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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.

Gast-hoofdredacteuren
William Boogaarts en 

jolanda Vonder
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2016 voor de vierde 

keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. Met dank aan de

sponsors Jean Heybroek, ICL, Bayer en DLF gaat een deskundige jury dit jaar 

weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

greenkeeper waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is? 

Geef dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde via 

project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
William Boogaarts als
Greenkeeper of the Year 2017?

Adv_Greenkeeper of the year.indd   1 16/02/16   13:40
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14 Tips en trucs 
van drie 
topgreenkeepers

In het kader van de Green Deal Sportvelden verzamelt de golfsector momenteel 

best practices, om de technische haalbaarheid van het terugdringen van 

pesticiden in kaart te brengen en om uitzonderingen te onderbouwen en te 

reguleren. Drie top greenkeepers laten hun eigen best practices zien. Hoe kun 

je in de dagelijkse praktijk op een duurzame manier werken, mét behoud van 

speelkwaliteit?

2 0 1 7

W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2016 voor de vierde 

keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. Met dank aan de

sponsors Jean Heybroek, ICL, Bayer en DLF gaat een deskundige jury dit jaar 

weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

greenkeeper waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is? 

Geef dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde via 

project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
William Boogaarts als
Greenkeeper of the Year 2017?

Adv_Greenkeeper of the year.indd   1 16/02/16   13:40



2 - 20166

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid op de golfbaan. Het is een 

combinatie van woorden die je de laatste 

jaren vaak hoort in de markt. Iedereen 

is ermee bezig en het is momenteel een 

hot thema. Maar wat betekent dit voor de 

golfbaan? En hoe zien greenkeepers dit 

zelf? Vraag aan het aan de genomineerde 

Greenkeepers of the Year van 2016 en je 

krijgt verschillende antwoorden. ‘Less is 

more’, ‘energie besparen’, ‘bewust omgaan 

met energie’. Zomaar wat antwoorden die 

je hoort.

‘Green Deal’: wat is dat nu 
precies en hoe staat het ermee?

Praat met willekeurig wie in de golf- of sportvelden-

sector, en om de drie of vier zinnen valt wel een keer 

de term ‘Green Deal’. Maar wat is de Green Deal eigen-

lijk, en vooral: hoe staat het ermee? 

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories 
bv- wordt zes keer per jaar in een oplage van 1.750 
exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers, 
baancommissarissen, managers en bestuurders van 
golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven, overhe-
den en individuele abonnees.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.greenkeeper.nl
M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Redactiecommissie
Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van 
der Werf, Peter Schalk, John van Hoesen, Arijan van 
Alphen

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
abonnementsperiode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betref-
fende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-
kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.

30 47
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Ik ben nog lang niet klaar 
met deze baan’

Zeven maanden is hij nu hoofdgreenkeeper van Golfclub 

Zeewolde en met 24 jaar de jongste van Nederland. 

Christian Nueboer vertelt over zijn vak, over leidinggeven 

terwijl je de jongste van het team bent, over de voor- en 

nadelen van klei, over het project Statera en over de rol 

die de nieuwe lichting greenkeepers op de Nederlandse 

golfbanen kan gaan spelen. Een monoloog. 

Herder Matthijs de Haas: ‘Schapenkeutels verplaatsen de 
heide, waardoor er op de schrale stukken ook wat kan 
groeien’

Matthijs de Haas (28) is de officiële herder op golfbaan Stippelberg. Met zijn bor-

dercollie en herdershond leidt hij bijna driehonderd schapen over de baan, om de 

vegetatie kort te houden, maar ook om biodiversiteit aan te brengen.
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Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Golfclub De Scherpen-
bergh vernieuwt 
machinepark 
Golfclub De Scherpenbergh in Lieren heeft het 
bestaande machinepark vernieuwd met de aan-
schaf van nieuwe machines van Jean Heybroek. 
Zeven jaar lang werkte de golfclub tevreden samen 
met Jean Heybroek en de machines van Toro, maar 
nu vindt de club het tijd voor  
verandering. Jean Heybroek zal het nieuwe machi-
nepark voorzien van zes Toro-machines, enkele 
Tym-tractoren en een Amazone-grasshopper.

Arno Westhoven  
naar HGM
Met ingang van 1 april komt agronomist Arno 
Westhoven het team van de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij (HGM) versterken. 
Westhovens specialiteiten zijn het herkennen 
en aanpakken van schimmels, aaltjesaantasting 
en voedingstekorten, en verder het bepalen van 
watergiften en het opstellen van bemestings-  
en gewasbeschermingsplannen. Met het aantrek-
ken van Arno is HGM voorbereid op de veran-
deringen in de nabije toekomst op het gebied 
van onder andere toegestane bestrijdingsmid-
delen. Arno wordt de superintendant op de 
Haarlemmermeersche Golfclub en zal daarnaast de 
hoofdgreenkeepers begeleiden en bijstaan  
op zijn vakgebied.

Oosthoek verlengt 
onderhouds- 
contracten 
Dankzij het wederzijds vertrouwen heeft Oosthoek 
het onderhoudscontact met Golfbaan Ockenburgh 
wederom verlengd met vijf jaar. Golfbaan 
Ockenburgh ligt ten zuiden van Den Haag 
(Kijkduin) en werd geopend in oktober 1997. De 
baan heeft een rustige en beschutte  
ligging in een bosrijke natuurlijke omgeving. 
Recent heeft Oosthoek ook een aantal holes  
gerenoveerd om de kwaliteit van de baan te  
verbeteren. Met de ondertekening van het  
nieuwe contract zal Oosthoek de komende vijf jaar 
weer voor het onderhoud van de baan  
zorgen. Daarnaast heeft Oosthoek het onderhouds-
contract van De Strijensche golfclub met drie jaar 
verlengd. Deze golfclub ligt dicht bij het dorp 
Strijen, in de Hoeksewaard. De golfbaan is gele-
gen in een polderlandschap en beschikt over een 
9-holes-par-70-baan met afwisselende waterpar-
tijen. Sinds januari 2015 heeft Oosthoek deze baan 
in onderhoud. Ook de komende jaren zal Oosthoek 
hiervoor zorg blijven dragen.

Voets levert aan 
Amsterdamse Golfclub
De vestiging Hoofddorp van Voets Tractoren & 
Werktuigen heeft onlangs twee machines  
afgeleverd aan de Amsterdamse Golfclub.  
De club koos voor een New Holland Boomer 
3050-tractor uit de Boomer 3000 Easydrive-serie, 
die zich kenmerkt door zijn compacte omvang in 
combinatie met een continu variabele transmissie. 
Daarnaast schafte de club voor het onderhoud een 
Mc Connel PA 4330-armmaaier aan.
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Golfpark Almkreek 
vernieuwd
Golfpark Almkreek is de laatste maanden  
bezig geweest met het vernieuwen van de  
evenementenzaal, het paviljoen en het clubhuis. In 
het clubhuis zijn borden opgehangen met namen 
van clubkampioenen. Ook zijn er nieuwe culinaire 
arrangementen bedacht. Zaterdag 2 april zal het 
vernieuwde park officieel geopend worden.

Nagel stopt bedrijfs-
voering na 140 jaar
Na een geschiedenis van 140 jaar gaat Louis Nagel 
binnenkort stoppen met zijn activiteiten. In 2011 
verloor het toen Nijmeegse bedrijf de import van 
John Deere en ging het verder als importeur van 
onder andere de verschillende tractoren van het 
Argo-concern. Recent heeft Argo de samenwerking 
met Louis Nagel eenzijdig opgelegd. Volgens een 
persbericht was dit voor Louis Nagel reden om de 
activiteiten van het bedrijf te beëindigen. 

In hetzelfde persbericht wordt verder gemeld dat 
er nog geen beslissing is genomen over de andere 
merken die worden vertegenwoordigd door Louis 
Nagel. 
Nagel was sinds enkele jaren onderdeel van de 
Dutch Power Company. Deze holding, waarvan 
ook Herder, Conver en Votex deel uitmaken, wordt 
geleid door Peter Mouthaan.

VGR presenteert 
nieuwe maaier Trimax 
Stealth S3
Het Nieuw-Zeelandse merk Trimax introduceert 
een nieuw maaidek: de Stealth S3. Het model  
is eenvoudig in gebruik en onderhoud.
De Stealth S3 is voorzien van een vernieuwd snijsy-
steem voor het bewerken van lang en kort gras. De 
maaier heeft een breedte van ruim  
3,5 meter en een werkbreedte van 3,4 meter.  
Het model heeft vijf cirkelmessen met een bereik in 
snijhoogte van 1 tot 9 centimeter. Volgens Trimax is 
het nieuwe model zodanig aangepast dat het min-
der onderhoud vraagt; dagelijks onderhoud zou 
met dit model niet meer nodig zijn.Trimax biedt 
verschillende modellen maaiers, waarmee efficiënt, 

maar ook snel kan worden gemaaid. De VGR Groep 
treedt op als importeur van het merk. Met de 
toevoeging van de Stealth S3 heeft het bedrijf vijf 
maaiers van Trimax in het assortiment.

Succesvolle accudag 
Stierman de Leeuw
Stierman de Leeuw laat weten tevreden terug te 
kijken op een succesvolle accudag. Woensdag 8 
maart organiseerde het bedrijf een dag die, zoals 
de naam aangeeft, in het teken stond van accuge-
dreven machines. ‘Met dank aan alle deelnemers 
kunnen wij terugkijken op een geslaagde accudag’, 
laat Stierman de Leeuw weten. Meer dan honderd 
mensen bezochten de dag, waarop niet alleen de 

volledige range van merken als Pellenc, Ego en 
Oregon te bewonderen was, maar de aanwezigen 
de machines ook konden uitproberen.

Digitale golfviewer 
Golfclub Heelsum 
Voor het onderhoud en ontwerp van golfbanen 
door De Enk Groen en Golf wordt een digitale kaart 
gebruikt. Deze kaartviewer is bereikbaar via alle 
platformen (tablet, smartphone, desktop), waar-
door deze eenvoudig in het gebruik is.  
Voor Golfclub Heelsum is deze digitale kaart gerea-
liseerd door de hechte samenwerking  
tussen de baancommissie, De Enk Groen & Golf en 
de greenkeepers. De digitale kaart bevat een zeer 
nauwkeurige weergave van de baan (2 cm). Hierop 
zijn de contouren van alle spelonderdelen opgeno-
men, onder andere fairways, greens,  
bunkers, heide en sprinklerkoppen. De kaart geeft 
de mogelijkheid om op een eenvoudig manier 
informatie over de baan te beheren en om opmer-
kingen door te geven aan de greenkeepers. Denk 
daarbij aan een konijnengat dat gedicht moet 
worden of het doorgeven van een stuk rough dat 

www.olmix.com/plant-care

MelgreenSi

Steviger en harder gras

www.olmix.com/plant-care

MelgreenSi

Lager watergebruik

www.olmix.com/plant-care

MelgreenSi

Versterkt afweermechanismen



Van het dagelijkse onderhoud tot renovatie en aanleg van 
compleet nieuwe banen - met ruim 90 jaar ervaring komt 
AHA de Man samen met u altijd tot de beste oplossing. 
Wij geloven namelijk in de krácht van samenwerking tussen 
alle betrokken partijen, om zowel op korte als lange termijn het 
beste resultaat te kunnen realiseren. Hierbij staan de belangen 
van uw golfbaan en het spelplezier van de golfer altijd voorop, 
bij elk project. 

Nieuwsgierig hoe wij samen ook úw baan kunnen optimaliseren? 
Bel ons voor een kennismakingsgesprek. Tel: +31 (0)168 33 60 30

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

Industrieweg 23, 4762 AE Zevenbergen | 
Tel: +31 (0)168 33 60 30 | E-mail: info@ahademan.com 

De functie
Als greenkeeper ben je onderdeel van het onderhoudsteam 
van de golfbaan. Er wordt van je verwacht dat je zowel zelf-
standig als in een team werkt aan de dagelijkse onderhouds-
werkzaamheden van de golfbaan. Dit houdt in;
• Het maaien en onderhouden van alle verschillende velden 
   op de golfbaan(Tees, Fairways,Greens)
• Het dagelijkse onderhoud aan de bunkers
• Meewerken aan de dagelijkse preparatie van de baan 
   (Course Set Up)
• Assisteren in projecten(bunkerrenovatie/drainage/
   landscaping)
• Mogelijkheden tot fulltime dienstverband 

Jouw profiel:
The Dutch is een golfbaan met een zeer hoog 
kwaliteits-niveau. Om dit te kunnen behouden zoeken wij een 
persoon die:
• Zeer goed kan functioneren zowel zelfstandig als in een 
   team
• Alleen het beste goed genoeg vind
• De Engelse taal beheerst (basis Engels) 
• Enige ervaring in Greenkeeping of in de groene sector heeft
• Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft

Solliciteren:
Wil je deel uit maken van ons Greenkeeping-team en werken 
op een top golfbaan, werken in een enthousiast team, en bij 
te dragen om het eerste KLM Open op The Dutch tot een 
succes te brengen? Stuur je sollicitatie+C.V. naar 
greenkeepers@thedutch.nl

Met het nieuwe seizoen en het KLM Open in het vooruitzicht willen wij ons team versterken en zijn wij per direct op zoek naar:

GREENKEEPERS/SEASONAL STAFF

ERVAAR DE 
KRACHT VAN 
UNIEKE WORTEL-
TECHNOLOGIE

download onze nieuwe 
sportveldbrochure op 
www.advanceseeds.nl

Geef uw sportveld vanaf nu een ijzersterke 
basis met Advance® worteltechnologie. 
Deze geavanceerde coating reguleert een 
intense doorworteling in alle richtingen en 
zorgt voor een revolutionaire kieming en 
vestiging. Uitlopervormend veldbeemdgras 
en polvormend Engels raaigras gaan  
veel gelijkmatiger op in hun ontwikkeling. 
Zo ontstaat de ideale match, dus de perfecte 
zode die iedere test doorstaat!

ADVANCE-SPORTVELDMENGSELS 100% GECOAT

www.advanceseeds.nl 

HERCULES

HATTRICK 

SV8 STADION

SV7 OLYMPIC

SV7 RECOVER 1

VICTORIA

SV100 RECOVER 3

veldbeemdgras             Engels raaigras

LIMAGRAIN1602 Advance Advertentie A4.indd   1 23-02-16   15:08
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te hoog is gegroeid. Deze meldingen kunnen met 
een smartphone worden doorgegeven en geven 
een grote mate van flexibiliteit aan het onderhoud 
en het maaibeleid. De digitale kaart maakt het ook 
mogelijk om met de robotmaaier verschillende 
spelonderdelen te maaien. Zo wordt gegarandeerd 
dat een green of fairway niet van vorm of omvang 
verandert. De robotmaaier heeft ook als voordeel 
dat de greenkeepers meer tijd hebben om andere  
onderdelen van de baan te onderhouden.
De digitale kaart ontstaat niet uit zichzelf, dus 
heeft een baancommissielid op zich genomen  
om allerlei onderdelen van de baan in kaart te 
brengen met een zeer nauwkeurig gps-systeem. 
Dit systeem wordt beschikbaar gesteld door  
De Enk Groen & Golf. Het inmeten van spel-
onderdelen vraagt veel tijd, maar betekent ook dat 
de digitale kaart met zijn volle potentieel ingezet 
kan worden. De tool geeft duidelijkheid voor alle 
betrokken partijen en verlost betrokkenen van veel 
papier- en zoekwerk.

Doorzaai grasmengsel 
met RPR
Prograss introduceert een nieuw graszaad-meng-
sel, speciaal voor het doorzaaien met de nieuwe 
Vredo DDS. Uniek aan dit mengsel is dat het naast 
Engels raaigras ook RPR (uitlopervormend Engels 
raaigras) bevat. Mark Timmerman: 'Praktijkproeven 
hebben uitgewezen dat het doorzaaien met een 
mengsel met 100% veldbeemd in één van de zaai-
bakken niet altijd  

succesvol is. Vandaar dat voor een mengsel wordt 
gekozen met een klein aandeel Engels raaigras. 
Voor de Vredo DDS kun je nu dus Bar Champion 
SV100 of Speedy Green gebruiken, in combinatie 
met het Sport Duo Doorzaai-mengsel.'

 

Golfclub Rijk van 
Nunspeet heeft 
nieuw uiterlijk
SBA Golf & Groen is de afgelopen weken 
bezig geweest met het doorvoeren van 
een aantal veranderingen op Het Rijk van 
Nunspeet. Zo zijn de tees van hole noord 1 
en 6 veranderd en opgewaardeerd met een 
nieuwe tee. Ook zijn er trapelementen en 
bestratingen toegevoegd en is er een talud 
met heideplanten aangelegd.  
Op de foto's is een impressie te zien van de 
werkzaamheden.
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Peter Mouthaan 
neemt Dutch Power 
Company over
Peter Mouthaan (38) heeft met behulp van  
ABN AMRO Participaties het familiebedrijf Dutch 
Power Company (DPC) overgenomen van zijn 
familie. Met de kapitaalverschaffing richt DPC zich 
op groei in West-Europa. Dutch Power Company is 
de moedermaatschappij van de bedrijven Conver, 
Herder, Precision Makers, Roberine en Votex met 
een gezamenlijke omzet van 35 miljoen euro. 
De bedrijven van de Dutch Power Company zijn 
gespecialiseerd in berm-, groen- en slootonder-
houd en combineren dat met applicaties die deze 
machines op basis van gps-techniek autonoom 
laten werken. Peter Mouthaan: 'Nederland staat 
in het buitenland bekend om zijn innovatieve 
oplossingen op het gebied van irrigatie-, berm- en 
slootmanagement. Aan de andere kant zijn er 
markten die snel groeien en die behoefte hebben 
aan innovatie en ontwikkeling. De interesse uit het 
buitenland voor onze nieuwe producten is dan ook 
groot, maar we zullen moeten  
investeren om die interesse om te zetten in sales. 
Met ABN AMRO Participaties heb ik een solide 
partner gevonden die duurzaam wil investeren in 
de groei van onze groep. Dankzij hen krijgen wij de 

mogelijkheid om sales te genereren en te  
groeien.' ABN AMRO Participaties verschaft risico-
dragend vermogen aan winstgevende onderne-
mingen in Nederland. Zij investeren in onderne-
mingen met een sterke marktpositie, een duide-
lijke groeipotentie en een actief en daadkrachtig  

management dat bereid is te participeren.
De afgelopen jaren heeft Dutch Power Company 
ingezet op innovatie, zodat er preciezer en  
efficiënter kan worden gewerkt. Greenbot, de eer-
ste onbemande tractor die zelfstandig  
werkzaamheden kan verrichten, is een goed voor-
beeld van de vernieuwingsslag die de  
organisatie heeft gemaakt. Op de beurs 
Agritechnica (2015) werd Greenbot door de inter-
nationale pers de innovatie van de eeuw genoemd. 
Vorig jaar werd ook het merk Roberine nieuw 
leven ingeblazen met een zelfrijdende kooi- en 
klepelmaaier. Bij de DPC-groep is men alweer bezig 
met de volgende innovaties.  De tak Precision 
Makers heeft de X-pert ontwikkeld, waarmee 
bepaalde merken tractoren omgebouwd kunnen 
worden voor onbemande besturing. Mouthaan: 
'Precisielandbouw heeft de toekomst. Dat is niet 
alleen onze mening, maar ook die van ABN AMRO 
Participaties. Onze oplossingen zijn erop gericht 
dat echt iedereen ze kan gebruiken. Het is bijna 
'plug-and-play', dus inschakelen en aan het werk 
zetten. Daarnaast zijn we bezig met precisietoe-
passing voor opbrengstbemesting en onze eigen 
lijn hardware. ABN AMRO Participaties deelt onze 
visie dat niet alleen de landbouw, maar de gehele 
groene sector zich in hoog tempo verder automa-
tiseert.' Bemiddelaar Fusies & Overnames Marktlink 
stond de familie Mouthaan bij gedurende het 
zoek- en selectieproces van een geschikte financi-
ele partner voor de DPC-groep.
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New-Holland-trekker 
afgeleverd bij golfclub 
't Zelle
New Holland-dealer Munsterman Varsseveld heeft 
een Boomer 45D Easydrive met cabine afgeleverd 
aan golfclub 't Zelle in Hengelo.
De Boomer 45D Easydrive is een trekker met een 
4 cilinder-motor met een vermogen van 46pk. De 
trekkers in deze range zijn standaard voorzien van 
de New Holland Easydrive-transmissie: een zeer 
efficiënte en eenvoudige vario-transmissie die er 
voor zorgt dat deze trekker zonder vermogens-
verlies elke gewenste snelheid kunnen rijden. De 
trekker staat op speciale gazonbanden, die er voor 
zorgen dat de trekker zo min mogelijk beschadi-
ging aan de baan geeft. De machine is aangeschaft 
voor alle voorkomende werkzaamheden op de 
golfbaan, onder andere het werk met een Verti 
Drain-beluchter en grasveegmachine.

