als de gele hesjes 
en de emmers. Peper: ‘Het idee is dat leden na 
een rondje golf op eigen initiatief aansluitend 
nog één of anderhalf uur onkruid kunnen gaan 
steken. We hebben zo veel mogelijk holes laten 
adopteren door een vast clubje golfers, maar 
dat is nog niet voor alle holes gelukt. Daarom 
verzinnen we steeds andere manieren om 
nieuwe golfers enthousiast te maken. Als ze 
eenmaal overgehaald zijn om mee te steken, 
vinden ze het meestal zo gezellig en leuk dat ze 
ermee doorgaan.’

Tuinkabouter
Peper: ‘We houden ook een speciaal  
wedstrijdje, met een combinatie van golfen en 
onkruid prikken. Dat is een ludieke wedstrijd 
met een tuinkabouter als wisseltrofee. We 
lopen dan achtenhalve hole. Midden op de 
hole die we willen steken, maaien we een tijde
lijke wintergreen uit. Als de golfers dan hebben 
geput op die wintergeen, mogen ze de tweede 
helft van die fairway onkruid steken. En als de 
vierde flight op de wintergreen klaar is, levert 
de eerste flight de onkruidstekers weer in en 
gaan ze verder golfen. Als ongeveer de helft 
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‘Veel langer dan anderhalf uur 
moet je niet onkruid steken; 
dan wordt het werk’

Allan Salmond

Carola Peper: ‘Toen wij op de Noord-Nederlandse met Fiskars-onkruidstekers aan de slag gingen, wilde iedereen thuis ook zo’n ding. In no time was er in de verre 

omtrek geen onkruidsteker meer te koop.’

Greenkeepers
Greenkeepers hoeven zelf niet te prikken, 
maar vervullen wel een essentiële rol bij 
het faciliteren van het uiteindelijke werk. 
Zij zorgen dat twee karren gevuld met 
zand en een zak zaad klaarstaan en vooral 
ook voor het afvoeren van de verwijderde 
onkruiden. Carola Peper is heel tevreden 
over de samenwerking.
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van de fairway schoon is, gaan we verder op de 
andere helft. We prikken dan van de tee naar de 
wintergreen en de wintergreen gebruiken we 
als afslagplaats. Al met al is het een heel leuke 
wedstrijd, vooral omdat we daarna samen gaan 
eten.’

Leuk
Het doel van Peper en de flora en fauna
commissie is om het onkruid steken zo mak
kelijk mogelijk te maken. Peper: ‘Realiseer je 
wel dat wij leden aan het steken krijgen die 
thuis hun tuin laten onderhouden door een 
tuinman.’ Dat lijkt goed te lukken. Als ik voor de 
reportage op de NoordNederlandse aankom, 
staat een supergemotiveerd team dames klaar 
om onkruid te gaan steken. Ze stellen zich in de 
breedte van de fairway op en moedigen elkaar 
enthousiast aan als er weer een paardenbloem 
of andere onkruidje gevonden is. De dames 
hebben er duidelijk plezier in en de sfeer is  
eerder die van een klassenuitje dan van een 

serieus geconcentreerd team. Peper: ‘Een 
belangrijk aspect is ook dat de golfers, die 
eigenlijk eigenaar zijn van de baan, beseffen 
hoeveel tijd en aandacht het kost om die te 
onderhouden en dat ze oog krijgen voor hun 
eigen baan, maar ook voor andere banen als  
ze daar een keer spelen.’

De Fiskars-challenge
De vakbladen Fieldmanager en 
Greenkeeper hebben samen met Fiskars 
en distributeur/importeur Stierman de 
Leeuw de Fiskarschallenge ontwikkeld. 
Het idee is dat uitgeverij NWST één voet
balclub en één golfbaan zoekt waar vrij
willigers aan de slag gaan met de Fiskars 
Xactonkruidtrekker. In deze uitgave van 
Greenkeeper worden de ervaringen van 
de NoordNederlandse golfclub met de 
Fiskarsonkruidtrekker beschreven. In 
Fieldmanager bespreken we de ervaringen 
van voetbalclub VV SSC uit SprangCapelle 
in NoordBrabant.
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