Pols levert zes maaiers 
aan sw-bedrijf
Pols Zuidland heeft een order van in totaal zes 
machines ontvangen van BaanStede Groen.
Na een uitvoerig traject heeft men ervoor  
gekozen om vijf Ransomes MP493-cirkelmaaiers en 

een Ransomes MP 495-kooimaaier te bestellen. De 
machines zullen geleverd worden via Pols-dealer 
Voets uit Hoofddorp. BaanStede is een sw-bedrijf 
dat in diverse branches actief is, waaronder de 
groene sector. Voor verschillende gemeentes in de 
provincie Noord-Holland voeren zij het maaiwerk 
van sportvelden en openbare plantsoenen uit. 
Daarnaast doen zij ook veel snoeiwerk.

NIEUWS

De Enk neemt golf- 
en sportactiviteiten 
Grontmij over
Per 1 maart 2016 heeft De Enk een belangrijk deel 
van de activiteiten van Grontmij over- 
genomen. Het gaat om de activiteiten op het 
gebied van golf en sport, vooral van de  
vestigingen in Noord-Holland en de drie  
noordelijke provincies.
De overname, die op 1 maart 2016 plaatsvond, 
betreft circa 25 vaste medewerkers en 25  
gedetacheerde medewerkers, een omvangrijk 
machinepark en een groot aantal contracten. De 
Enk Groen & Golf groeit met deze overname door 
naar een omvang waarin circa 150 vaste medewer-
kers actief zijn, met daaromheen een flexibele schil 
van ongeveer 80 medewerkers. Door de overname 
komt De Enk op een totaal van vier vestigingen. 
Het bedrijf kan hierdoor zijn landelijke klanten 
beter bedienen. Volgens het officiële persbericht 
heeft Grontmij gekozen voor een overname door 
De Enk Groen & Golf, omdat de directie ervan 
overtuigd zou zijn dat dit het beste is voor de 
medewerkers en opdrachtgevers die het betreft. 
De Enk staat net als Grontmij voor kwaliteit en een 
goed  
personeelsbeleid. Medewerkers krijgen in dit 
bedrijf de kans om zich op hun vakgebied verder 

te ontwikkelen. Gerard van der Werf, ceo van De 
Enk: ‘Je ziet steeds meer dat voor de uitvoering van 
groenbeheer en golfbaanbeheer specifieke kennis, 
certificaten en investeringen in speciale machines 
vereist zijn.’ 

Grontmij en De Enk Groen & Golf hebben  
afgesproken dat er in de toekomst continu 
gezocht zal worden naar punten waarop beide 
bedrijven elkaar kunnen versterken. De Enk, 
bekend om zijn innovatiekracht in golf, zal dit 
gestalte geven op het gebied van groen in samen-
werking met Grontmij. Frans Reulink, ceo van De 
Enk Groen & Golf: ‘Concreet zal dit betekenen dat 
we een team oprichten dat op zoek gaat naar 
marktkansen voor beide organisaties.’

Voor De Enk Groen & Golf is de overname een 
uitbreiding van zijn geografische werkgebied. Voor 
golf betreft dit met name vijf golfbanen in Noord-
Holland, voor groenvoorzieningen en natuurgras-
sportvelden de drie noordelijke provincies van 
Nederland. Deze drie provincies zullen worden 
bediend vanuit een voor De Enk Groen & Golf 
nieuwe vestiging in Drachten. De overname van 
De Enk betekent niet dat Grontmij al zijn activi-
teiten op het gebied van sport beëindigt. De acti-
viteiten op het gebied van aanleg en onderhoud 
van kunstgrasvelden blijven bij Grontmij.
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Tips en trucs van 
drie topgreenkeepers
Waterdokter volgt het stroomgebied van regenwater op golfbaan

In het kader van de Green Deal Sportvelden verzamelt de golfsector momenteel best practices, om de technische haalbaarheid van het terugdringen 

van pesticiden in kaart te brengen en om uitzonderingen te onderbouwen en te reguleren. Drie top greenkeepers laten hun eigen best practices zien. 

Hoe kun je in de dagelijkse praktijk op een duurzame manier werken, mét behoud van speelkwaliteit?

Auteur: Santi Raats



15www.greenkeeper.nl

ACHTERGROND7 min. leestijd

KOeRt DONKeRS
Golfbaan Princenbosch

Droog, droger, droogst
De enige manier om een green zo goed mogelijk 
te beheren, is door te zorgen dat die green zo 
droog mogelijk is. Kosten noch moeite moeten 
gespaard blijven om dit mogelijk te maken. Zorg 
dat je vilt en het waterafvoerend vermogen onder 
controle hebt. Vergt dit grote ingrepen? Maak hier-
voor een plan en begin met het kenbaar maken 
van de absolute noodzaak.

Geen pieken en dalen
Vermijd pieken en dalen in bemesting, beregening, 
bezanding en dergelijke. Zoals onze Ierse adviseur 
zegt: keep an even keel. Als je bewerkingen uitvoert, 
zorg dan dat je ze frequent en licht uitvoert. Houd 
het vochtpercentage iets hoger en vlak, in plaats 
van altijd maar aan de onderkant te zitten. Als je 
net tegen uitdroging aan zit, moet je met onze 
wispelturige zomers vaak corrigeren met veel 
water om droogte of droge plekken te voorkomen 
of te herstellen. Regelmatig meten en licht sturen 
werkt volgens mij beter dan veel moeten bijstu-
ren. Bezand ook licht en frequent; zorg dat het 
organisch materiaal vermengd blijft met het zand. 
Zand is lucht en betekent gezonde afbraak van het 
organisch materiaal. 

Maak ‘t het gras comfortabel
Kijk op je golfbaan waar de door jou gewenste 
grassen het beste groeien. Bij ons zagen we heel 
mooie roodzwenk staan in de gebieden die we 
minder intensief beheerden. Dus toen we de 
greens op het gebied van waterhuishouding en 
vilt op orde hadden, zijn we flink aan ons grasbe-
stand gaan werken. We proberen het gras zo veel 
mogelijk met rust te laten, dus zo min mogelijk te 
verstoren met verticaalmaaibeurten, andere snijbe-
wegingen of overdreven beluchting.

Wat we zien in onze toplaag is een mooie ver-
menging van zand en organisch materiaal. De 
hoeveelheid vilt is nihil. Ons grasbestand zit vlakbij 
wat wij als ideaal zien: 70/80 procent roodzwenk, 
vermengd met 20/30 procent struisgrassen, met 
maximaal 10 procent straatgras. De greens zijn 
over het algemeen droog en na een flinke stortbui 
bijzonder snel weer bespeelbaar. Water in de cup 
zie je bij ons eigenlijk nooit. 

Bemesting: moderne en oude chemie
Het belangrijkste advies van voedingsexperts 
voor topsporters geldt ook voor ons gras: zorg 
dat je genoeg elementen binnenkrijgt in kleine 
en frequente hoeveelheden. Kijk vooral goed naar 
de sporenelementen: magnesium, mangaan enzo-
voort. 

Omarm moderne chemie, zoals biostimulanten, 
dauwverwijderaars en wetting agents, maar ook 
oude middelen, zoals zeewier. Blijkbaar gebruikte 
Old Tom Morris dat al. Probeer ook combinaties, 
zoals wetting agents met zeewier. Wij mengen 
deze zelf: je kunt bij een vier- à vijfwekelijkse gift 
wetting agent een lichte hoeveelheid zeewier mee-
geven. Met de nadruk op “licht”, want in zeewier zit 
ook stikstof en we willen groeipieken voorkomen. 
Van de in brochures aanbevolen hoeveelheid 
bemesting neem ik altijd maximaal de helft. 

Communicatie
Vertel je golfers waarom je wat doet. Waarom zien 
ze de veldspuit zo vaak rijden? Vanwege frequente, 
lichte bemesting, niet vanwege bestrijdingsmid-
delen! Wat is het belang van het repareren van een 
pitchmark? Waarom is het belangrijk om te bezan-
den? Voorlichting die steeds belangrijker wordt, is 
het antwoorden op vragen als: waarom is er iets 
meer onkruid dan vroeger? Waarom is er kraaien-
schade? Vertel wat er speelt, breng golfers op de 
hoogte van de plannen van de minister en vertel 
over de Green Deal.

Communiceer met je vereniging en draag je kennis 
uit. Onderhoud ook goed contact met de profes-
sional. Doordat wij goed contact hebben met onze 
professional, krijgen we goede feedback over de 
speelkwaliteit en hebben we door simpele aanpas-
singen leuke spelveranderingen kunnen aanbren-
gen op de oefenfaciliteiten.

JANNeS LANDKROON
Grontmij

Back to basics
Tegenwoordig kunnen we te gemakkelijk 
bemesten, beregenen, maaien, beluchten 
en noem maar op, hebben de greens veel te 
maken met verstoringen. Dit wordt omschre-
ven in de non-disturbance theory van STRI. 
De gewenste grassen hebben een minimale 
behoefte aan bemesten, beregenen, maaien 
en beluchten, maar straatgras gedijt hier juist 
goed bij.

Lees eens Practical Greenkeeping van James 
Arthur. In dit boek wordt beschreven hoe 
het vak greenkeeping is ontstaan en welke 
ontwikkelingen het heeft doorgemaakt. Een 
voorbeeld uit het boek dat goed toepasbaar 
is, is ‘back to basics-bemesten’, zodat de gras-
sen niet verwend worden. Onze grassen zijn 
namelijk schaarse grassen, geen productie-
grassen!

Niet te veel vocht in toplaag
Probeer een toplaag te creëren die vocht niet 
lang vasthoudt. Het is makkelijker om een 
droge green te beregenen dan om een natte 
green droog te maken.



MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

 

VOSCA Gezonder Gras Concept: stap 2

Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

greens én topgreens om op te scoren? Begin wel bij de basis:

    Stimuleer groei
        - Focus op pH, verdeling CEC, C/N waarde en O.S.

          - Juiste type voeding op juiste moment 

            (organisch, organomineraal, snelwerkend, gecoat of vloeibaar)

           - N:K verhouding jaarrond 1:1,5 / 1:2

Meer informatie?
Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag via openbaargroen@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl
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De beste in het veld

Demomachine beschikbaar

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!
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Benut graszaad VerliesHet is belangrijk dat hetzaad in de 
grond komt en niet op de 
oppervlakte blijft liggen. Als het 
zaad beschut in de grond ligt 
krijgt het de optimale combinatie 
van licht, lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een 
kiemingspercentage van liefst 
96% bereiken!
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WILLIAM BOOGAARtS
De enk Groen en Golf
De turfvaert en Golfbaan stiPPelberG

Gras hoeft niet heel kort te zijn!
Op de golfbanen De Turfvaert en Golfbaan 
Stippelberg hebben wij een roller. Wij willen om 
de dag maaien en daartussendoor rollen. Het gras 
hoeft niet hard te groeien; denk aan de uitspraak 
growing is slowing. Op deze manier hoeft er minder 
kort gemaaid te worden voor eenzelfde of zelfs 
een betere balrol. En doordat het gras minder kort 
gemaaid hoeft te worden, is er minder stress, zodat 
het weer makkelijker is om topdressing-materiaal 
in de grasmat te verwerken. Door het inrollen 
van het zand wordt het beter ingewerkt, zodat 
je de volgende dag minder zand tegenkomt. De 
laatste van de – in mijn ogen – drie belangrijkste 
argumenten voor deze tip is het verminderen van 
dollarspot. Dr. Thomas Nikolai heeft er een prima 
boek over geschreven: Putting Green Speed. Wie 
wat minder tijd heeft, kan op YouTube kijken naar 
het filmpje TruTurf.

Weet wat je hebt en wat er mogelijk is
Het jaarlijks vaststellen van het grasbestand geeft 
een duidelijk beeld van wat je hebt. Een goede 
tool om dit te doen, is de Gigidet van Jeff Collinge. 
Een reeks metingen van meerdere jaren geeft een 
beeld van de ontwikkeling en de verschuiving van 
het grasbestand. Een ander belangrijk gegeven is 
het vochtgehalte in de toplaag. Voor de gewenste 
grassoorten dient het droog te zijn. Het heeft geen 
zin om roodzwenk te zaaien als de toplaag te nat 
is.

Beluchten met holle pennen
Als de toplaag te nat is, is beluchten met holle pen-
nen een middel om dit te verbeteren. Het heeft de 
voorkeur om grote holle pennen te gebruiken, 12 
mm, of, liever nog, 16 mm holle pennen. Het effect 
wordt namelijk versterkt als de gaten afgevuld 
worden met het juiste zand: niet meer dan 5% van 
de delen <0,25 mm. Een goede toplaag heeft een 
infiltratiesnelheid van 150 mm per uur. Er is een 
uitstekend artikel, geschreven door Pat O’Brien en 
Chris Hartwiger, waarin verschillende combinatie-
mogelijkheden voor beluchten worden uitgelegd.

elke week bezanden
Door elke week te bezanden, krijg je een consisten-
ter putting-oppervlak. Als de toplaag van de green 
goed is en er wekelijks bezand wordt, zorgt dit 
voor een drogere toplaag, minimale viltopbouw en 
een betere afbraak van vilt. Dilution is the solution is 
een artikel van Jeff Collinge, waarin vilt en topdres-
sing anno 2000 aan bod komen.

Is bemesten echt noodzakelijk?
Dr. Rossi van de Cornell University geeft aan dat 
de streefwaarden in bemestingsadviezen over-
gewaardeerd worden en dat door bemesten het 
naleverend vermogen van de bodem afneemt, met 
name van kalium. Dit geldt vooral voor spelonder-
delen waar het gras niet wordt opgevangen. In de 
toekomst zal er nog meer gekeken worden naar 
wat de bodem kan leveren en naar wat de plant 
écht nodig heeft.

Goed onderhoud is noodzakelijk om Poa annua 
te beperken
Zoals we weten, past straatgras zich uitstekend aan 
de omstandigheden aan. Het is aan greenkeepers 
en deskundigen om het juiste gras uit te kiezen 
dat aansluit bij de huidige omstandigheden én de 
toekomstige wensen. Een grote genetische diver-
siteit in het grasbestand zorgt voor een grotere 
weerbaarheid.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5729

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl
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De ideale greenkeeper, 
hoe ziet die eruit?
In de nieuwe opzet zouden greenkeepers evenveel kans hebben als 
hoofdgreenkeepers, maar ze moeten zich wel eerst opgeven

In 2015 werd voor de derde keer de Greenkeeper of the Year gekozen. Een jury die afkomstig was uit de verschillende doelgroepen uit de wereld van de 

golf- en greenkeepingmarkt maakte dit jaar de keuze voor William Boogaarts als Greenkeeper of the Year en Jolanda Vonder als High Potential. Maar 

hoe gaat het eigenlijk met het initiatief? Initiatiefnemer Hein van Iersel ging te rade bij een brede groep vertegenwoordigers uit de golfbranche.  in een 

best practices-pitch zien hoe zij in de dagelijkse praktijk al op een duurzame manier werken, mét behoud van productkwaliteit.

Auteur: Hein van Iersel 

Uit eigen onderzoek van organisator van de ver-
kiezing NWST, blijkt dat de verkiezing duidelijk 
in aanzien is gestegen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
een gestaag toenemend aantal inschrijvers, maar 
ook – zo zeggen de geïnterviewden – door de 
overduidelijke kwaliteit van de drie winnaars tot nu 
toe. Dat wil niet zeggen dat het initiatief bij ieder-
een meteen applaus ontlokt. Verre van dat. Een 
veel gehoord verwijt is dat onvoldoende ‘gewone’ 

greenkeepers de handschoen durven op te nemen 
en dat het een verkiezing voor alleen hoofdgreen-
keepers zou zijn. Ook de greenkeepers van de 
grote oude clubs ontbreken nog. Dat is echter niet 
het enige kritiekpunt waar het initiatief tegenaan 
loopt.  Joris Slooten van de NGF: ‘Hoe waarborgen 
jullie de onafhankelijkheid van de jury?’ Directeur 
Jan Lassche van Golfbaan Hitland richt zijn kritiek 
op andere aspecten: ‘Ik vind de verkiezing te elitair. 

Een event waar deelnemers gevraagd worden in 
galakleding te verschijnen, daar zal ik niet snel 
naartoe gaan. Dat geldt voor de NGF Golf Awards, 
maar ook voor dit gebeuren.’ Lambert Veenstra 
vindt op zijn beurt dat deze award zich te veel 
richt op de individuele greenkeeper. Het zou juist 
om het team moeten gaan. Veenstra suggereert 
daarom de instelling van een aparte prijs voor het 
‘greenkeepersdreamteam’: een prijs voor de beste 
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hoofdgreenkeeper, de beste tweede en derde man 
of vrouw en de mecanicien. Gelukkig beseffen alle 
criticasters ook dat de organisatie en de jury een 
keus moeten maken.

Keuze 
En die keuze is gemaakt. Mede naar aanleiding 
van het gesprek op Hitland, maar ook van de 
ervaringen met het al iets oudere en dus verder 
geëvolueerde zusterinitiatief Fieldmanager of the 
Year, is nog eens goed gekeken naar de criteria 
aan de hand waarvan de greenkeepers beoordeeld 
worden. Hier komt onder andere naar voren dat 
het mogelijk moet zijn om verschillende soorten 
greenkeepers met één set criteria te beoordelen. 
Deze criteria zijn achtereenvolgens: vakmatigheid, 
organisatie, beleid, public relations, communica-
tie en innovatie. Het staat buiten kijf dat iedere 
greenkeeper, op welk niveau in een organisatie hij 
ook werkzaam is, met al deze aspecten te maken 
heeft. Maar in de praktijk zal een tweede man op 
een negenholesgolfbaan heel anders met bijvoor-
beeld innovatie of communicatie omgaan dan een 
superintendant die voor een aannemer misschien 
wel vijf golfbanen aanstuurt. Om het in golftermen 
te houden: je hanteert een soort handicapsysteem 
en beoordeelt mensen daarmee alleen op hun 
eigen werk. Daarmee is het mogelijk om verschil-
lende greenkeepers op een correcte manier met 
elkaar te vergelijken. Blijft de vraag hoe zwaar je 
deze criteria moet wegen. Vakblad Greenkeeper 
heeft daarom een enquête uitgezet bij een brede 
groep betrokkenen uit de golf- en greenkeeping-
wereld naar het profiel van de ideale greenkeeper. 
Dit profiel is gebaseerd op de cijfers van ongeveer 
18 betrokkenen. Dit zijn werkgevers,  greenkee-
pers, vertegenwoordigers van brancheorganisatie, 
baancommissarissen en andere geïnteresseerden.  

Het gesprek op Hitland werd bijgewoond door direc-
teur Jan Lassche van Hitland, Gerard van der Werf 
(directeur van De Enk), Mascha Smit van IPC Groene 

Ruimte, William Boogaarts, Lambert Veenstra, Wim 
Smits (voorzitter jury Greenkeeper of the Year), Joris 
Slooten (NGF), Philippe Mallaerts (GAB) en Roelof 
Scherff (HGM).

VaKMatIG            28,5 ProcEnt 
• Heeft kennis van de voor hem of haar relevante aspecten van het vak. 
• Dit houdt onder andere in: kennis van bodem, gras en grasgroei, maar ook 
  gebruik van machines en cultuurtechniek.
• Is in staat deze kennis te vertalen naar concrete toepassingen. 

orGanIsatIE        17,6  ProcEnt
• Is in staat zijn werk te organiseren, al dan niet in samenwerking met collega’s en/of ondergeschikten.
• Is een voorbeeld voor collega's en ondergeschikten. 
• Kan goed samenwerken met collega's en ondergeschikten.  
• Is in staat zijn verantwoordelijkheid binnen de organisatie goed in te vullen.

BElEId        15,6 ProcEnt
• Is in staat doelstellingen van de organisatie waar hij of zij werkzaam is te vertalen naar de dagelijkse 
  praktijk en andersom. Heeft daarbij oog voor de gebruiker. 
• Is in staat om beschikbare budgetten goed te benutten en houdt zich daaraan.

PuBlIc rElatIons      11.9 ProcEnt
• Werkt op een constructieve manier mee aan een beter begrip voor het vak.

coMMunIcatIE      15,9  ProcEnt
• Is in staat op een klantvriendelijke manier met zijn klanten om te gaan en hun belangen te verdedigen, 
  of dat nu verenigingen, gemeentes of aannemers zijn. 

InnoVatIE       10,3 ProcEnt
• Ontwikkelt nieuwe machines en technieken of aanpassingen daaraan.
• Is in staat nieuwe technieken en nieuwe kennis actief toe passen in de dagelijkse praktijk.
• Heeft oog voor rol van ICT. 
• Is actief op het gebied van kennisverwerving (cursussen, vakbladen, beurzen, bezoeken buitenland 
  en collega’s etc.) 
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Golfbaanarchitect Frank Pont: 
‘De greenkeeper is feitelijk de 
machtigste man van de golfbaan’
Golfbaanarchitectuur moet naadloos aansluiten op onderhoud

donald leslie Harradine (1911 - 1996) was een Engelse golfbaanarchitect. Harradine leerde van zijn vader dat de kwaliteit van een golfbaan niet alleen 

afhankelijk is van het ontwerp, maar vooral van het onderhoud. Hij had altijd regelmatig contact met de greenkeepers, ook ten behoeve van bijscho-

ling. ter nagedachtenis aan Harradine besloten de greenkeepersverenigingen van Zwitserland, oostenrijk, duitsland en slovenië de Memorial trophee 

in het leven te roepen. Jaarlijks in de maand september wordt zijn wetenschap geëerd, door om zijn trofee te spelen, roterend in deze vier landen. Hoe 

zit het in nederland met de baanontwerpen? Zijn ze afgestemd op de onderhoudsmogelijkheden?

Auteur: Santi Raats

F.W. Hawtree is in zijn boek ‘The Golf course, 
Planning, Design, Construction and Maintenance’ 
van mening dat niet greenkeepers cruciaal zijn 
voor de kwaliteit van een baan, maar de baan-
commissaris. De laatste jaren wordt opnieuw het 
belang benadrukt van kennis en scholing voor de 
hoofdgreenkeeper, onder meer door adviseur Jan 

van Mondfrans. Hij zegt: ‘Niet de baancommissaris, 
maar de coursemanager heeft de kennis en kunde 
om het te doen.’
‘Het kan toch niet zo zijn dat een bestuurslid, 
bijvoorbeeld een gepensioneerde chirurg met 
een grote tuin, de leiding krijgt over de greenkee-
pers?’ vraagt William Bogaarts zich hardop af. Jeff 

Collinge voegt daaraan toe: ‘Het bestuur moet 
altijd een gekwalificeerde golfbaanadviseur inhu-
ren, zoals Conor Nolan, om de baan ten minste 
eenmaal per jaar in het groeiseizoen te inspecte-
ren, te rapporteren over de baanconditie en hier-
over te adviseren.’
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Aanleg golfbaan. Frank Pont

Hoofdgreenkeepers sneller betrekken in het proces
Boogaarts kan zich herinneren dat golfbaan De 
Turfvaert, die ontworpen was door golfbaanar-
chitect Frank Pont en landschapsarchitect Ronald 
Buiting en aangelegd werd in 2008, bij zijn aanstel-
ling al voor 75 procent klaar was. 

‘De creativiteit van de architect is belangrijk; 
anders ontstaat eenheidsworst’, geeft Boogaarts 
toe. ‘Het is ook goed om verschillende mensen met 
verschillende smaken te hebben. De golfbaanar-
chitect moet zijn visie uitleggen aan de greenkee-
pers, zodat zij niet gemakzuchtig worden met het 
onderhoud. De gedachte achter het ontwerp moet 
overeind blijven, ook bij het onderhoud.’

toen en nu
Toch vindt Boogaarts dat de creativiteit van 
golfbaanarchitecten ook verder kan gaan dan de 
onderhoudsmogelijkheden toestaan. Dat komt 
mede door de vooruitgang in machinale techniek. 
‘Jeff Collinge bezit een boek van MacEnzie en Colt, 
de eerste editie van ‘Golf Architecture’, een antiek 
exemplaar. Niemand mag dat uitlenen, ook ik niet. 
Als ik er op de koffie kom, lees ik het wel eens door. 
In dit boek staan de verschillen tussen hoe men 
vroeger banen aanlegde en nu. In vroegere jaren 
werden banen gedrapeerd, neergelegd in hun 
natuurlijke omgeving. Dat moest wel. Omdat we 
tegenwoordig trekkers, karren, bulldozers en grote 
kranen hebben, hebben we veel meer te maken 
met verdichting, maar kunnen we wel heel veel 
grond verzetten. We kunnen met een kraan een 
duin wegscheppen als deze in de weg ligt voor een 
bunker. Vroeger kon dat niet.’

Een natuurlijke omgeving had anderzijds grote 
voordelen. ‘Golfbanen lagen in duingebieden en 
grensden aan mooie tuinen. Vandaag de dag lig-
gen banen in het binnenland in poldergebieden. 
Golfbaanarchitect Garden G. Smith zei het ooit zo 
mooi in zijn boek ‘The World of Golf’ (1898): ‘It is 
quite certain that, had the ground on which ordinary 
inland golf is played today been the only available 
ground for the purpose, the game would never have 
been invented at all.’ 

Met andere woorden: als golf van het begin af aan 
was gespeeld op de peper-en-zoutloze banen in 
het binnenland, dan was het nooit zo’n grote sport 
geworden.
William Boogaarts relativeert snel: ‘Vandaag de 
dag hebben we bij baanaanleg te maken met 
Natuurbescherming en beschermde duingebieden 
en noem maar op. We zijn gedwongen om op een 
inventievere manier banen aan te leggen.’

resultaat van bepaalde ontwerpen
Door de moderne techniek is het mogelijk gewor-
den om steeds extremere banen aan te leggen. 
Niet altijd is een ontwerp praktisch gezien goed 
te onderhouden. Dat heeft niet alleen invloed op 
het onderhoud, maar ook op de golfers. ‘Soms zijn 
faces van bunkers te steil en kunnen we met onze 
machines niet overal bij. Of een baan omvat meer 
dan honderd bunkers, die allemaal geharkt moe-
ten worden’, somt Boogaarts op. ‘Soms zit er een 
knik in de hole door een steile bult. Dan kun je bij 
droog weer maar één kant op maaien, waardoor je 
als greenkeeper erg beperkt bent. Soms heeft een 
baanarchitect een goed ontwerp neergelegd, maar 
bedenken de baancommissaris en de voorzitter dat 
het wel leuk staat om achter de bult een vijver aan 
te leggen die je niet ziet vanaf de tee. Maar er zijn 
helemaal geen machines die dit kunnen onderhou-
den. Dan zou het met de hand moeten gebeuren, 
maar dat is te tijdrovend en dus te kostbaar. Een 
architect zou aan het begin van het proces aan de 
hoofdgreenkeeper moeten vragen welk budget 

Een natuurlijke omgeving 

had anderzijds grote 

voordelen
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hij later tot zijn beschikking heeft om de baan te 
onderhouden. Maar helaas, zoals ik al over mezelf 
vertelde, is de hoofdgreenkeeper bij de oprichting 
van een baan nog niet aangenomen. Maar goed, 
als de hoofdgreenkeeper wél op tijd is aangesteld, 
heeft hij een belangrijke taak: hij moet een goede 
gesprekspartner zijn voor de architect en niet 
alleen maar jaknikken en roepen: o, wat mooi.’
Soms kunnen greenkeepers later nog ingrijpen 
als het onderhoud van een ontwerpgedeelte 
niet goed mogelijk is. ‘Kijk, als er boven een wilg 
geplant staat en beneden staat een plant die 
droog moet staan, dan wisselen wij die wel om. 
Maar over het algemeen geldt dat greenkeepers 
vroeg bij het ontwerpproces betrokken moeten 
worden voor de basis van de baan.’

spelelementen
Een architect heeft een hoop aan zijn hoofd: de 
baan moet mooi zijn, de basis moet gedegen 
aangelegd zijn, hij moet goed te onderhouden 
zijn en ook nog eens goed en uitdagend genoeg 
bespeelbaar zijn, afgestemd op de handicap van 

de spelers. De architect vraagt zich af: leg ik de 
baan aan voor goede golfers of voor gemiddelde 
golfers? Volgens NGF-onderzoek heeft 75 procent 
van de golfers handicap 36 of meer. ‘MacEnzie 
heeft een beroemde uitspraak gedaan over de 
spelelementen water en bunkers. Een waterhinder-
nis is als een vliegtuigcrash; de kans dat je eruit 
komt is nihil. Je bent je bal kwijt en het kost je een 
strafslag. Een bunker is als een auto-ongeluk: je 
ligt wel in de bunker, maar je hebt nog een gerede 
kans om de bal eruit te slaan met een sandwich. 
Als een ontwerper kiest voor de aanleg van een 
frontaal water, dus een water dat voor de green 
ligt, moet hij beseffen dat dit voor gemiddelde 
spelers heel moeilijk is en dat zij de baan dus door-
gaans ontevreden zullen verlaten. Dit geldt ook 
bij harde push-upgreens met een frontale bunker, 
waardoor de golfers met de bal omhoog moeten 
om op de green te komen. Een ontwerper moet 
dus van tevoren nagaan van welk niveau de spelers 
zijn die op de baan zullen komen en zijn ontwerp 
daaraan aanpassen. Voor een golfer van gemiddeld 
niveau is het beter om water lateraal neer te leg-

De architect vraagt zich af: 
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gen, dus langs de zijkant van de green.’ De archi-
tect heeft een duidelijk beeld van de snelheid van 
de greens, wat aansluit bij het ontwerp ervan. Het 
is belangrijk dat hij dit afstemt met het bestuur en 
de golfers. ‘Hoe glooiender de greens, hoe lager de 
snelheid. Op De Stippelberg was stimp 9 eerst het 
uitgangspunt. Nu ervaren wij dat stimp 8 als het 
positiefst wordt ervaren. Alleen bij grote events 
en toernooien gaan we naar +9. De gemiddelde 
spelers vonden de greens een beetje te hard en 
dus te snel. Kortom: te moeilijk. Toen heb ik wat 
geschaafd aan de hardheid van de greens. Daarop 
kun je sturen als greenkeeper. Tegen de tijd dat 

er een toernooi of kampioenschap aan komt, 
scherpen we de hardheid weer aan. Soms moet 
een gemiddelde golfer ook de uitdaging aangaan. 
We moeten een golfbaan ook weer niet op een 
midgetgolfbaan laten lijken. Het is goed om voor-
afgaand aan het ontwerpproces als hoofdgreen-
keeper een rondje te gaan golfen met de architect. 
Dan kun je vragen hoe hij tegen de baan aan kijkt, 
wat zijn visie is en waarom dat zo is. Door te spar-
ren, kun je de baan samen optimaal leren kennen 
en haal je er het meeste uit. Je kunt dan bijvoor-
beeld aangeven hoe vlak de green moet worden, 
want het is belangrijk om verschillende pinbare 
posities te hebben op de green. Je moet de vlag 
overal kunnen neerzetten. Als je na een week terug 
moet komen op hetzelfde plekje en dat is nog niet 
hersteld, dan wordt je green daar niet beter van. 
Ook kun je uit bunkerontwerpen ‘vingertjes’ ofte-
wel ‘neusjes’ weghalen. Dat zijn stroken gras die 
een bunker in lopen, terwijl een gangbare bunker 
rond of ovaal is. Door vooraf te overleggen met 
de architect, kun je als hoofdgreenkeeper dus nog 
wat “schaven” aan het product. Want als je later op 
eigen houtje onderdelen gaat wijzigen, wordt dat 
in de regel niet op prijs gesteld.’

frank Pont
Golfbaanarchitect Frank Pont is van mening dat 
greenkeepers een essentieel deel van het ontwerp 
zijn bij renovatie en nieuwbouw van golfbanen. 
‘De greenkeeper is feitelijk de machtigste man op 
de golfbaan. Als een architect daar geen rekening 
mee houdt, is hij of zij geen goede architect. Ik 

raad klanten aan om voorafgaand aan de bouw de 
greenkeeper in dienst te nemen, zodat hij tijdens 
de hele bouw kan meedenken in het proces. De 
greenkeeper weet of de hellingen niet te steil zijn, 
hoe de maaiers vervolgens het beste aangedreven 
kunnen zijn en noem maar op. Als ik niet met de 
greenkeeper praat, doet hij misschien niet wat ik 
wil. En dan weet hij ook niet wat ik wil. Het product 
moet een gezamenlijk product zijn. Want er is een 
mooi gezegde over ons vak, dat wij golfbaanarchi-
tecten zelfs een drainage er mooi uit willen laten 
zien. Maar daarbij staat voorop dat het ontwerp 
zo weinig mogelijk gedonder voor het onderhoud 
oplevert. Ik vind bijvoorbeeld brede fairways mooi. 
Maar dat moet wel passen in het budget. Vaak 
geeft de klant aan wat hij wil, vaak dat een golf-
baan in het landschap past. En als er een budget 
is voor 50 duizend kuub, ga je als architect geen 
ontwerp voor 200 duizend kuub maken. Naast 
de wensen en het budget van de klant kijk je als 
architect ook naar welke onderhoudsmaterieel er 
aanwezig is: wat kunnen de machines nog goed 
onderhouden?’

‘Ontwerpvragen kunnen zijn hoe groot maak je 
de greens? Hoe groot maak je de fairway? Hoe 
geonduleerd maak je de greens? Hoe gedetailleerd 
maak je de beregening? Hoeveel gedetailleerd 
handwerk calculeer je in, zoals bunkers met zand-
randen, die erosiegevoelig zijn bij regen, of die 
ruwe kanten of moeilijke vormen hebben? Of veel 
verschillende maaihoogtes op een golfbaan? Hoe 
dan ook, complexe ontwerpelementen van een 
golfbaan moéten een functie hebben. Het moei-
lijke element moet een groot voordeel voor de 
eigenaar zijn om meer geld te verdienen. Met dit 
element moet de eigenaar een concurrentievoor-
deel  behalen ten opzichte van bestaande holes. 
Daarom is het belangrijk dat golfbaanarchitecten 
niet alleen kunstenaar, maar ook zakenman zijn.’

Door te sparren, kun je de 

baan samen optimaal leren 

kennen en haal je er het 
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In deze uitgave van Greenkeeper staat 2020 weer zwaar in de spotlights. 
Tot die tijd zouden we allemaal, nog meer dan nu al, moeten afzien van het 
gebruik van chemie op onze banen. En als we dat een beetje goed doen, 
mogen we misschien in het medicijnkastje nog wat redmiddeltjes behouden. 
Dat is, populair uitgedrukt, zo’n beetje de essentie van de Green Deal, met 
afstand het meest gebruikte woord op plekken waar meer dan drie green-
keepers bij elkaar komen. Van de brancheorganisaties hoor ik weleens wat 
omfloerste kritiek dat greenkeepers hier niet voldoende mee bezig zijn. Ik 
denk dat deze uitgave van uw vakblad keihard bewijst dat dit niet zo is. Wij 
laten een aantal greenkeepertoppers uit zowel heden als verleden aan het 
woord. Zij laten zien dat het thema wel degelijk leeft, maar tegelijk ook voor 
verwarring zorgt. De greenkeeper is met afstand de belangrijkste man of 
vrouw als het gaat om minder chemie op de baan, maar die moet zich dan wel 
gesteund weten door zijn of haar baancommissaris of aannemer. In de praktijk 
is dat lang nog niet altijd het geval en zijn budget en speelkwaliteit belangrij-
kere factoren. 

Ook de sector kan overigens nog wel een handje helpen. Greenkeepers mel-
den dat de voorlichting onder de maat blijft en vooral niet praktisch genoeg is. 
Tegelijk zijn wij als vakblad alweer keihard aan de slag om een opvolger voor 
William Boogaarts uit de markt te plukken. Tijdens een inspiratiesessie op 
Golfbaan Hitland hebben wij een aantal vertegenwoordigers uit de markt mee 
laten discussiëren over de opzet. We hebben geprobeerd deze opmerkingen 
zo goed en zo kwaad als mogelijk mee te nemen in een opgefriste opzet van 
de verkiezing. Het belangrijkste bezwaar dat wij uit de markt hoorden, was dat 
het te weinig een feestje is van gewone greenkeepers en te veel een aangele-
genheid van hoofdgreenkeepers. Nu bestaan er naar mijn mening alleen maar 
buitengewone greenkeepers, en er hebben zich de afgelopen jaren wel degelijk 
greenkeepers ingeschreven, zij het in mindere mate. Vanaf 2016 is de opzet 
zodanig dat we gaan werken met een handicapsysteem. Als greenkeeper word 
je dus niet langer afgeschoten op factoren die helemaal niet tot jouw werk 
behoren. Mag ik dan nu heel beleefd vragen dat we ophouden met het gezeur 
over de opzet van de award, en ons gewoon allemaal opgeven? Er is talent 
genoeg in Nederland, en heus niet alleen bij de absolute topbanen. Persoonlijk 
heb ik vaak meer bewondering voor greenkeepers van kleine banen, die met 
een klein budgetje toch een mooie baan neerzetten. 
Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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Kunstgrasvelden zijn populair, maar hebben de 
nodige nadelen. Het is bijvoorbeeld bijna niet 
mogelijk om goede slidings te maken. Bij de oude-
re velden gaat de kunstspriet soms zelfs plat liggen 
na verloop van tijd. Ook zijn de aanschafkosten van 
kunstgrasvelden hoger, met als gevolg dat er vaak 
bezuinigd wordt op het onderhoud van de overige 
velden. Genoeg redenen om te kiezen voor natuur-
gras. Natuurgras heeft in verhouding tot kunstgras 
een relatief lage bespelingscapaciteit, maar door 
gebruik te maken van de hybridecombinatie kan 
de bespelingscapaciteit van natuurgras behoorlijk 
opgerekt worden.

Het is dan ook verbazingwekkend dat gemeenten 
soms te roekeloos veel investeren in kunstgrasvel-
den. Bij een groot aantal speeluren per veld per 
jaar is de keuze logisch, maar als je als voetbalclub 

zo’n 600 à 700 uur per jaar per veld nodig hebt, 
dan kun je met een hybrideveld ook prima uit de 
voeten. Een hybrideveld is verder een duurzamere 
optie, omdat het voor ruim 95% uit natuurgras 
bestaat. Bovendien is deze variant in de zomer 
beduidend koeler dan een kunstgasveld. Daarmee 
warmt de aarde ook minder op. Daarnaast is de 
spelbeleving veel natuurlijker. De meeste spelers 
spreken duidelijk hun voorkeur uit voor natuurgras. 
Helaas kunnen ze vaak niet zelf kiezen en wordt de 
keuze hun meestal opgelegd.

Als Plantum adviseren wij budgethouders van vel-
den om bij de keuze tussen kunstgras en natuur-
gras de optie van een grashybrideveld serieus mee 
te nemen. Ook is het bij kleinere verenigingen 
zeker het overwegen waard om een groter budget 
voor onderhoud vrij te maken. Dit verdient zich in 

de toekomst vanzelf terug. Kunstgrasvelden wor-
den op den duur een molensteen om de nek van 
menige vereniging. 

Gras-hybrideveld biedt 
natuurlijke speelervaring 
de afgelopen decennia is menig voetbalclub overgestapt op een kunstgrasveld. Zonde, want spelen op natuurgras heeft een betere beleving en meer 

voordelen dan menigeen denkt. de bespelingscapaciteit van natuurgrasvelden kan opgerekt worden door gebruik te maken van de juiste grasmengsels 

en beter veldonderhoud, wat zorgt voor een dichtere grasmat, en/of te kiezen voor de combinatie met een hybrideveld.

Auteur: Hendrik Nagelhoud, DLF namens Plantum 
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Praat met willekeurig wie in de golfsector, en om de drie of vier zinnen valt wel een keer de term ‘Green Deal’. Maar wat is de Green Deal eigenlijk, 

en vooral: hoe staat het ermee?

Auteur: Santi Raats

Op 22 oktober 2015 is een green deal getekend 
door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
belanghebbende partijen in de sportveldensector. 
Het is een intentieovereenkomst tussen overheid 
en markt, die is gestoeld op ‘niet spuiten, tenzij’, 
met als ingangsdatum 2020. Hoe staat het inmid-
dels met de invulling van de Green Deal? Het 
ministerie, de BSNC, de NGF en Vewin (Vereniging 
van Waterbedrijven in Nederland) aan het woord.

Hobbels in aanloop naar Green Deal
De Green Deal-partijen gingen niet over één nacht 
ijs, toen ze bij elkaar in de boot stapten. Er ont-
stond een soort tweedeling tussen NGF, NOC*NSF 
en VSG aan de ene kant en BSNC aan de andere 
kant. De ene fractie redeneerde dat de Green 
Deal primair de verantwoordelijkheid zou zijn 
van eigenaren van sportcomplexen en golfbanen; 
de andere redeneerde vanuit de overtuiging dat 
vooral aannemers een vermindering van chemie in 

de praktijk moeten brengen.
Bij de Fieldmanager-redactie komen geregeld 
vragen binnen van sportveldbeheerders, adviseurs 
of een enkele greenkeeper die willen weten hoe 
het nu staat met de Green Deal. Sterker nog, som-
migen vragen zich af wat de Green Deal nu precies 
is. In de onvermijdelijke strubbelingen die voor-
afgingen aan de totstandkoming van de intentie-
overeenkomst, ging het wellicht toch meer om de 
eigen belangen dan om een uitgebalanceerde visie 
op de toekomst. 

Twee verhalen
Wanneer we de betrokken partijen bellen met 
de vraag wat er tot nu toe aan de Green Deal is 
gedaan, krijgt Fieldmanager geen eenduidig ver-
haal te horen van partijen die gezamenlijk optrek-
ken. Het lijkt meer op één verslag uit de sportvel-
denhoek en één verslag van de kant van de golf-
banen. Een goed voorbeeld hiervan is dat de BSNC 

Inventarisatie best practices 
zijn op gang gekomen, maar 
samenwerking moet beter
‘Green Deal’: wat is dat nu precies en hoe staat het ermee?

De DeelneMenDe ParTijen aan De 
Green Deal zijn: 
• NOC*NSF
• NGF (Koninklijke Nederlandse Golf 
  Federatie)
• NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie)
• NVG (Nederlandse Vereniging van 
  Golfaccommodaties)
• BSNC (Branchevereniging Sport en 
  Cultuurtechniek)
• Cumela Nederland (brancheorganisatie voor 
  ondernemers in groen, grond, infra)
• VHG (branchevereniging groen-
  ondernemers)
• VSG (Vereniging Sport en Gemeenten)
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een algemene Green Deal-agenda opstelde met 
daarin een stappenplan, maar dat Joris Slooten de 
agenda van golfalliantie NGF, NGA en NVG daar 
niet in herkende. 
Patrick Balemans van de KNVB en tot vorig jaar 
ook van NOC*NSF concludeert: ‘Geen enkele van 
de besproken initiatieven en ideeën in dit artikel is 
plenair tot stand gekomen.’ Met andere woorden: 
er moet beter worden samengewerkt. 

Wat is er overeengekomen bij de ondertekening 
van de Green Deal?
Ben Moonen, directeur van de BSNC: ‘De deelne-
mers aan de Green Deal zijn overeengekomen 
met het ministerie dat wij ons best gaan doen 
om in 2020 geen chemie meer toe te passen op 
sportvelden en golfbanen. We gaan wel situaties 
in kaart brengen waarin alternatieve methoden 
niet realistisch zijn, omdat ze te duur zijn of omdat 
de ziekte of plaag niet weg te krijgen is. De BSNC 
wil een onderbouwing geven voor de noodgeval-
len waarin fieldmanagers moeten terugvallen op 
hun medicijnkast. Deze medicijnkast wordt ook 
onder de loep genomen: welke laagrisicomiddelen 
zijn nog toegestaan in 2020? Voor de Green Deal 
moeten we argumenten op papier zetten voor 
gevallen waarin men nog wel chemie zou moeten 
toepassen.’

Hoe geven jullie nu gestalte aan de Green Deal?
Joris Slooten, manager afdeling Banen bij de NGF:
‘Met betrekking tot de specifieke aanpak trekken 
we als golfalliantie NGF, NGV en NGA gezamenlijk 
op binnen het bredere samenwerkingsverband van 
de Green Deal. Ik spreek alleen namens de NGF en 

Geert Cuperus is de contactpersoon voor de golfal-
liantie.’
‘De betrokken partijen in de Green Deal, waar-
onder dus ook NGF en BSNC, overleggen onder 
voorzitterschap van NOC*NSF. De eerste bijeen-
komst van de stuurgroep was in januari. Daarnaast 
opereren twee kernteams. Eén kernteam, onder 
leiding van NOC*NSF, zorgt voor de uitvoering van 
de Green Deal. Het andere kernteam zorgt onder 
leiding van het ministerie van I&M voor de moni-
toring.’ 

Wat doen deze kernteams in de praktijk?
Ben Moonen: ‘Dit jaar gaat een monitoring van 
start vanuit het ministerie. Dit gebeurt door het 
RIVM. Er wordt een nulmeting uitgevoerd door vast 
te stellen hoeveel chemische middelen er momen-
teel in de praktijk worden gebruikt, en er wordt 
ook gevraagd naar de cijfers van vorig jaar. Het 
RIVM ontwikkelt een systematiek voor het gebruik 
van chemie. Daarmee gaan ze jaarlijks monitoren 
welke middelen er worden gebruikt, hoeveel en 
waarvoor. De partners van de Green Deal gaan hun 
achterban benaderen om mee te werken aan de 
monitoring door het RIVM.’ 

Joris Slooten: ‘De golfalliantie is vorig jaar al begon-
nen met een eerste globale inventarisatie van wat 
er aan pesticiden wordt gebruikt in het golfbaan-
beheer. De officiële Green Deal-monitoring van 
het gebruik in 2015 zal echter uitgebreider zijn. 
Om een goede analyse te kunnen maken, worden 
aanvullende vragen gesteld, zoals: waartegen 
wordt behandeld, hoeveel vierkante meter wordt 
er gespoten, in welke tijd van het jaar wordt er 

gespoten, is er sprake van volveldse of pleksge-
wijze toepassing, en noem maar op.’
Ben Moonen: ‘Het Kernteam Uitvoering gaat het 
uitvoeringsprogramma verder uitwerken. Daarin 
worden allerlei activiteiten opgenomen die bij-
dragen aan het beantwoorden van de vraag: hoe 
komen we tot chemievrij onderhoud? De uitvoe-
ring begint met bewustwording bij alle partijen als 
het gaat om het streven naar chemievrij beheer en 
onderhoud, en met kennisdeling. Daarnaast gaan 
we goede voorbeelden verzamelen en de branche 
stimuleren om te innoveren.’

Hoe wil de BSnC die bewustwording en 
kennisdeling bereiken?
Ben Moonen: ‘BSNC, VHG en Cumela willen samen 
voorlichtingsdagen gaan organiseren. Ook willen 
alle betrokken partijen een gezamenlijk innovatie-
netwerk opstarten waar zij kennis kunnen delen 
over de mogelijkheden om chemievrij te beheren.’
Bij de BSNC moet de kennisdeling dus nog op 
gang komen. Hoe zit dat bij de golfalliantie?
Joris Slooten: ‘Samen met de partners NGA, NVG en 
NVG zijn wij al redelijk op weg met de bewustwor-
ding en het communiceren over de oplossingsrich-
ting in de golfsector. De afgelopen twee jaar heb-
ben we wat dat betreft niet stilgezeten. Inmiddels 
is bij de NGF een fulltime agronoom aangesteld 
die baanbeheerders individueel en via regionale 
workshops ondersteunt, lopen er structurele con-
tacten met de Wur, is er een innovatienetwerk voor 
sportgras ontwikkeld en wordt gewerkt aan een 
applicatie waarin het gebruik van pesticiden gere-
gistreerd kan worden. We hebben zeer frequent en 
via verschillende kanalen gecommuniceerd met 

Joris SlootenBen MoonenPatrick Balemans
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baanbeheerders en andere belanghebbenden en 
zullen dat blijven doen. Van belang is dat golfbaan-
beheerders gaan inzien dat de nationale afspraak 
die nu gemaakt is, uiteindelijk tot lokale reductie 
moet leiden. De verantwoordelijkheid daarvoor 
ligt bij de individuele baanbeheerders. Over het 
algemeen worden pesticiden terughoudend en 
verantwoord toegepast in de golfsector, maar we 
zullen toch stappen moeten zetten op weg naar 
de nullijn.’ 

Hoe ver is het met de inventarisatie van 
alternatieve methoden en producten?
Ben Moonen: ‘Op een aantal vlakken weten we 
nog niet goed welke alternatieven voor chemie 
wel werken en welke niet. Daarom zijn we er geen 
voorstander van om al te gaan voorschrijven welke 
alternatieve producten en diensten gebruikt moe-
ten worden. De BSNC wil de mogelijkheden nog 
openhouden. Als wij nu al dwingend opleggen 
wat wel en niet kan, dwarsbomen we innovatie. 
We beginnen met het opstellen van een agenda 
voor het ontwikkelen van methoden en producten. 
Daarvoor brengen we in kaart welke alternatieve 
methoden gemeenten tot nu toe al toepassen. We 
kijken of deze werken, ook op de lange termijn.’
Joris Slooten: ‘De hele range van best practices 
voor chemievrij en chemiearm beheer zal onder 
de loep genomen worden. Een goede koppeling 
tussen wetenschap en praktijk is belangrijk voor de 
betrouwbaarheid van toekomstige beheerrichtlij-
nen. Als de toepassing van pesticiden na 2020 nog 
nodig zou zijn, moeten we uitzonderingen op een 
verbod geloofwaardig onderbouwen. De bewijslast 
ligt bij de gebruikers. Het is aan de politiek om 

daar wel of niet gevoelig voor te zijn.’
De Vereniging van (drink)waterbedrijven in 
Nederland, Vewin (dat zijn in feite de bedrijven 
waarvoor de betrokken partijen hun best doen 
om de chemie terug te brengen), is niet tevreden 
over het tempo waarin de partijen invulling geven 
aan hun opdracht en over de manier van samen-
werken. Vewin heeft de Green Deal daarom niet 
ondertekend. Ook de Natuur en Milieufederaties 
hebben niet getekend.
In online media laten de Natuur en Milieufederaties 
via netwerkdirecteur Corinne de Jonge van 
Ellemeet weten: ‘We hebben een voorstel tot 
samenwerken neergelegd bij de andere partijen 
die deelnemen aan de Green Deal. Zij hebben daar 
geen gebruik van gemaakt. De afgelopen twee 
jaar zijn naar ons idee onvoldoende aangegrepen 
door de betrokken partijen, met uitzondering van 
de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, om tot 
actie over te gaan, en dat terwijl de urgentie hoog 
is. Daarmee is veel kostbare tijd verloren gegaan.’
Op 22 oktober vorig jaar noemde GroenLinks op 
haar website de Green Deal nog een lege huls: ‘De 
Green Deal voor chemievrij beheer van sport- en 
recreatievelden is niets waard zonder de steun 
van milieuorganisaties. De vereniging voor water-
bedrijven Vewin en de Natuur en Milieufederaties 
trokken hun steun in, waardoor de deal geen 
waarde meer heeft. De deal moet het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recre-
atievelden uitbannen. Opmerkelijk genoeg heeft 
staatssecretaris Mansveld het akkoord vandaag 
toch ondertekend. Rik Grashoff: “Zonder steun 
van groene organisaties is deze green deal niets 
meer dan een lege huls. Staatssecretaris Mansveld 
kiest voor een snel, symbolisch akkoordje in plaats 
van een concrete aanpak. GroenLinks wil dat 
Mansveld in gesprek gaat met Vewin en de Natuur 
en Milieufederaties. Alleen dan kan een akkoord 
worden gesloten dat het gebruik van het giftige 
glyfosaat bij onkruidbestrijding op sportvelden 
daadwerkelijk uitbant."’

Patricia van der Linden, woordvoerster van 
Vewin, laat desgevraagd weten over de afwezig-
heid van Vewin in de Green Deal: ‘De drinkwa-
terbedrijven in Nederland leveren 24/7 schoon 
drinkwater. Hiervoor is het van belang dat de 
bronnen voor drinkwater (oppervlaktewater en 
grondwater) zo schoon mogelijk zijn. Immers, 
verontreiniging die niet in de bronnen zit, hoeft 
ook niet uit het water gezuiverd te worden. 
Gewasbeschermingsmiddelen vormen een 
belangrijk aandeel in de verontreiniging van de 
bronnen. De inzet van Vewin en de Natuur en 
Milieufederaties is altijd geweest om gezamenlijk 

te werken aan het terugbrengen van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. 
Het streven is chemievrij beheer van sportvelden. 
Na ruim twee jaar praten waren er nog geen 
concrete stappen gezet in de samenwerking en 
konden wij niet instaan voor het realiseren van 
de genoemde doelstelling van chemievrij beheer 
in 2020. Dit was voor Vewin en de Natuur en 
Milieufederaties reden om deze Green Deal niet te 
ondertekenen.’ 
Ben Moonen reageert: ‘We zijn nu in gesprek met 
zowel Vewin als de Natuur- en Milieufederaties. 
We willen hen graag betrekken bij de Green Deal. 
We verwachten niet zozeer dat zij in het kader 
van deze Green Deal echt water gaan testen. Men 
moet eerder denken aan een aanpak zoals in 
Noord-Brabant al gebeurt in het project Schoon 
Water voor Brabant. Daarnaast onderzoeken we 
de mogelijkheid om de Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer een plaats te geven in de Green 
Deal.’
Van der Linden namens Vewin: ‘Vewin en de 
Natuur en Milieufederaties blijven openstaan voor 
samenwerking met partijen die daadwerkelijk wil-
len toewerken naar chemievrij beheer van sport-
velden en daartoe concrete acties ondernemen. De 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) geeft 
hieraan al vanaf het begin invulling. Vewin ziet 
dat de andere ondertekenaars van de Green Deal 
inmiddels ook voorzichtig meer daadkracht tonen 
en concrete stappen zetten als het gaat om het 
terugbrengen van het gebruik van deze middelen. 
Wij juichen deze ontwikkeling toe.’

Volgens zowel Ben Moonen als joris Slooten is 
er nog geen concrete handleiding met 
methoden en producten voor gebruikers.
Ben Moonen: ‘Nee, die is er niet. We zijn nog volop 
aan het inventariseren. Er komt überhaupt geen 
concrete handleiding met methoden en produc-
ten. Zodra alle methoden en middelen zijn getest, 
draagt de BSNC ze uit via haar communicatiekana-
len. We dringen niets op en de BSNC gaat ook niets 
controleren. We geven alleen advies over produc-
ten, methoden en diensten.’
‘Het is sowieso moeilijk om te controleren of er 
daadwerkelijk geen chemie meer wordt toegepast. 
Voor leveranciers geldt geen verbod om chemi-
sche bestrijdingsmiddelen te verkopen. Het minis-
terie zou hooguit kunnen vragen of de leveranciers 
hun verkoopcijfers voor sportvelden en golfbanen 
willen overleggen. Als de verkoop voor deze bran-
che terugloopt, dan zou dat kunnen betekenen dat 
er daadwerkelijk minder chemie wordt toegepast. 
Maar verkoop zegt niet alles over het werkelijke 
gebruik van chemie.’

Patrick Balemans, die 
dit jaar zijn functie bij 
NOC*NSF achter zich 
heeft gelaten en weer 
volledig bij de KNVB 
werkzaam is: ‘Als ik deze 

partijen zo hoor praten, dan gaan mijn nekha-
ren recht overeind staan - terwijl ze gisteren 
zijn uitgeschoren. Het lijkt wel alsof de NGF en 
de BSNC de Green Deal alléén ondertekend 
hebben, terwijl er meerdere partijen zijn die 
dat gedaan hebben. Zij hebben er al hard aan 
gewerkt en misschien al meer bereikt dan wat 
nu wordt beschreven. Dit artikel is exempla-
risch: dit project zou kunnen uitlopen op een 
fiasco. Het lijkt wel een groot steekspel over 
wie wat doet of niet doet. De Green Deal werkt 
pas als alle partijen gaan samenwerken en 
elkaar weten te vinden!’ 
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Joris Slooten: ‘We moeten de oplossing voor de 
golfsector niet zoeken in zogeheten quick fixes, 
waarmee ik wondermiddelen of -methoden bedoel 
die chemie op korte termijn overbodig zouden 
maken. Het gaat ons om structurele oplossingen, 
die vooral gezocht moeten worden in het – soms 
vergeten – vakmanschap van greenkeeping, 
gericht op plantgezondheid, ook wel ‘slimme 
agronomie’ genoemd. Het structurele gebruik 
van pesticiden is symptoombestrijding en een 
gevolg van ‘domme agronomie’, waarin overmatig 
gebruik wordt gemaakt van kunstmest en water 
en gewerkt wordt vanuit een kortetermijnvisie. In 
plaats van het structureel bestrijden van sympto-
men, zouden we ons nog meer moeten richten op 
het optimaliseren van het systeem bodem-water-
grasplant. Focus op plantgezondheid en het voor-
komen van “ziekten”. Vakkundige greenkeepers 
begrijpen dit en passen dit toe.’
Alle partijen zijn overeengekomen dat er op 1 juli 
dit jaar een inventarisatie moet zijn gemaakt van 
goede voorbeelden van situaties waarin geen 
of zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmid-
delen worden gebruikt. Daarin moet ook vermeld 
worden in welke situaties het gebruik ervan voor-
alsnog noodzakelijk is. Verder moeten de leden 
van de deelnemende partijen zijn geïnformeerd 
over de Green Deal en het einddoel. Er moet dan 
duidelijk zijn wat de omvang van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen is. En tot slot moet 
er een innovatie-agenda zijn opgesteld en een 
innovatienetwerk zijn opgericht.
Het is februari en de BSNC heeft nog geen bezoe-
ken gebracht of bijeenkomsten georganiseerd op 
praktijklocaties voor inventarisering. Gaan jullie al 
deze doelen halen?
Ben Moonen: ‘We beginnen gelukkig niet op een 
nulpunt. Als BSNC hebben we al in 2010 onderzoek 
gedaan naar het gebruik van gewasbeschermings-
middelen. Ook de golfpartners zijn al druk bezig. 
We gaan er dus voor om de inventarisatie op tijd 
klaar te hebben.’
Joris Slooten: ‘Zoals gezegd is de golfwereld al 
redelijk op weg. Met de NGA en NVG zijn we sinds 
twee jaar al talloze malen bij elkaar gekomen en 
we komen nog altijd wekelijks bij elkaar. Maar de 
druk is hoog en we zullen de komende tijd in het 
kader van de Green Deal nog flinke stappen moe-
ten zetten met elkaar.’
 
in hoeverre werkt de golfalliantie samen met de 
partijen rond de sportvelden als het gaat om de 
inventarisatie van best practices? 
Joris Slooten: ‘Voor de Green Deal is het zaak om 
de kennis en best practices met alle partijen te 
delen en gezamenlijk de schouders onder het 

proces te zetten. Daarbinnen is ruimte voor de 
golfsector om deze uitdaging meer met maatwerk 
in te vullen. Voor een deel komt dit overeen met 
de algemene uitdaging voor de sportsector, maar 
op onderdelen wijkt het af. Zo speelt het gebruik 
van fungiciden vooral bij golf en minder bij andere 
sporten. Ook de onderverdeling in typen opper-
vlakten (greens, tees, fairways etc.) vraagt om 
maatwerk, terwijl bij sportvelden een meer gene-
rieke aanpak mogelijk lijkt.’

Dat er nog veel moet gebeuren, blijkt uit de 
animo voor de Green Deal-inventarisatie, waar-
voor niels Dokkuma zich namens de golfal-
liantie heeft ingespannen. na deze eerste onof-
ficiële inventarisatieronde kwam er 50 procent 
respons, zo’n 120 tot 125 banen. 
Slooten: ‘Gebrek aan bereidwilligheid tot deelname 
aan de Green Deal is een probleem waar wij als 
golfsector doorheen moeten. We zijn overeenge-
komen dat de golfsector voor 100 procent transpa-
rant wordt in het afbouwen van chemie. Als we dat 
voor elkaar krijgen, zal de politiek gevoeliger zijn 
voor uitzonderingen op een verbod in 2020. We 
moeten dus goed gedrag en commitment tonen. 
De deelnemende partijen moeten zo goed moge-
lijk als alliantie optrekken en baanbeheerders moe-
ten elkaar onderling stimuleren om mee te doen 
aan de Green Deal. Het succes van de Green Deal 
hangt samen met het individuele commitment van 
het baanbeheer.’ 
Ben Moonen: ‘BSNC houdt zich sinds 2010 bezig 
met dit onderwerp. Ook in 2014 hebben we nog 
een inventarisatie uitgevoerd. Er gebeurt dus al 
heel veel. We zien ook dat de golf op een aantal 
vlakken verder is dan de BSNC. Daar kunnen we 
van leren en daarom werken we samen. BSNC, 
Cumela Nederland en branchevereniging VHG 
trekken samen op. We hebben onder andere een 
gezamenlijke taskforce opgericht, waarin allerlei 
bedrijven met verschillende expertises aan tafel 
zitten. Deze taskforce blijft de komende jaren een 
belangrijk platform en voor de branchevereniging 
een goede plek om ons beleid en onze activiteiten 
te toetsen.’

Wie gaat de Green Deal sportvelden 
handhaven, is de vraag van menigeen in de 
sportveldenbranche.
Ben Moonen: ‘Een onderdeel van het uitvoerings-
programma is het onderzoeken van de mogelijk-
heden voor verplichte registratie en certificering. 
Op lokaal niveau zal de gemeente waarschijnlijk 
de handhaver zijn. Landelijk toetst het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu of wij de afspraken 
uit de Green Deal nakomen. Het RIVM doet daar 

onderzoek naar en registreert het gebruik tot 2020. 
Zij zullen daarna steekproefsgewijs kunnen contro-
leren of de beherende partijen zich aan de Green 
Deal houden.’

Joris Slooten: ‘De banen leveren gegevens over het 
middelengebruik aan via de monitoring. De banen 
zullen de komende jaren een substantiële reductie 
van het gebruik moeten laten zien, richting de nul-
lijn. Handhaving zal lastig zijn. Daarom zetten wij 
in op zelfregulering. De golfsector heeft met het 
Geo-certificeringstraject een krachtig instrument 
in handen dat geloofwaardig is als zelfregulerings-
mechanisme, onder meer door externe onafhan-
kelijke toetsing. Het ligt voor de hand om voor de 
golfsector hierin een koppeling te maken met de 
Green Deal-opdracht. Daarover vinden momenteel 
gesprekken plaats.’

Mark Hengstman, woordvoerder van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, laat weten: ‘Er is geen 
verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
op sportvelden, en dus zal er ook niet worden 
gehandhaafd. In het kader van de Green Deal heb-
ben de betrokken partijen samen vrijwillig afge-
sproken om het gebruik van dit soort middelen 
sterk terug te brengen. Zij zullen er samen op moe-
ten toezien dat de afspraken worden nagekomen, 
en elkaar hier scherp op houden.’

Wat is feitelijk het probleem in de sport, ver-
geleken bij landbouw of particulier gebruik? 
Hengstman zegt over de visie van de overheid op 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen op sportvel-
den en golfbanen: ‘Wij hebben geen precieze cij-
fers, maar we weten dat het in ieder geval gaat om 
grote oppervlakken. Volgens de Europese Richtlijn 
Duurzaam Gebruik moeten lidstaten maatregelen 
nemen om de blootstelling van kwetsbare groe-
pen, zoals kinderen, aan gewasbeschermingsmid-
delen op openbare terreinen terug te dringen. 
Deze Green Deal draagt daaraan bij.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5734
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Hier is het dan: mijn eerste ‘woord van de voorzitter’. Ik heb er wel even 
over nagedacht of ik dit moest blijven doen. Je zoekt in het begin heel erg 
naar jouw manier van dingen doen, maar je moet ook niet veranderen om het 
veranderen. Ik zie deze column ook wel een beetje als een mogelijkheid om 
mijn mening te delen, of als een kanaal om te reageren op wat er speelt in de 
greenkeepingwereld. Niet dat ik denk dat er zomaar een goed stukje proza uit 
mijn pen zal vloeien, maar ik ga mijn best doen. 

In deze column wil ik het graag hebben over betrokkenheid. Tijdens onze 
laatste alv, waarbij ik de hamer van John Hoesen mocht overnemen, kon je een 
mooi voorbeeld van betrokkenheid zien. Betrokkenheid bij John, die terecht 
emotioneel werd bij zijn afscheid. Wat een kanjer en een voorbeeld, al ontzet-
tend lang actief bij de NGA en zo fantastisch begaan met onze vereniging. Zijn 

bestuur heeft op een mooie manier afscheid van hem genomen en hij zal zeker gemist worden. Wat ik tijdens de alv ook heel bijzonder vond, 
was de betrokkenheid van de oud-bestuurders: er waren maar liefst vier oud-voorzitters aanwezig op deze drukbezochte vergadering.

Wat natuurlijk ook een hot issue is op dit moment, is de green deal. Ik denk dat we daar allemaal wel een mening over hebben. Als je het mij 
vraagt is de green deal niet alleen een uitdaging, maar ook een kans. Een kans om op jouw baan stappen te zetten in de richting van duurza-
mer beheer. Het is voor veel banen een hele uitdaging om toe te werken naar een beheer met een minimum aan – of wellicht geen – gewas-
beschermingsmiddelen, maar ik vind dat het bij het vak van greenkeeper hoort om betrokken te zijn bij een beter milieu. Met de NGF en de 
NVG, die ook stevig vaart achter dit programma zetten, kun je nu misschien wat meer gewicht in de schaal leggen om je beheervoorstel aan 
het management kracht bij te zetten. De NGA is natuurlijk ook betrokken bij de green deal; wij gaan ons als associatie met name focussen op 
de best practices die uit dit belangrijke project naar voren komen.

Betrokkenheid bij de NGA wil ik ook even aanhalen. Als NGA willen we graag een thuisbasis zijn voor alle greenkeepers in Nederland, maar 
ook voor Nederlandse greenkeepers in het buitenland. Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat er ontzettend veel kennis over greenkeeping 
bij de Nederlandse greenkeepers aanwezig is. We willen niet alleen een vereniging zijn waar je je als greenkeeper thuis voelt en waar je bij wilt 
horen vanwege de gezelligheid en de gemeenschapszin; we willen de NGA ook verder ontwikkelen tot een vereniging die bol staat van de 
kennisdeling. Die kennis kan zijn verkregen uit wetenschap en onderwijs, maar ook van de greenkeepers zelf. Zij doen immers veel ervaring en 
kennis op terwijl ze met hun vak bezig zijn. Naar die zaken zijn we op zoek en we willen ze graag gaan delen, onder andere via onze nieuwe 
site. Achter de schermen zijn we namelijk druk bezig om een nieuwe website te ontwikkelen. We willen hem officieel lanceren tijdens het ko-
mende jubileumfeest, maar hopelijk gaan we al eerder proefdraaien, zodat we kunnen horen wat jullie ervan vinden. Alle feedback is welkom!

Met vriendelijke groet, 
Koert Donkers, voorzitter NGA

wie aan de omgeving van het dorpje Slochteren in Groningen denkt, 
denkt algauw aan aardgas.  Dat was alleen niet waar de 25 leden van 
de NGA voor op kwamen dagen op de noordelijkst gelegen 9 holes 
golfbaan van Nederland.
Golfclub Duurswold is de locatie waar de regiodag Noord gehouden 
wordt, en het onderwerp van de dag is de “greendeal” in lichte vorm. 
De middag begint met een gezellige lunch verzorgt door vrijwilligers 
van de club, die overigens ook een hoop ander werk verzetten op en 
om de baan. Zo zagen we bij aankomst de baancommissaris met de 
bosmaaier om de palen in de weer, is er een groepje “bouwers”  bezig 
een greenkeeper onderkomen te maken en help weer een andere 
ploeg met het opschonen van de bossen.  Na een welkomwoordje 

waarin ons de vraag werd meegegeven  of een bestrijdingsmiddel vrije 
golfbaan in 2020 haalbaar is, is het woord aan de baanmanager, die in 
een kort verhaaltje houdt over het ontstaan en bestaan van de baan. 
Dan is het tijd om te gaan kijken naar alles wat ons binnen vertelt is. 
De loods, de baan (met een linksachtig karakter), alles wordt aan een 
grondige inspectie onderworpen en goed bevonden. Afsluitend is er 
een borrel met een flinke portie snacks waar iedereen zijn bevindin-
gen nog even kan delen voordat de terugreis weer begint. Maar niet 
voordat we de uitnodiging hebben gehad in de zomer terug te komen 
om een rondje te komen golfen. En dat gaan we zeker doen! 

Regiodag Duurswold
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Bestuursnieuws
De NGA kan uw hulp goed gebruiken
We hebben een aantal commissies die wat ondersteuning nodig hebben, 
zoals de communicatie- en kennisdelingcommissie. Heb je interesse om 
ons te komen versterken? Denk dan eens na over wat je zou willen 
doen en hoeveel tijd je daarvoor zou kunnen en willen vrijmaken. Wij 
horen het graag! info@ngagolf.nl

De NGA kan niet zonder leden, maar ook niet zonder donateurs. 
Gelukkig hebben we bij de NGA vele donateurs uit verschillende 
branches, zoals:

Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Flevo Green Support, Heigo,  Vos Capelle, 
Oxland, ProGrass, Range King.

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Bras Fijnaart, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, 
DGP Getros Handelsonderneming, Grontmij, Has Kennis Transfer, 
I.P.C. Groene Ruimte, J. de Ridder, Liber Greenkeeping, Lumbricus, 
Mobarn, NGF, NLadviseurs, VGR Groep, Vos Ruinerwold Golf.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, BVB Substrates, Compo Benelux, Heicom, 
Everris GreenGuard, Melspring, GreenMix.

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions, Verhoeve 
Milieu & Water, Aqua-Aid.

Machines:
C. v.d. Pols & Zn, Carrus, DBS Maaitechniek, Gebr. Bonenkamp, Jean 
Heybroek, Milati Grass Machines, Kraakman Perfors B.V.

NGA donateurslijst:

Tips en ervaringen van onze leden 

Het zijn behoorlijk turbulente tijden in de greenkeepingwereld. Er 
wordt veel gesproken en gepubliceerd over de green deal en de plan-
nen van het ministerie. Waar wij ons als NGA op willen focussen, is 
natuurlijk goed met ons mooie vak bezig zijn, waardoor we best prac-
tices met elkaar kunnen delen. Nu is er natuurlijk veel literatuur over 
best practices en die is bijzonder interessant. Wat ons echter minstens 
zo veel, zo niet meer interesseert, is om ervaringen van greenkeepers 
direct van de werkvloer over het voetlicht te brengen.
Dit jaar willen we in elke editie van Greenkeeper in het NGA-gedeelte 
een lid van de NGA aan het woord laten. We willen hem of haar graag 
de mogelijkheid geven om vijf van zijn os haar best practices kort toe 
te lichten.

Interview:     
Naam: Arjan Peeters
Golfbaan: Golfclub De Koepel
Functie: greenkeeper

1. Bemesting hoofdzakelijk vloeibaar. Alleen patentkali-gift (granulaat) 
in het voorjaar. Start zo vroeg mogelijk in het voorjaar met zwavel-
zuurammoniak-gift, 2 g N/m2. In het groeiseizoen gebruik van Spring en 
Summer (28-5-19), naar behoefte van roodzwenk/struis; dus kijken naar 
de plant zelf. Gemiddeld komt dit neer op een gift van 0,5 g N/m2 tot 1 
g N/m2 om de drie weken voor de greens. Dit alles in combinatie met 
een maandelijkse Primo Maxx-gift.

   
2. Gebruik puur zand. Wij halen dit bij Heicom. Dun bezanden om de 14 
dagen. Wij proberen dat te plannen op maandag, omdat dit de rustigste 
dag is.

3. Inslepen gebeurt met een rubberen sleepmat. Daarna even inregenen. 
Af en toe bezanden wij ook wel eens wanneer het regent; dat geeft 
best een goed resultaat.

4.  Vochtpercentage goed in de gaten houden d.m.v. vochtmeter. Verdro-
ging proberen te vermijden. Percentage op niveau 18% - 22% houden. 
Maandelijks behandelen met Revolution; zo vroeg mogelijk in april 
beginnen.
  
5. Belangrijk is dat goed naar de grasplant wordt gekeken: kijken wat 
deze wil en nodig heeft. Dus niet zomaar standaard-bemestingsadvies 
opvolgen!

Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Koert Donkers,
voorzitter NGA

Green deal – best practices

25 november NGA-feest met alv, contactdag, 
  dagactiviteit, diner, jubileumfeest
19-26 juni      BMW-toernooi. Opgeven kan per mail voor 
  22 april bij Pro Turf Care, ptcfonds@yahoo.com 

Agenda
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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73
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NGA-Nieuws

Dit jaar bestaat de NGA 25 jaar. In al die jaren is er veel veranderd en 
veel gebeurd. In de rubriek ‘Uit de oude doos’ proberen we een paar 
momenten uit het turbulente NGA-verleden te laten herleven. Er zijn 
diverse kleine en grote NGA-archieven, waaronder die van Arijan van 
Alphen, waaruit we deze bijzondere foto’s met hun bijzondere verhalen 
gekregen hebben. Als u thuis ook nog iets in een oude ‘NGA-doos’ 
heeft zitten, laat het ons weten. We kunnen ook voor ons jubileumfeest 
alle leuke oude herinneringen goed gebruiken. Alvast bedankt! Het 
NGA-bestuur.
Hierbij een overzicht van de eerste tien jaar van de NGA. 
Wat zijn de memorabele data?

April 1994  oprichting NGV
November 1994 vernieuwde greenkeepersopleiding 
   bij IPC
Januari 1995  hoofdgreenkeepersopleiding
Januari 1997  eerste studiereis Harrogate
20 november 1998 eerste NGA-vakdag, tevens aftrap actie 
   ‘Denk na voor je slaat’
1998   aanvang CtG met pilotclubs
11 oktober 1999  NGA-golfdag op De Pan en Hoge Kley
19 november 1999 onthulling nieuw NGA-logo
September 2001  studiereis Gleneagles
27 februari 2002  20e alv
September 2002 Has Den Bosch start met 
   greenkeepersopleiding
Januari 2003  nieuw vakblad Groen en Golf
26 november 2003 studiefonds PTC is een feit
April 2004  FEGGA-bezoek aan Nederland
17 november 2004 FEGGA-roadshow op Dorhout Mees

Uit de Oude Doos, deel 2

Milan den Dikken ook naar Harbour Town! 
Vanuit het Pro Turf Care-fonds kunnen we weer iemand 
ondersteunen om zichzelf verder te ontwikkelen in ons mooie 
groene vak. Milan den Dikken, werkzaam geweest als greenkeeper 
op golfclub Bentwout, gaat de 28e maart voor een jaar naar Amerika 
voor een studie-werkjaar.

Milan, 24 jaar jong, heeft nu al passie voor het greenkeepersvak. 
Meteen na zijn opleiding tot greenkeeper ging hij een maand naar 
Schotland om mee te werken op St. Andrews. Toen hij op Facebook 
en Twitter de berichten van Pro Turf Care las over de ondersteuning 
van Silvain Timmerman, legden de twee snel contact. 
Milan zocht contact met de SUSP (Stichting Uitwisseling Studie-
reizen Platteland). Marlous Mens en Mike O’Keeffe van de SUSP 
kijken naar je cv, of je vijf jaar ervaring hebt en of je Engelse
taalvaardigheid voldoende is. Ook helpen ze je verder met een 
eventueel visum en de verzekering.
Milan heeft er zin in en vertrekt de 28e maart. Hij verblijft twee 
dagen op Ohio State, waar hij een rondleiding krijgt over de 
universiteit. Op 1 april begint hij op golfbaan Harbour Town in Hilton 
Head. Tijdens zijn verblijf daar krijgt hij maandelijks opdrachten van 
Ohio State en studeert hij verder online. Na een jaar hoopt hij 
hiermee de papieren voor assistent-hoofdgreenkeeper te hebben 
behaald en een ervaring rijker te zijn.
Wij wensen Milan heel veel plezier en veel nieuwe kennis en kunde. 
Hij heeft toegezegd om ons goed op de hoogte te houden en vele 
foto’s te sturen!

Pro Turf Care fonds: ‘Ga mee naar het BMW toernooi!’
Het Pro Turf Care fonds heeft vanuit Duitsland van Golfbaan Gut 
Lärchenhof bij Köln de vraag gekregen of er Nederlandse greenkee-
pers zijn die zin hebben om tijdens het BWW International Open 
2016 mee te helpen. Deze wedstrijd maakt deel uit van de European 
Tour. Pro Turf Care is intermediair in de zoektocht. Tijdens dit toer-
nooi in 2014 werkten er al vijf greenkeepers vanuit Nederland. Het 
enige dat greenkeepers hoeven te doen, is een cv met foto én een 
korte motivatie in het Duits of Engels te sturen. Pro Turf Care zorgt 
er dan voor dat deze gegevens bij de hoofdgreenkeeper van Gut 
Lärchenhof terechtkomen, zodat hij een keuze kan maken. 
Het toernooi duurt van 19 tot en met 26 juni 2016. Het werk is op 
geheel vrijwillige basis, maar er wordt ter plaatse wel het een en 
ander voor deelnemers geregeld. Opgeven is mogelijk per mail voor 
22 april 2016. Wanneer iemand wordt uitgenodigd ontvangt hij/zij 
spoedig een bericht.

Pro Turf Care-nieuws
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Matthijs de Haas (28) is de officiële herder op golfbaan Stippelberg. Met zijn bordercollie en herdershond leidt hij bijna driehonderd schapen over de 

baan, om de vegetatie kort te houden, maar ook om biodiversiteit aan te brengen.

Auteur: Santi Raats

Herder Matthijs de Haas: 
‘Schapenkeutels verplaatsen de 
heide, waardoor er op de schrale 
stukken ook wat kan groeien’
Schapen verhogen de biodiversiteit en ‘maaien’ waar machines 
niet kunnen komen
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6 min. leestijd INTERVIEW

De Haas had vanaf zijn veertiende een bijbaan in 
het pluimvee. Pas daar maakte hij kennis met het 
boerenleven, want in zijn familie is in de verste 
verte geen boerenbloed te ontdekken. Hij volgde 
de opleiding dierverzorging, maar voelde zich 
tijdens de opleiding ook erg aangetrokken tot 
natuurbeheer. ‘Ik wilde buiten kunnen zijn bij het 
verzorgen van dieren en werd minder enthousiast 
van dierverzorging in de veehouderij, binnen en 
onder het licht van tl-buizen’, verklaart De Haas. 
Tijdens zijn laatste studiejaar in 2011 liep hij stage 
bij Landschapsbeheer De Wassum, die natuurter-
reinen beheert met schaapskuddes. Er ging een 
wereld voor hem open.

Herderleerschool
‘Ik dacht altijd dat vacatures voor schaapherders 
ontzettend schaars waren, dat het een soort 
elitebaan voor opgeklommen ambtenaren was. 
Maar bij De Wassum zag ik allemaal jonge, vlotte 
mensen. De Wassum was ook duidelijk een com-
merciële onderneming. Ik zag dat er kansen waren 
voor jonge mensen om dit vak te leren. Tijdens de 
stage kregen ik en een paar anderen opdracht om 
in november in de stromende regen met vijfhon-
derd schapen van Venlo naar Belfeld te gaan. Het 
was een ongelofelijk bijzondere ervaring om door 

de bossen en over de landwegen te trekken met 
een kudde. Het romantische beeld dat ik van het 
werk van een schaapsherder had, klopte. En het 
kwartje viel bij mij: ik zou de rest van mijn leven 
schaapsherder zijn. Zo kan ik natuur beheren én 
voor dieren zorgen, op een veel persoonlijkere 
manier dan in de veehouderij. Tijdens mijn stage 
heb ik het vak geleerd. Ook door erover te lezen, 
maar vooral door de schapen en de natuur te erva-
ren. Herderen leer je niet op school.’

Terugfokken van zeldzaam ras
De schapen waarmee De Wassum natuurterrei-
nen beheert, zijn afkomstig van de stichting Het 
Kempische Heideschaap in Heeze. Deze stichting 
heeft als doel om het Kempische heideschaap 
weer op de kaart te zetten, door het terug te fok-
ken tot de aantallen die er ooit waren van het ras. 
Dat is al goed gelukt, want er lopen ook buiten 
Brabant enkele duizenden schapen. Ook wordt 
het ras geëxporteerd naar de Belgische Kempen. 
De Wassum verzorgt de exploitatie van de scha-
pen voor de Stichting. Er lopen meerdere kud-
des Kempische Heideschapen rond in Zuidoost 
Brabant. 

Het vak opnieuw uitgevonden op de golfbaan
Het hoeden van de schapen op de golfbaan heeft 
De Haas feitelijk helemaal zelf uitgevonden. ‘Op 
een golfbaan hoeden is heel anders dan stadsbe-
grazing of hoeden op een heideterrein. Ik werk 
samen met greenkeepers, leer veel van hen, en 
moet rekening houden met golfers, het spel en de 
golfballen.’ De Haas’ voornaamste bezigheid is de 
schapen pleksgewijs laten grazen op plaatsen waar 
spelers vaak ballen in slaan. ‘Vooral op plaatsen 
waar zich veel dik gras bevindt, zoals in de rough, 
laat ik de schapen zo veel mogelijk gras eten en zo 
min mogelijk poepen in verband met de aanwezig-
heid van golfers. Ik krijg de schapen zover door ze 
’s ochtends, als ik kom, te laten schrikken door de 
hond eromheen te laten rennen. Schapen poepen 
het meeste ’s nachts en laten keutels los wanneer 
ze schrikken. ’s Middags zet ik ze op stukken die ik 
netjes met netten heb afgezet. ’s Avonds zet ik ze 
op schrale stukken, waar geen golfers komen.’ 

Biodiversiteit op de golfbaan
Wat is het resultaat van de schapen op de golf-
baan? ‘We zorgen voor een zo groot mogelijke 
biodiversiteit. De schapen houden de boel kort op 
terreinen waar gras domineert; andere planten, 
bloemen en grassoorten worden daar weggecon-
curreerd. Door de mestkeutels van de schapen ont-
staan minibiotoopjes op gronden die weer insec-
ten zoals mestkevers aantrekken. Op de golfbaan 

zijn heideplaggen uitgestrooid. De schapen zorgen 
ervoor dat de heidestruiken klein en compact blij-
ven. Dat is wenselijker op een golfbaan dan grote 
struiken. Ook krijgt heidevegetatie daardoor de 
kans om zich rijk te ontwikkelen. Op schrale stuk-
ken op de golfbaan, zoals langs oevers waar geen 
voedsel in de bodem zit, zetten we de schapen ’s 
nachts neer, zodat de keutels er blijven liggen. De 
keutels verplaatsen de heide in feite. Daardoor kan 
er op de schrale stukken ook wat groeien.’

Overal inzetbaar
Het voordeel van een schaapskudde is dat deze 
overal op de baan kan komen. Dat kan niet gezegd 
worden van alle machines. ‘Een graslandje kun 
je goed kortwieken met een grasmaaier. Maar 
golfbaan Stippelberg is grillig en heeft veel ondu-
laties. Met machines is de baan niet altijd goed te 
beheren.’ 

Modern én traditioneel herderschap
De Haas is niet alleen maar een ‘moderne herder’ 
die werkt met netten met spanning erop. Hij han-
delt ook als een traditionele herder, die het graas- 
en poepterrein van de kudde niet afzet en constant 
bij de kudde blijft. De kudde is volledig op hem 
ingesteld en volgt hem overal waar hij gaat. ‘Vanuit 
De Wassum krijg ik structureel de opdracht om 
met de kudde naar Deurne, Weert, Heeze en noem 
maar op te lopen. De schapen zijn aan me gewend 
en lopen achter me aan als ik ze roep.’

Herderen volgens de natuurcyclus
Meestal heeft De Haas 250 schapen in zijn kudde, 
maar dit jaar zijn het er 300. ‘Dit is het einde van 
het lammerseizoen’, legt De Haas uit. ‘De lam-
metjes mogen ook meelopen met de moeder, 
tot juni, wanneer de moedermelk is opgedroogd. 
In de zomermaanden juli en augustus groeit het 
gras minder. In september vindt nagroei plaats. 
De ooien worden dan sterker, de rammen komen 
erbij en vervolgens worden de ooien gedekt en 
bevrucht. Herder ben je het hele jaar rond; je volgt 
de cyclus van de natuur in het werk.’

Schapen uit de Kempen
De schapen zijn Kempische heideschapen. Vroeger 
werden in Nederland voor begrazing alleen hei-
deschapen gebruikt. ’s Avonds werden ze in de 
potstal gezet, waar de mest werd opgevangen om 
akkers mee te bemesten. Er waren verschillende 
rassen, zoals Drentse en Veluwse heideschapen. 
‘Het Kempische heideschaap komt vooral voor 
op zandgronden, van Zuidoost-Brabant tot in 
België. De schapen hebben een wit met bruin of 
grijs gevlekte kop. Daardoor zijn ze makkelijker 
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te herkennen dan de Veluwse heideschapen, die 
helemaal wit zijn.’

Het karakter van de schapen
De Haas kent zijn schapen goed. ‘Ze hebben alle-
maal een eigen karakter’, vertelt de herdersjongen. 
‘Er zijn hele volgzame schapen, die graag voorop-
lopen. Er zijn schuwe schapen. Maar ook schapen 
die bang zijn voor de hond. Drie lammetjes heb ik 
met de fles opgevoed. Ze lijken op het gezin waar-
uit ik kom: de oudste is het wijst en het zelfstan-
digst, de jongste is de spring-in-‘t-veld en houdt 
het meeste van knuffelen. Die komt nog steeds 
tegen me aan liggen.’

Geen eenzaam vak
Is het vak eenzaam? ‘Nee, zeker niet op de golf-
baan. Er is altijd aanloop van mensen en de meeste 
leden ken ik. Op natuurterreinen is dat weer 
anders; daar kom je telkens andere dagjesmensen 
tegen. Op de golfbaan heb ik het gevoel dat de 
mensen het leuk vinden om me aan het werk te 
zien en dat ze mijn werk waarderen. Greenfee-
spelers uit andere regio’s willen vaak tussen de 
schapen staan of met ze op de foto.’

De honden
De Haas loopt met twee honden; de ene is een 
bordercollie, de andere een herdershond. ‘De 
bordercollie kreeg ik als werkhond van mijn werk-

gever; die heb ik nu vier jaar bij me. Hij ziet mij 
als zijn baas. Daarnaast heb ik zelf een ruwharige 
Hollandse herder gekocht. Dat is, net als de scha-
pen, een zeldzaam oud Hollands ras. Er zijn er nog 
maar vierhonderd van in Nederland! Deze herders-
hond heeft krullen en lijkt een beetje op een bou-
vier. Hij wordt tegenwoordig niet meer gebruikt bij 
het schapen hoeden. Bordercollies hebben die taak 
overgenomen.’ Dat vindt De Haas jammer, want er 
is een verschil tussen de twee hondensoorten. ‘Een 
bordercollie is alleen maar gefocust op schapen 
opdrijven. Een herdershond hoedt de schapen 
en beschermt ze. Dat gaat rustiger dan wanneer 
je de schapen voor je uitdrijft. Mijn herdershond 
herkent de schapen ook. Zo ook de drie lammetjes 
die ik met de fles heb opgevoed. Hij was toen zelf 
nog een pup. Hij herkent ze door hun geur. Als 
hij de kudde aan het opjagen is, dan laat hij de 
drie lammetjes met rust. De bordercollie ziet het 
onderscheid tussen die lammetjes en de rest niet. 
Ook was er vorig jaar een vervelend lammetje dat 
telkens onder de netten door kroop. De herders-
hond wist dat het een klier was. Ook al deed het 
lammetje niks, de hond hield hem nauwgezet in 
de gaten!’

Feitelijk wil De Haas de honden zo weinig mogelijk 
inzetten bij zijn werk. ‘Ik gebruik de honden om de 
schapen te hoeden, niet om ze op te drijven. Maar 
allereerst wil ik dat de schapen mij kennen, zodat 
ze komen als ik ze roep. Dat gaat op een gegeven 
moment vanzelf. Ik leid de schapen steeds naar 
een nieuw stukje wei en dus naar voedsel. Dus ze 
weten al snel dat ik degene ben achter wie ze moe-
ten aanlopen!’ 

ecologie niet in geld uit te drukken
De Haas attendeert de greenkeepers regelmatig 
op de biodiversiteit op de golfbaan. ‘Ik ervaar de 
natuur intens. Op deze baan hebben we de vlees-
etende plant Zonnedauw staan en wilde peen, 
de waardplant voor bepaalde sluipwespen die 
engerlingen eten. Ik weet al waar binnenkort de 
boterbloemen, vogelwikke, biggenkruid, kamille, 
duizendblad, vlasbekjes en sint janskruid gaat 
groeien. De inzet van de schapen verhoogt de bio-
diversiteit alleen maar. Vanzelfsprekend hangt er 
een prijskaartje aan het laten grazen van schapen, 
maar eigenlijk is ecologische kwaliteit niet in geld 
uit te drukken.’

Matthijs de Haas met een van zijn schapen.

Stukje dat Matthijs de Haas voor de nacht afzet om te laten begrazen door de schapen.

INTERVIEW

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5735
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ACHTERGROND

Als het aan deze grootheden 
ligt, is de Green Deal een piece 
of cake

Hij wordt meestal Old Tom Morris genoemd,  
om verwarring te voorkomen met zijn zoon Tom 
Morris Jr, die ook golfkampioen is. Old Tom is 
geboren en getogen in St Andrews, aan de oost-
kust van Schotland.

Hij was greenkeeper op Prestwick tot 1865 en 
daarna op St Andrews tot 1904, maakte en  
repareerde golfstokken, die toen nog van hout 
waren. Ook maakte hij golfballen, die toen nog 
van leer waren en met veren gevuld, én hij speelde 
golf. Hij houdt nog steeds het record van de  
oudste golfkampioen(46 jaar). Geen ander heeft  
zo zijn stempel gedrukt op de sport, de baan en 
het vak van greenkeeping als hij.

Werk als golfarchitect
Old Tom Morris liet zich in zijn ontwerpen leiden 
door de natuur en was in het ontwerp van een 
golfbaan aangewezen op het afmeten van een 
locatie en daarin achttien tees en greens aan te 
wijzen door er een stok neer te planten. De rest 
van de vormgeving van de baan lag in de handen 
van de greenkeepers. Het was namelijk nog niet 
mogelijk om op grote schaal grond te verzetten. 
Old Tom gebruikte de ondulaties en extreme land-
schapselementen om de hole uitdagend te maken 
op het gebied van de benodigde slag over een 
obstakel heen, of voor de beste hoek van waaruit 
een slag op de green gemaakt diende te worden. 
Morris was meester in het selecteren van goede 
greenlocaties. Vaak lagen deze op natuurlijke 
plateaus. Toch was hij door het landschap ook 
beperkt: oude foto’s laten nog rechthoekige greens 
zien of greens die recht langs een stenen muurtje 

lopen, of langs andere obstakels. Eén van Old Toms 
uitvindingen was het versterken van bunkerranden 
met afgedankte dwarsliggers, ofwel de balken uit 
het bovenstel van een treinrails. Peter Dye zou 
honderd jaar later met de persoonlijke eer strij-
ken voor deze aanlegmethode. In 1876 ontwierp 
Morris gescheiden tee-locaties.

Werk als greenkeeper
Old Tom Morris moderniseerde greenkeeping door 
het invoeren van nieuwe methoden die met name 
effect hadden op de greens van de Old Course.  
Hij had in Prestwick per toeval ontdekt dat de 
conditie van de greens verbeterde door er zand op 
te leggen. Zijn lijfspreuk werd ‘Saund, Honeyman! ! 
Saund and mair Saund’. Oftwel ‘zand, zand en nog 
eens zand’. Met zand loste hij bijna alle problemen 
op de golfbaan op. Daarmee was de basis van het 
topdressen en bezanden gelegd.

Traditioneel greenkeepen
Een resultaat van de beperkingen uit die tijd, was 
dat de greens weliswaar minder snel, maar wel 
gezonder waren. Voordat we onze ultra efficiënte 
machines kregen zoals de Triplex maaier in 1968 
en frequenter gingen maaien voor het beeld en de 
bevrediging van de golfers, vroeg greenkeeping 
veel aan fysieke inspanning. Het duurde ook een 
eeuwigheid om de greens met een loopmaaier te 
maaien en nog langer met een duwmaaier of zeis. 
Het was niet mogelijk om teveel te vragen van de 
putting greens. Fijne grassen domineerden, omdat 
de groeisituatie van het gras traag en stabiel was. 
Bemesting en beregening werden daarvoor spe-
ciaal tot een minimum beperkt, want dat had Old 

Tom goed in de smiezen: de green zou slechter 
worden als het gras te snel zou groeien. Groei was 
wel het laatste wat hij wilde. Sommige greenkee-
pers passen de principes van Old Tom nog altijd 
toe. Moderne machines worden wel gebruikt, maar 
zeer voorzichtig. Verticuteren wordt slechts af en 
toe gedaan en alleen wanneer het fijne gras sterk 
groeit. Bemesting en beregening worden beperkt 
tot een minimum. Deze werkwijze wordt ook wel 
‘traditioneel greenkeepen’ genoemd.

Het is Less is More voor deze grootheden uit het verleden

Thomas Mitchell Morris (St andrews, Schotland, 1821 - aldaar 1908) is een beroemde Schotse golfer in de 19de eeuw. Hij was eigenlijk de eerste 

golfbaanarchitect, en de eerste die bunkers aanlegde. Ook is het zijn inbreng geweest om een golfbaan standaard 18 holes te maken. 

Auteur: Santi Raats 

Old Tom: Grondlegger van golfbaanarchitectuur en  

professionele greenkeeping
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Golfspeler
Morris is geliefd door zijn veelzijdigheid, waardoor 
hij alles vanuit verschillende standpunten bekeek. 
Zo was hij een begenadigd golfspeler en won 
meervoudig de titel aan het prille bestaan van de 
British Open. De inzichten als golfer nam hij mee in 
het werk als greenkeeper. Hij begreep wat er op de 
baan gebeurde en wat de golfer beleefde. 

Banen
Tom Morris heeft een aantal beroemde banen 
ontworpen, zoals in Carnoustie (1870), Prestwick 
(1851) en Muirfield (1891), allemaal banen waar 
regelmatig het Open is gehouden. Ook door hem 
aangelegd zijn:
• 1851: Prestwick Golf Club
• 1870: Carnoustie Golf Club
• 1891: Muirfield Golf Links
• 1899: Cruden Bay Golf Course

Colt veranderde golfbaanarchitectuur wereldwijd 
van een terloopse avondbezigheid in een kunst en 
een wetenschap. Hij gaf de golfbanen in het  
binnenland een enorme kwaliteit boost en maakte 
ze haast net zo aantrekkelijk als de oorspronkelijke 
golfbanen aan de kust. Want golfbanen aan de 
kust waren uit zichzelf uitdagend door de duin-  
en waterpartijen en de natuurlijke stukken rough. 
Golfbanen in het vaak vlakke binnenland moesten 
aantrekkelijk worden gemaakt door ontwerp en 
aanleg. Hij droeg immens bij aan het ontstaan van 
de moderne golfbaan zoals we deze nu kennen.

essentiële aspecten van een moderne baan
In zijn eerste boek uit 1920, ‘Some Essays on Golf 
Course Architecture’ waarvan de exemplaren zeer 
zeldzaam zijn, heeft hij als een van de eersten de 
essentiële kenmerken van een golfbaan schriftelijk 
vastgelegd. Aspecten die voor onze generatie  
wellicht vanzelfsprekend zijn, maar waarvan Colt 
de geestelijk vader is.

nadenken over het spel
Colt vindt het van essentieel belang dat de  
kwaliteitsontwikkeling van golfbanen universeel 
gebeurt. Hij pleit op moderne golfbanen voor twee 
startpunten, voor uitgelezen plekken voor putting 
greens en tees, en stimuleert om na te denken over 
de lengte van individuele holes. Bij het plaatsen 
van de bunkers vond hij dat een architect goed 
moest nadenken over hun ligging ten opzichte 
van de tee, waar spelers verplicht over de bunker 
heen moeten spelen, of waar een optionele (water/
bunker)hindernis genomen moest worden, over 
bunkers op andere plekken in het spel, maar ook 
over de inzet van korte holes. Voor de opbouw van 
de golfbaan raadde Colt aan om te kijken vanuit de 
ogen van de golfer en uitgebreid stil te staan  
bij een geschikte toegang tot de green.  

Geld is de basis
Ook stond de golfarchitect avant la lettre uitge-
breid stil bij financiële overwegingen. Hij legde 
nadruk op  ontwerpen op basis van vraag en 
aanbod, in plaats van lukraak te tekenen wat de 
ontwerper esthetisch verantwoord vindt. Hij vroeg 
zichzelf tijdens het ontwerpen af: hoeveel budget 
heeft een golfbaan voor aanleg en ook voor het 
onderhoud? Daarop paste hij een ontwerp voor 
de golfbaan zelf, maar ook voor andere attracties 
op de baan, aan. Wat voor type speler komt er op 
de golfbaan? De moeilijkheidsgraad moet worden 
aangepast aan het speelniveau, zo stond te lezen 
in zijn boek. Ook beschreef hij moderne machines 
zoals een drainagemachine, een maaimachine, een 
freesmachine en zette de kosten en de baten, zoals 
het besparen van manuren, op een rij.

Banen
In totaal heeft Colt meer dan driehonderd banen 
ontworpen en gerenoveerd, onder meer: de Royal 
Zoute Golf Club in België, de Hamburger Golf 
Club in Duitsland, de Golf de Saint Germain, Golf 
de Mandelieu en de Golf du Touquet in Frankrijk. 
In Nederland ontwierp en renoveerde hij de 
Eindhovensche Golf, Koninklijke Haagsche G&CC, 
Hilversumsche Golf Club, Kennemer Golf&Country 
Club, Noordwijkse Golfclub en de Utrechtse 
Golfclub De Pan. In Schotland werkte hij aan 

Harry Shapland Colt (1869 - 1951) was een 
Brits advocaat en architect van golfbanen, en 
mede-oprichter van de firma Colt, die toen 
bestond uit hemzelf en de golfbaanarchitec-
ten Charles Hugh Alison en John S.F. Morrison. 
Zelf was hij ook een fanatiek golfspeler.

H.S. Colt: grondlegger van de moderne golfbaan 

architectuur

Colt veranderde golfbaan-

architectuur wereldwijd van 

een terloopse avond-

bezigheid in een kunst en 

een wetenschap
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Muirfield Golf Links, in Noord-Ierland aan de Royal 
Portrush Golf Club en in Engeland aan de Rye 
Old Cours, St George’s Hill Golf Club, Sunningdale 
Forest Golf Club en The Wentworth Club. 

Traditionele greenkeeping
Arthur benaderde greenkeeping op een  
traditionele manier. Hij vond dat het onderhoud 
op moderne golfbanen vaak veel te veel afwijkt 
van de traditionele manier, met alle nare gevolgen 
van dien. Tegenwoordig is het onder golfers hart-
stikke normaal dat een golfbanen 365 dagen per 
jaar er groen en strak bijliggen als een biljartlaken, 
ondanks de speel- en onderhoudsdruk die de baan 
opvangt. De commerciële belangen die gepaard 
gaan met de grote toernooien op televisie zijn een 
stimulans voor deze manier van ‘moderne green-
keeping’, waarbij architecten dol zijn op signature 
holes. In de winter kan er op dit soort banen echter 
niet worden gespeeld, het werkt straatgrasgroei in 
de hand en de grote partijen hebben geld om hun 
baan elk jaar van nieuw gras te voorzien. 

Arthur maakte in zijn boek echter op een begrijpe-
lijke manier duidelijk aan alle betrokken partijen 
op en rond een golfbaan duidelijk waarom de  
traditionele manier van greenkeeping met fijn-
bladige, diepwortelende grasssoorten en genoeg 
beluchting voor de lange termijn het beste  
resultaat oplevert, en voelde zich erg betrokken  
bij de vorming van greenkeeper studenten. Zijn 
adagium was: weinig bemesten, weinig beregenen. 
Weinig groei zorgt voor fijne grassen en weinig 
straatgras.

Slechte ontwikkelingen binnen greenkeeping
Arthur bracht de in zijn ogen slechte  
ontwikkelingen in greenkeeping in kaart. Zo 
beschreef hij dat in de naoorlogse jaren veertig 
er veel landbouwinvloeden van kracht waren op 
greenkeeping en op het baanonderhoud advies: 
hoe teel je een gewas? Dat was de hoofdvraag. 
Natuurlijk ging daarmee veel fout en het duurde 
vele jaren voordat de nadelige effecten verholpen 
konden worden. Tegenwoordig is de hoofdvraag: 
hoe zou een boer dit aanpakken? Goed, dan 
moeten wij precies het omgekeerde doen. In de 
jaren zestig werden veel te veel compexe NPK-
meststoffen toegepast, aangemoedigd door de 
commerciële sector. Arthur waarschuwt dat men 
nog steeds te vaak bodemanalyses als richtlijn 
aanhoudt voor toepassingen. Hij stelde hardop de 
vraag: ‘wat doet het ertoe dat het fosfaat-niveau 
laag is als het gras er prima bij staat? Als er proble-
men zijn, zijn deze niet ontstaan door tekort aan 
voedingsstoffen!’ In de jaren zeventig installeerden 

steeds meer golfbanen automatische irrigatie (pop 
ups), maar niemand realiseerde zich dat het schrik-
barend eenvoudig werd om, met een druk op  
de knop, overmatig te beregenen. 
 
In de jaren tachtig bestonden de hoofd- 
problemen uit het gebruik van verkeerde grassen 
in een koortsachtige jacht op kleur, ten koste van 
‘traditionele’ speeloppervlakten. Een voorbeeld 
was het Penncross dat in Amerika enthousiast werd 
ingezet in plaats van het Bermuda-gras, maar wat 
tegenwoordig helemaal niet meer wordt verkocht 
–op net zulke slechte opvolgers na- omdat het een 
en al problemen geeft, zoals strenge winterslaap, 
slecht herstel na bespeling, ongekend veel vilt 
produceert en bovenmatig vatbaar is voor ziekte. 
In Amerika verving men Penncross fairways op een 
gegeven moment met raaigras. Arthur bevocht dit 
via de media met het argument dat zelfs dwerg 
variëteiten van raaigras nooit en te nimmer een 
dichte mat kan vormen en dat balcontrole door  
het weelderige grasblad bijna onmogelijk is, er 
topspin ontstaat en spelers de bal niet kunnen 
stoppen op de green. Het gras blijft dan wel  
groen in droge periodes, maar ten koste van wat  
allemaal? In de afgelopen decennia worden vooral 
veel fouten gemaakt bij de aanleg van golfbanen. 
Greens bestaand uit puur schraal zand, worden nu 
de oplossing voor alle problemen genoemd. Maar 
net zoals in de woestijn zijn enorme hoeveelheden 
beregening nodig om gras levend te houden. Maar 
deze omstandigheden zijn helemaal niet natuurlijk 
voor Noord-Europa, zo maakt Arthur duidelijk.
Tot slot is Arthur een groot voorstander van het 
zorgen van variatie en uitdaging door gebruik te 
maken van de lokale natuurlijk omgeving en  
vegetatie. Veel greenkeepers onderhouden op 
Arthurs manier hun baan op een duurzame manier, 
die bovendien kosten efficiënt is, wat niet  
onbelangrijk is gebleken in de afgelopen crisistijd.

7 min. leestijd ACHTERGROND

Agronoom Jim Arthur (1920-2005) bouwde 
een gigantische staat van dienst op in zijn 
lange advies carrière, waarin hij zo’n 550 Britse 
golfbanen adviseerde. Hij werkte achttien jaar 
bij de Royal &Ancient om de banen voor te 
bereiden in de loop naar de Opens en ama-
teur kampioenschappen. Arthur pleitte passi-
oneel voor traditionele greenkeeping met zijn 
boek ‘Practical Greenkeeping’, dat al snel een  
klassieker werd. De professionalisering van het 
vak maakte daarmee een reuzesprong. 
 
Hij is een held in de ogen van vele green- 
keepers. Vaak voerde hij namens hen het 
woord bij baancommissies, omdat hij hun zor-
gen deelden en vond dat greenkeeping ruim 
voldoende mensen en middelen moest heb-
ben. Veel hoofdgreenkeepers noemen Arthurs 
boek ‘the Bible’.
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Importeur Jean Heybroek springt met een netwerk 
van servicedealers inmiddels ruimschoots in op die 
trend. Het beleid van de marktleider in machines 
voor golfbanen, sportvelden en openbaar groen 
is erop gericht om zo veel mogelijk zekerheid in te 
bouwen met garantietermijnen van vijf jaar, uren-
beurten, onderhoudscontracten en servicecenters. 

IJsberg
Sales- en marketingmanager Jan Plooij van Jean 
Heybroek: ‘De tijd is voorbij dat je met een  
monteur van drie tientjes een hoogtechnologische 
machine kunt onderhouden. Een machine  
verkopen is niet moeilijk; daarna begint het werk 
pas.’ Volgens Bart Megens, een van de Heybroek-
dealers, is hier sprake van een trend en gaat het 
hard. ‘Dat een machine 70.000 euro in aanschaf 
kost, zegt eigenlijk nog niets. Afschrijving, diesel-
verbruik, onderhoudskosten, dat zijn natuurlijk 
dingen die allemaal óók meetellen. Je kunt voor 
het goedkopere product gaan, maar de hamvraag 
is: waar sta je bijvoorbeeld na zeven jaar?’ zegt 
Megens. Hij is directeur van Megens Oirschot,  

dat maaiers als corebusiness heeft. Dat gaat van 
maaiers van vijf meter breed tot loopmaaiers van 
vijftig centimeter. Hoofdmerk is Toro. ‘Wij zijn 
eigenlijk de golfcenterservice van Zuid-Nederland’, 
zegt Megens. Het Brabantse familiebedrijf bestaat 
dit jaar een eeuw. 
Dat betekent overigens niet dat de duurste  
machine van de beste kwaliteit en met de minste 
onderhoudskosten ook altijd de juiste keuze is.  
‘Je hebt gemeenten die een tractor vooral kopen 
om wat zout te strooien in de winter en de  
planten water te geven in de zomer. Dan voldoet 
een Kubota van 35.000 euro prima’, aldus Megens. 
‘Ik noem het altijd het ijsbergprincipe. De aanschaf 
is het stukje wat je boven water ziet.’

Bruntink & Velco maakt deel uit van het netwerk 
van Jean Heybroek in het oosten van het land. 
Het bedrijf levert bos-, tuin-, park- en golfbaan-
machines, evenals reinigingsmachines en  
transportvoertuigen. Directeur André Bruntink, 
samen met zijn broer eigenaar, ziet het ijsberg-
principe ook: ‘Daar probeer je als servicedealer alle-

‘Hé Bart, breng er nog maar een!'
Machines verkopen is allang geen dozen schuiven meer

De verkoop van machines in sport en groen 

begint te lijken op de automotive sector.  

Waar vroeger de aanschafprijs doorslaggevend 

was, wordt nu nadrukkelijk gekeken naar het 

toekomstige onderhoud en verbruik. Klanten 

zijn allergisch voor downtime en onverwachte 

kosten. Bart Megens van Megens Oirschot:  

‘Ik maak het tegenwoordig mee dat je machines 

helemaal niet meer hoeft te verkopen. Dan  

bellen ze op: Bart, breng nog maar een Toro.’     

Auteur: Peter Voskuil
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maal op in te springen. Klanten ontzorgen.’ Vooral 
in overheidskringen is dat momenteel hot, is zijn 
ervaring. Plooij: ‘Vroeger had je een  
reservemachine staan; tegenwoordig is dat niet 
meer zo en moet er dus veel adequater worden 
gereageerd op stilstand. Om dat te kunnen, moet 
je grondige knowhow hebben van de machines.’ 

Crisis
Met tools om rente, afschrijving en onderhoud te 
berekenen, springen dealers in op een trend die 
in gang is gezet door de sector zelf. Daar wordt 
steeds meer geregistreerd, meer aan materieel-
beheer gedaan. Soms heeft men hele modules 
draaien die tot op de komma inzichtelijk maken 
hoeveel storingen er zijn geweest, hoe hoog de 
onderhoudskosten waren en hoeveel liter diesel 
machine X verbruikte in de jaren A, B en C. 

Plooij denkt dat de crisis die omslag in een stroom-
versnelling heeft gebracht. ‘Het draait steeds 
minder om de aanschafprijs en steeds meer om de 
total cost of ownership. Wat is het gebruiksgemak 

en wat betaal je voor het gebruik? Dat zijn kosten 
die je jaarlijks op moest hoesten. Ik vergelijk het 
altijd met het isoleren van gebouwen. Dat is ook 
prijzig in aanschaf, maar toch algemeen  
geaccepteerd, omdat dat aan de andere kant op de 
verwarmingsrekening weer wordt terugverdiend. 
Waarom zou je bij maaimachines, beluchting,  
spuiten, sportvelden, oprapen, verticuteren en  
verhardingen de exploitatiekosten van het  
machinepark niet op dezelfde manier berekenen? 
Iets kan tien procent meer in aanschaf kosten,  
maar aan het eind van de rit 30% goedkoper zijn.’  

Megens: ‘Je zag het langzaam komen. Bij landelijke 
aannemers is de aanschafprijs allang niet meer 
bepalend. En je merkt dat de kleine partijen nu 
ook komen. Het wereldje is klein, natuurlijk. Men 
kijkt naar elkaar, praat elkaar bij.’ Dozenschuivers 
– bedrijven die alleen gericht zijn op verkoop en 
minder op after service – hebben het volgens hem 
moeilijk: ‘Dat hoor ik van collega’s en ook via de 
importeur. Er wordt niet meer zomaar iets gekocht.’  
Plooij: ‘De aanschaf van een machine wordt niet 
meer op de achterkant van een sigarendoos door-
gerekend. Wij maken offertefases van een jaar mee.’ 

Uitzonderingen zijn er altijd. Maaimachines en 
tractoren zijn uiteraard iets anders dan kleinere 
machines, vertelt Theo van de Eijden. Hij is bij Jean 
Heybroek verantwoordelijk voor onkruidmachines, 
borstelmachines en bestrijdingsapparatuur.  
Dat zijn apparaten die, als ze eenmaal goed 
ingesteld zijn, redelijk storingsvrij zijn. Is er een 
probleem, dan kan de eigen afdeling van de aan-
nemers dat meestal wel oplossen. Bij die machines 
en apparaten speelt de aanschafprijs nog steeds 
een belangrijke rol. 

Full power
De machinemarkt voor golfbanen, sportvelden, 
parken en campings zit ingewikkeld in elkaar.  
Net als in de automotive sector wordt er bij de  
leveranciers van Jean Heybroek momenteel full 
power gewerkt om het energieverbruik en de 
milieu-uitstoot van motoren verder omlaag te 
brengen. Fabrieken denken hard na hoe ze per pk 
meer power kunnen leveren, zonder het milieu 
daarbij onevenredig te belasten. Er wordt fors  

ACHTERGROND

Megens Oirschot
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geïnvesteerd en er gaat nog veel verbeterd  
worden, voorspelt Plooij: langere intervallen,  
minder onderhoud, robots, het uitleveren van  
 services op afstand. 

Nu al kan veel meer dan vroeger via de telefoon 
worden opgelost. Megens: ‘Het is net als met 
BMW’s en Mercedessen. Die breng je ook naar  
de dealer en niet meer naar een handige garage 
op de hoek. Het repareren is specialistenwerk  
geworden. Wij kunnen dat gewoon veel sneller.  
Wij hangen de laptop eraan en lezen alles uit.  
Het uurloon ligt misschien hoger, maar het  
probleem is veel sneller opgelost.’
Plooij: ‘Machines worden slimmer. De elektronica 
groeit daardoor. Wij verkopen een drievoudige 
cirkelmaaier van bijna een ton. Dat ding zit vol met 
software. Dan kun je niet eens meer zonder back- 
up.’ De technologische ratrace heeft nog een groot 
bijkomend voordeel. Het opleidingsniveau van 
machinisten, dat de laatste decennia daalt,  
kan ermee opgevangen worden.  

Megens Oirschot zag de verkoop van machines  
die duurder in aanschaf zijn de afgelopen jaren  

stijgen. Van types waarvan er zestig per jaar  
werden verkocht in heel Nederland, verkocht 
Megens er het afgelopen jaar ineens dertien alleen 
al in zijn gebied, terwijl dat er normaal gesproken 
zes per jaar waren. Megens: ‘Ik maak het mee dat je 
machines niet eens meer hoeft te verkopen, omdat 
ze zichzelf in de praktijk bewezen hebben. Dan  
bellen ze op: Bart, breng nog maar een Toro.’    

Megens gebruikt de speciale tool om de kosten na 
aanschaf inzichtelijk te maken nu zo’n jaar of vier. 
Hij merkt dat dat de keuze voor de soort machine 
beïnvloedt. ‘Het is eigenlijk een heel andere manier 
van verkopen. Vroeger werden vragen over de kos-

ten na de aanschaf nog weggewoven met  
“ach, dat valt allemaal wel mee”. Tegenwoordig 
kom je daar niet meer mee weg. Je moet eerlijk  
zijn over je product.’

Plooij: ‘Ik ben geen waarzegger of futurist, maar  
de techniek schrijdt voort. Er zijn nog hele slagen 
te maken. Dit verhaal begint pas.’  

4 min. leestijd

Andre Bruntink Bart MegensJan Plooij
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Duurzaamheid duurt het langst
The road to 2020: op zoek naar duurzaamheid op de golfbaan

Duurzaamheid op de golfbaan. Het is een combinatie van woorden die je de laatste jaren vaak hoort in de markt. Iedereen is ermee bezig en het is 

momenteel een hot thema. Maar wat betekent dit voor de golfbaan? En hoe zien greenkeepers dit zelf? Vraag aan het aan de genomineerde 

Greenkeepers of the Year van 2016 en je krijgt verschillende antwoorden. ‘Less is more’, ‘energie besparen’, ‘bewust omgaan met energie’. Zomaar wat 

antwoorden die je hoort.

Auteur: Peter Jansen

Leverkusen
Dit jaar werden de genomineerden voor de 
Greenkeeper of the Year Award wederom door 
Bayer uitgenodigd om een Europese wedstrijd 
van Bayer Leverkusen bij te wonen. Dit jaarlijks 
terugkerend 'uitje' vond afgelopen donderdag 25 
februari plaats. Samen met een aantal medewer-
kers van Bayer gingen Greenkeeper of the Year 
William Boogaarts (De Turfvaert en Stippelberg), 
High Potential Jolanda Vonder (Golf & Country Club 
Hooge Graven) en de genomineerden Eric Wuyts 
(Flanders Nippon Golf Hasselt) en Marco Mooren 
(De Rosendaelsche) mee naar Duitsland. Koen 
Verhelst (Golf- en Countryclub Midden-Brabant) 
was helaas verhinderd en in zijn plaats ging Bart 
van Kollenburg van Vos Capelle mee. De wedstrijd 
waar het dit jaar om ging, was Bayer Leverkusen 

tegen Sporting CP uit Portugal voor de Europa 
League. Leverkusen won deze thuiswedstrijd vrij 
eenvoudig met 3-1. 

Duurzaamheid
Na de wedstrijd volgde een presentatie van Bayer 
en een discussie over duurzaamheid met daarbij 
de focus op de golfbaan. Op deze manier wil Bayer 
een bewustzijn creëren bij greenkeepers om op 
een goede en duurzame manier om te gaan met 
bestrijdingsmiddelen, zodat deze middelen op de 
juiste en voorgeschreven wijze gebruikt worden. 
Maar wat is duurzaamheid nu eigenlijk? En hoe 
komt dit terug op de golfbaan? Duurzaamheid is 
door de jaren heen een containerbegrip geworden. 
Wanneer je het woord opzoekt in een online ency-
clopedie of woordenboek, lees je verschillende 

definities, maar globaal komt het hierop neer: ‘een 
strategie of productiemethode die de natuurlijke 
hulpbronnen of grondstoffen niet uitput’. Ook 
greenkeepers hebben uiteenlopende ideeën over 
duurzaamheid, maar over het algemeen komt 
het op hetzelfde neer. De greenkeepers zijn van 
mening dat ze ‘bewust’ bezig zijn, met het oog op 
de toekomst. 

Doelstelling
De doelstelling van Bayer is vrij duidelijk. Dick van 
Brienen: ‘Door de huidige ontwikkelingen in de 
markt en de ondertekening van de Green Deal 
zal er de komende tijd een hoop veranderen. 
Onze doelstelling is dat er ook na 2020 chemische 
middelen beschikbaar zijn, desnoods als laatste 
redmiddel, maar wel als onderdeel van de Green 
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Deal. Om dat te bereiken, moeten we nu een 
bewustzijn creëren bij de greenkeepers en bij de 
betrokken partijen in de markt. Want als de markt 
zich de komende jaren niet aan de regelgeving en 
voorschriften houdt, wordt het lastig om ook na 
2020 chemische middelen te blijven gebruiken. De 
overheid zal dan mogelijk een totaalverbod leggen 
op chemische middelen op golfbanen. Dat lijkt 
mij niet wenselijk voor alle betrokken partijen, dus 
zullen we samen moeten werken om onze doel-
stellingen te bereiken. En wij als Bayer willen graag 
de juiste stappen zetten en een bewustzijn in de 
markt creëren om deze doelstelling te bereiken.’ In 
theorie is dit natuurlijk een heel duidelijk verhaal, 
maar in de praktijk blijkt dat dit niet altijd het geval 
is. Een voorbeeld hiervan is dat iedereen weet 
datje handschoenen moet dragen bij het gebruik 
van een spuitmachine. Maar bij het vullen van deze 

machine worden de handschoenen vaak vergeten. 
Hierdoor is er al sprake van blootstelling aan deze 
chemische middelen bij het vullen. 

Bewustzijn
Marco Mooren vindt het een goede ontwikke-
ling dat Bayer greenkeepers wil voorlichten en de 
eindverantwoording bij de gebruikers legt. ‘Goed 
omgaan met chemische middelen en specifiek toe-
passen is belangrijk. Zelf ben ik terughoudend met 
chemische middelen vanwege eventuele neven-
effecten. Maar omdat het noodzakelijke moet 
gebeuren, heb je soms chemische middelen nodig. 
Het begint allemaal bij de plantgezondheid en het 
beheer van de baan. Houd je aan het beheerplan 
en de planning, probeer hier niet van af te wijken. 
Kijk vervolgens welke problemen zich voordoen 
en waar, en handel daarnaar.’ Volgens Mooren is de 
ene greenkeeper hier bewuster mee bezig dan de 
andere. ‘Maar het is een goede ontwikkeling dat 
er keihard gewerkt wordt om duidelijkheid en ook 
een stuk bewustzijn te creëren.’

Uit de reacties van de andere greenkeepers blijkt 
dat dit bewustzijn er wel degelijk is. Maar William 
Boogaarts denkt dat het een moeilijk verhaal 
wordt voor de golfwereld. ‘We moeten het wel in 
perspectief zien. De golfwereld is klein en we zijn 
momenteel al op de goede weg. Door de huidige 
ontwikkelingen en het eventuele totaalverbod 
op chemische middelen, stop je indirect ook de 
innovatie. Die wordt namelijk niet meer gestimu-
leerd en er wordt dus ook geen tijd en geld meer 
in geïnvesteerd. De kans bestaat dat het werk dat 
momenteel aan innovatieve middelen en metho-
des gedaan wordt, stopgezet wordt. Terwijl deze 
producten juist een onderdeel van de oplossing 
kunnen zijn.’

Volgens Boogaarts zou meer en betere voorlich-
ting een deel van de oplossing kunnen zijn. ‘Als we 
door betere informatie van marktpartijen, zoals 
Bayer en Vos Capelle, bewuster en efficiënter met 
chemische middelen omgaan, zullen greenkeepers 
hier ook bewuster mee omgaan. Informatie over 
de juiste omstandigheden en het juiste tijdstip 
voor het gebruik deze middelen zorgt dat het ren-
dement omhoog gaat.’ 

Best practise
‘Er kan een aantal stappen worden gezet waar-
mee snel veel winst valt te halen’, zegt Dick van 
Brienen. Een voorbeeld daarvan is volgens hem 
het professioneel omgaan met emissie. ‘Wanneer je 
je houdt aan de gebruiksvoorschriften en bewust 
omgaat met chemische middelen zoals ze bedoeld 
zijn, dan heeft dit weinig invloed op het milieu.’ 
Eric Wuyts is het hier niet helemaal mee eens. ‘De 
drainage hebben we namelijk niet zelf in de hand; 
dat heeft ook gevolgen voor de emissie.’ William 
Boogaarts sluit zich hierbij aan en vraagt: ‘Hoe zit 
het eigenlijk met de afbreekbaarheid van de pro-
ducten?’ Van Brienen is duidelijk in zijn antwoord. 
‘Natuurlijke stoffen breken over het algemeen 
makkelijker af dan chemische stoffen, maar zolang 
gebruikers zich aan de toelating en het etiket hou-
den en dus ook de juiste dosering toepassen, is het 
effect op de natuur minimaal. Het Ctgb gaat in zijn 
beoordeling uit van een juiste toepassing volgens 
de gebruiksvoorschriften.’ Bayer ziet daarin ook 
de oplossing voor de toekomst: vergroening door 
precisie, de juiste hoeveelheid op het juiste tijdstip 
op de plekken waar het nodig is. En vooral niét 
waar het niet thuishoort. Dus eigenlijk een soort 
best practise. 

Eric Wuyts zegt dat hij erg moet wennen aan alle 
nieuwe regels en wetgeving. ‘In België is alles hier-

Duurzaamheid is door de 

jaren heen een container-

begrip geworden

Dick van Brienen Marco Mooren
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over tot in details vastgelegd. Alles wordt persoon-
lijk en op naam vastgelegd.’ Hij denkt dat meer 
communiceren hierover en duidelijkheid scheppen 
een hoop scheelt. ‘Het zit hem in de kracht van 
herhaling’, aldus Wuyts. 

Less is more
Volgens Jolanda Vonder is het goed dat duurzaam-
heid eindelijk een plaats krijgt op de agenda. Zij 
zegt: ‘In het kader van duurzaamheid is goede 
communicatie met besturen, greenkeepers, 
baancommissarissen en managers belangrijk.’ Ze 
wil graag zo duurzaam mogelijk kunnen werken, 
maar daar is volgens haar ook een stuk bewustzijn 

voor nodig bij de managers en baancommis-
sarissen. Ze hanteert zelf graag het principe less 
is more en wil op die manier bewust omgaan 
met chemische middelen. Vonder zegt daarover: 
‘Duurzaamheid begint bij jezelf. Het is belangrijk 
om hierover na te denken en te discussiëren met 
elkaar. Greenkeepers zijn al een tijdje bezig met 
duurzaam werken, maar golfbaanbesturen moeten 
daar ook bewust van worden gemaakt. Je moet 
goed nadenken wat je wilt en waar je naartoe gaat 
en zorgen dat iedereen bij de golfclub zich daarbij 
aansluit.’

Uiteindelijk blijkt dat er nog een hoop onduidelijk-
heden en dus nog een hoop vragen zijn over dit 
onderwerp. Gelukkig duurt het nog even voordat 
het 2020 is, maar de tijd tikt wel door. William 
Boogaarts voegt daaraan toe: ‘De markt is momen-
teel bezig met nieuwe ontwikkelingen en innova-
ties, maar de vraag is natuurlijk of deze er op tijd 
zullen zijn.’ Bayer zal zich de komende jaren in ieder 
geval inspannen om meer voorlichting geven en 
dus bewustzijn creëren in de markt om zijn doel-
stelling te bereiken. Van Brienen: ‘We zullen hier 
samen met de greenkeepers aan moeten werken, 
om ervoor te zorgen dat ook na 2020 chemie als 
laatste redmiddel gebruikt kan worden.’ 

William Boogaarts Eric Wuyts

Jolanda Vonder
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Overzicht meststoffen
 Merk                  Type                  NPK-samenstelling        Sporen mineralen?                                 Toepassingsmoment                    Toepassing             Type meststof                Biologisch?     Werkingsduur                      Doel meststof

Haifa

Orgapower

Agrifirm Plant

Ecostyle

Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen
Multigreen Mini
Multigreen Mini
Multigreen Mini
Hi-Green
Hi-Green
Hi-Green
MultiVero 

Orgapower 
Bomenstarter
Orgapower uitgerijpte 
keurcomposten
Orgapower 
Boomspiegelstrooisel

Top Mix
Top Mix
Top Mix
Entec

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional

ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional
ECOstyle PlantProfessional

Product 1

Product 2

Product 3

Standaard
Sport
Sport allround
Entec 26

Myco-Gazon met 
ProtoPlus

Myco-Sport met 
ProtoPlus
Nutri-Basis
OpMaat K15

OpMaat Kalk

OpMaat Mgo+

OpMaat N11
OpMaat P10
Terra-Actif
Terra-Fertiel

Complete mix voor
eerste 5 jaar
0,6- 0,3-0,5

0,5-0,2-0,4

17,0 - 0 - 17,9 + 26,8So3
17,9 - 8,8 - 7,8 + 3,1MgO + 26,2SO3
10,4 - 8,5 - 18,0 + 5,2MgO + 23,6SO3
26,0 - 0 - 0 + 32,5So3

8-3-6

8-3-6

7-4-6 + 4,5% S
1-0-15

10-0-0
3-10-0

Complete mix voor 
eerste 5 jaar
Breed aanwezig

Breed aanwezig

Met micro-organismen

Met micro-organismen

Met micro-organismen
Met micro-organismen

Met micro-organismen

Ja, en sporenelementen: 51% SiO2 
21% MgO, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B
Met micro-organismen
Met micro-organismen
Met micro-organismen
Met micro-organismen - zeewier, 
kalk en kleimineralen.

Bij  aanplant opmengen met 
plantaarde
Volgens bestek

Na aanplant

Zandgrond: 1e bemesting: mrt 
t/m mei, 2e  juni t/m juli, 3e 
aug t/m sept. Kleigrond: 1e mrt 
t/m juni, 2e  juli t/m sept.
Vanaf mrt. hele groeiseiz.

Onderhoud: voorjaar en zomer
Onderhoud voorjaar/
zomer. K-tekort sportvelden. 
Najaarsbemesting: aanleg/ 
onderhoud. Begin/tijdens 
groeiseiz. bij behoefte aan kali
Jaarrond. Frequentie/duur afh. 
van bodemgesteldheid.
Jaarrond  

Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond

Magic Somero
Magic Autuno
Classic Printempo
Classic Somero
Classic Autuno
28-5-9+2MgO
Printempo
Somero
Autuno
Start
Printempo
15-5-25+2MgO
13-0-46

21-10-19
15-0-35+2MgO
24-6-14+3MgO
26-5-20
18-0-30+3MgO
28-5-9+2MgO
25-5-14+2MgO
21-5-21+2MgO
12-0-44
16-23-10+3MgO
22-5-10+2MgO
15-5-25+2MgO
13-0-46

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Voorjaar-zomer-najaar
Najaar
Voorjaar
Voorjaar-zomer-najaar
Najaar
Voorjaar
Voorjaar
Voorjaar-zomer-najaar
Najaar
Voorjaar-zomer
Voorjaar-zomer
Najaar
Voorjaar-zomer-najaar

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport en golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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Een mooie mat zonder goede meststoffen is bijna ondenkbaar. Maar het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in welke meststoffen er zoal voorhanden 

zijn. Met het voorjaar in aantocht vroeg Greenkeeper daarom enkele producenten, leveranciers en dealers welke meststoffen zij hebben, inclusief de 

daarbij horende samenstelling, werking en toepassing.

 Merk                  Type                  NPK-samenstelling        Sporen mineralen?                                 Toepassingsmoment                    Toepassing             Type meststof                Biologisch?     Werkingsduur                      Doel meststof

Haifa

Orgapower

Agrifirm Plant

Ecostyle

Strooisel

Strooisel

Strooisel

Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch

100% organisch/100% natuurlijk
100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% natuurlijk

100% organisch
100% organisch
100% organisch
100% organisch

Ja

a-meststof

a-meststof

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Volledig v. eerst 5 jaar 
bij > 20 % inmengen
Meerjarig

1 à 2 jaar

10 weken
10 weken
8 weken
10 weken

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk
van grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort

3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort

Al belangrijke punten rondom aangroei, qua, biologie, vocht, voeding, lucht en 
structuur vloeden
Bodemleven voeden

Bescherming, vochtvasthouden en bodemleven voeden

Gazon. Verrijkt met micro-organismen voor een gezonde bodem en sterkte grasmat.

Onderhoud/aanleg  sportvelden. Verrijkt met micro-organismen voor gezonde 
bodem/sterkte grasmat.
Alle voedingsstoffen en sporenelementen die planten van nature nodig hebben
Enkelvoudige, 100% organische meststof met  hoog gehalte K,  verrijkt met 
micro-organismen en bacteriën.

Ph-waarde verhogen. CO2-neutrale kalk met grote bufferende werking.

Bij onderhoud en bij gebreksverschijnselen als gevolg van een magnesium- 
en/of sporenelemententekort
Onderhoud/gebrekverschijnselen t.g.v. stikstoftekort. Groeiseizoen m.n. bij stikstofbehoefte.
Fosfaattekort. Bij jonge aanplant t.b.v.  Beworteling. Groeiseizoen m.n. bij fosfaatbehoefte. 
Bodemverbeteraar
Stimuleert/activeert bodemleven. Gebruik bij structuurproblemen.

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport en golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Langzaamwerkende meststof
Langzaamwerkende meststof
Langzaamwerkende meststof
Snelwerkend

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

4-5 maanden
4-5 maanden
3-4 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
8-9 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
8-12 weken
8-12 weken
8-12 weken
3-4 weken

Intensief bespeelde velden, gecoate N en K op basis van kaliumnitraat
Najaarsmeststof met hoog aandeel gecoate kalinitraat en stikstof
Voorjaarsbemesting sportvelden, gecoate stikstof
Gebalanceerde bemesting hoog aandeel N en K, breed toepasbaar
Najaarsbemesting met hoog aandeel kalium voor sterke grasmat
Jaarrond bemesting met 1 strooibeurt door lange werkingsduur, laag onderhoud velden
Voorjaarsbemesting met gecoate N en K voor gecontroleerde groei
Onderhoudsmeststof met balans N/K, fijne korrel voor green en tee
Najaarsbemesting uniek met gecoate N en K in fijne korrel op basis van kaliumnitraat
Startbemesting voor ondersteuning wortelontwikkeling door hoog aandeel fosfaat
Voorjaarsbemesting, snelle start en langzaamwerkende stikstof, fijne korrel, ideaal voor green
Najaarsbemesting met hoog aandeel kalium met fijne korrel voor greens
Unieke mini kaliumnitraat korrel voor instant groene kleur
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 Merk           Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?                        Toepassingsmoment                   Toepassing                                 Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Orgaplus

Mivena

Melspring

Orgaplus
Orgaplus

Vitalbase
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Marathon
Melstar S
Melgreen
Melgreen
Melgreen

Vitalbase
Marathon Vitalphos
Marathon IJzervoeding
Marath. Allround 12-4-6
Marathon Golf 16-4-8
Marathon Golf 7-13-9
Marathon Golf 10-0-15
Marathon Golf 5-0-27
Marathon Sport 16-4-8
Marathon Sport 7-13-9
Marathon Sport 10-0-15
Marathon Sport 7-0-21
Melstar S
MelgreenMn
MelgreenSi
MelgreenCu

Vitalbase
Marathon Vitalphos
Marathon IJzervoeding
Marath. Allround 12-4-6
Marathon Golf 16-4-8
Marathon Golf 7-13-9
Marathon Golf 10-0-15
Marathon Golf 5-0-27
Marathon Sport 16-4-8
Marathon Sport 7-13-9
Marathon Sport 10-0-15
Marathon Sport 7-0-21
Melstar S
MelgreenMn
MelgreenSi
MelgreenCu

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

Maart t/m september
Maart t/m september
Hele jaar wanneer noodzakelijk
Maart t/m september
Maart t/m september
Februari t/m maart
April t/m september
September t/m februari
Maart t/m september
Februari t/m maart
Mei t/m september
September t/m februari
Hele jaar wanneer noodzakelijk
April t/m mei
Juni t/m september
Juni t/m maart

Hi-Cal
Hi-Mag

2,8 1,9 3
3 2 3

Stand. met extra Ca
Stand. met extra Mg

Voor het planten
Voor het planten

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Granucote CRF

Granupermanent CRF
Granuperm. Universal 
CRF

Granusports SRF

Granusports Traces
Granuform SRF

Granusol WSF

CRF

CRF
CRF

SRF

SRF
SRF

WSF

23+5+12+2MgO+TE
15+0+22+2MgO+TE
18+7+15+2MgO+TE
21+5+11+1MgO
22+5+9+2MgO+TE
20+5+10+3MgO+TE
8+0+26+3MgO+TE
Spoorelementen
14+7+10+2MgO+TE
6+0+10+2MgO+4Fe
27+15+12+MgO+TE
10+10+30+6MgO+TE

Fe+Mn
Fe+Mn
Fe

Fe
Fe
Fe
Ca + Mg
Fe
Fe
Spoorelem. in chelaat
Spoorelem. in chelaat

voorjaar / zomer
najaar
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
voorjaar / zomer
Najaar
jaarrond
voorjaar / zomer
najaar
jaarrond
jaarrond

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Innogreen

Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen

GrasZo minikorrel
RoboGazon-mix 
Quickgrow 
Vilt-remover  
Bloedmeel 12-0-0 korrel
Beendermeel extra 4-25-0
Sti-Ka-mix 6-0-12
Vinassekali 2-0-30
Kieseriet 25% MgO
Optie-bodem (sporen mix)
Korrelkalk (zachte kalk)
Maerl kalk korrel 
BioBodem (enting bodemleven)
Basaltmeel/lavameel 
Bentoniet (edasil) granulaat
Zeolite
Wormzz  wormencompost 

9-3-9-+2MgO
8-3-6(+3+3+3)
10-0-4 

 12-0-0 korrel
4-25-0
6-0-12
2-0-30
25% MgO
nvt

sporen en humifirst
Fe+Hf+mo
met fulvine- en aminozuren
schimmels en bacteriën mix

bacterien
sporen

sporenmix speciaal

Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
voorjaar en doorzaai
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar

Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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 Merk           Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?                        Toepassingsmoment                   Toepassing                                 Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Orgaplus

Mivena

Melspring

Organische bodemverbeteraar
Fosfaatmeststof
IJzervoeding
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
Organisch minerale meststof
IJzervoeding
Micronutriënt meststof
Micronutriënt meststof
Micronutriënt meststof

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

3-6 maanden
3-4 maanden
4-6 weken
2-3 maanden
6-10 weken
6-10 weken
6-10 weken
6-10 weken
2-3 maanden
6-10 weken
2-3 maanden
2-3 maanden
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken

Voorraadbemesting met langdurige werking
Duurzame effectieve fosfaatlevering voor sterke wortelontwikkeling (in-/doorzaai)
Granulair, goed strooibaar ijzersulfaat voor afharden in stressvolle situaties
Stimulering van bacterieel bodemleven voor hard gras en dichte zode
Snelle opstart en stimulering bacterieel bodemleven
Sterke wortelontwikkeling voor snelle zodevorming
Stimulering van bacterieel bodemleven voor verhoging van stresstolerantie
Perfecte NK verhouding voor hard gras en dichte zode
Snelle opstart en stimulering bacterieel bodemleven
Sterke wortelontwikkeling voor snelle zodevorming
Stimulering van bacterieel bodemleven voor verhoging van stresstolerantie
Afgehard de winter in
IJzersulfaat voor afharden van fijne grassen
Mangaanmeststof voor een snelle start in het voorjaar
Vloeibare mix van micronutriënten ter versterking natuurlijke weerstand v.d. plant  
Micronutriënt meststof voor duurzame en efficiënte levering van koper

Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Organisch bemestingsproduct
Organisch bemestingsproduct

Nee
Nee

4 maanden
4 maanden

Onderhoudsbemesting en extra calcium
Onderhoudsbemesting en extra magnesium

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Duration coating
Duration coating
Duration coating
Duration coating
Duration coating
Slow release MU
Slow release MU
Slow release
Slow release MU
Slow release MU
Kristallijn poeder
Kristallijn poeder

Nee 2/3, 3/4, 5/6, 8/9m
2/3, 3/4, 5/6, 8/9m
2/3, 3/4, 5/6m
2/3 maanden
2/3, 3/4 m
2/3 maanden
2/3 maanden
6/8 maanden
2/3 maanden
2/3 maanden
10-14 dagen
10-14 dagen

Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitale grasmat / herstelgroei
Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken

Innogreen

Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Delfstof
Delfstof

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

100 dagen
90 dagen
80 dagen
80 dagen
60 dagen
100 dagen
90 dagen
80 dagen
60 dagen
80 dagen

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Greens
Gazon (robotmaaiers)
Gazon en greens
Ggras vilt vermindering
Stikstof gift
Fosfaat gift
Stikstof /kali gift
Kali gift
Magnesium gift
Sporen mix
Calcium en pH
Calcium + sporen +  pH
Bodemleven enting
kleigrondverbetering
Zandgrondverbetering
Zavelgrondverbetering
Bodemverbetering
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?                 Toepassingsmoment                  Toepassing                                 Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Compo

DCM

Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux
Compo Expert Benelux

Compo Expert Benelux

Compo Expert Benelux

DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Fertilis Speed
Fertilis Swing NK
Ferro Top 
COMPO Kali Gazon
COMPO Anti-Stress
Vitanica P3
Vitanica RZ
Vitanica Si
Floranid 32
Floranid Gazon
Floranid Gazon + 
Bacteriën
Floranid Permanent
Floranid Club
Floranid Master Extra
Floranid Eagle Start
Floranid Eagle NK
Floranid Eagle K
Nitro Super Iron
Easygreen mini 18
Basatop Fair
Agrosil LR Fysische 
bodemverbeteraar
Floranid Turf+ Herbicide

DCM Sport-Mix
DCM Grass-Care
DCM PN-Mix
DCM Vital-Green
DCM Start
DCM Vivifos
DCM Vivisol
DCM Zeewierkalk
Solafida
DCM Vivikali
DCM Micro-Mix
DCM Olega Complex
DCM Olega Fer

18-5-10*
15-3-20*
6-0-12*
0-0-27*
5-0-22*
5-0-10*
5-0-5*
5-3-7*
32-0-0*
20-5-8*
20-5-8*
16-7-15*
10-5-20*
19-5-10*
18-24-5
20-0-18
12-6-24
15-0-0
18-5-10
23-6-10

20 P2O5-36 Kiezelzuur
15-5-8

8-3-12 + 3Mgo
6-3-20 + 3Mgo + Fe
10-15-0
14-4-8 + 3Mgo + Fe
18-3-3 + 2MgO
4-30-0

45% CaO
0-0-10 + 15 Ca + 10% MgO
2-0-20
Sporenelementen
03/06/2004
3N + 3 Fe

Aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

Aanwezig

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vroege voorjaar tot midzomer
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Voorjaar tot najaar
Jaarrond
Vroege voorjaar tot midzomer
Vroege voorjaar tot midzomer
Voorjaar tot najaar
Late zomer en najaar
Vroege voorjaar tot midzomer

Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Bodemlevenstimulator
Kalk
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Grasvelden

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Bertels

Pure
Pure
Pure
Pure 
Pure 
Pure
Pure 
Pure 
Pure
Pure 

Fairway plus
Sport&golf
Autumn
Bio 1
Bio 2
Bio 3
All Season
Season
Autumn
Green

20-2-5
12-5-5
6-3-20
9-3-3
7-7-10
10-4-6
28-6-6
25-5-8
9-0-26
22-016

2 MgO 2 So3
3 MgO 3 So3
3 MgO 3 So3

3 MgO 3 So3
3 MgO 3 So3
3 Cao 4 MgO 

Groei Seizoen
Groei Seizoen
Najaar
Groei seizoen
Groei seizoen
Groei Seizoen
Groei seizoen
Groei seizoen
Najaar
Groei Seizoen

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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 Merk                  Type   NPK-samenstelling           Sporen mineralen?                 Toepassingsmoment                  Toepassing                                 Type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      Doel meststof

Compo

DCM

Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Minerale meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Langzame N-bron
Gecontroleerd
Gecontroleerd
Gecontroleerd
Snelwerkend
Snelwerkend
Gecontroleerd

Gecontroleerd

Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Bodemlevenstimulator
Kalk
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
ja

4 weken
4 weken
4 weken
6 weken
6 weken
3 weken
3 weken
3 weken
4 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden

2-3 maanden

3-4 maanden

100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen

100-150 dagen
100-150 dagen

Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Snel op kleur brengen grassen
Afharding grassen
Afharding grassen
Vitaliteit grassen
Vitaliteit grassen
Vitaliteit grassen
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit
Bemesting en vitaliteit

Groen Gras
Afharden gras
Wortelstimulatie voor snelle dichtgroei
Snel groen/hergroei
Boost in het voorjaar/na doorzaai
Hoge P, ideale beworteling
Stimuleren van het bodemleven
Zacht en snelwerkende calcium
Bodembalansverbeteraar 
Organische kalibemesting
Organische sporenelementen mix
Universele bladvoeding
IJzer bladvoeding

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Grasvelden

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Bertels

Organisch
Organisch
Organisch
Biologisch
Biologisch
Biologisch
Controlled release
Controlled release
Controlled release
controlled release

Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee

6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
6 weken
8 maanden
3 maanden
2 maanden
3 maanden

Stikstof bemesting
NPK Bemesting
Najaar bemesting
Universele
Universele
Universele
Seizoen bemesting
Stikstof bemesting
Najaars bemesting
Green bemesting

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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Greenmixgolf

Vos Capelle

The Andersons
The Andersons
The Andersons
The Andersons
The Andersons
The Andersons
The Andersons
The Andersons
Greenmix
Greenmix 
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix 
Greenmix 
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix
Greenmix 
Maxstim

Aqua Aid
Compo
Culterra
Culterra
Culterra
Culterra
Haifa
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
Headland
K&S
Vosca
Vosca

Vosca

NutriDG
NutriDG
NutriDG
NutriDG
NutriDG
TeeTime
TeeTime
TeeTime
Nutralene
Nutrelene
Nutralene
Nitroform
Nitroform
Lawnsand
Iron Plus
Summer
Potash
Autumn
Tees
NPK Fairway
XCU Turf
XCU Sport
XCU Sport+
XCU Fairway
Liquid N
Liquid NK
Liquid Season
Liquid N2K
Liquid Turf
Ferrosol
Porthcawl
Maxstim

Aqua Aid VerdeCal G 
Compo-producten, zie Compo
Culterra Groen 10-4-6   
Culterra SP 10-4-8   
Culterra SP 7-6-12  
Culterra SP 7-3-4  
Hafia-producten, zie Haifa
Headland Greentec 6-5-18 
Headland Greentec 13-3-13
Headland Greentec 4-0-10+9Fe
Headland C-complex 4-3-4 
Headland C-complex 7-0-7 
Headland Calci Complex
Headland Protec N-Sure 28-0-0
Headland Protec NK 10-0-10 
Headland Protec Hi K 6-0-12 
Headland Protec K 0-0-25   
Headland Sulphur 80%S    
Headland Seamac Proturf Fe 
Bitterzout Kali & Salz  
VOSCA VosCote 4-5M 15-5-15 
VOSCA Sporenmix   

IJzer vloeib Ferro GO plus 

0-0-25
13-0-26
10-5-20-0,3Fe
15-0-15
18-9-18
10-0-24
16-2-18
18-6-15
20-5-12
14-5-14
15-0-28
15-3-15
16-5-8
5-0-0
1-0-0
10-4-4
5-0-28
6-5-10
12-3-9
13-5-10
25-5-10
14-5-14
14-5-28
15-4-10
28-0-0
15-0-15
20-4-8
10-0-20
12-6-12
15-0-0
Zeewier
4-1-3

12-8-16
10-4-6
10-4-8
7-6-12
7-3-4

6-5-18
13-3-13
4-0-10
4-3-4
7-0-7

28-0-0
10-0-10
6-0-12
0-0-25

15-5-15

3Mn-4Mg

0,3Fe-0,5Mn-0,5Mg
0,3Fe-0,3Mn
0,3Fe-0,14Mn
2Fe-5Mn
1Fe-1-Mn
2Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe

3Fe
9Fe
3,5Fe
1Mg-2Fe
6Fe
0,5Mg-1Fe
2Mg-1,5Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
2Mg-1Fe
1Mg-1Fe

6Fe

Zeer veel sporenelementen

19%Ca + 17%S 
 
 
 
 
 

4Fe 
2MgO + Humus- en fulvozuren
9Fe 
3MgO 
2MgO 
17%Ca + 1,8%Mg 
 
 
 
 
80%S
6% Ijzerchelaat +  zeewier 
15MgO + 31S 
8MgO
IJzer, Zwavel, Koper, Mangaan, 
Borium, Molybdeen
90% DTPA en 10% EDDA

Gehele seizoen
Zomer seizoen
Voor- en najaar
Voor- en najaar
Voor- en najaar
Gehele seizoen
Voor- en najaar
Voor- en najaar
Voorjaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen
Gehele seizoen
Gehele seizoen
Voorjaar
Voor- en najaar / Winter
Voorjaar
Voor- en najaar
Najaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen
Voorjaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen / Winter
Gehele seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Zomer seizoen
Voor- en najaar
Gehele seizoen
Gehele seizoen

Gehele jaar

Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Gehele jaar
Gehele jaar

Voorjaar, zomer en najaar
Voorjaar, zomer en najaar
Voorjaar, zomer en najaar
Gehele jaar.
Gehele jaar.
Gehele jaar.
Voorjaar en zomer.
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Voorjaar en zomer
Gehele jaar

Gehele jaar

Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport/golf
Sport/golf
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Greenmixgolf

Vos Capelle

Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Sport
Sport
Sport
Sport
Sport/golf
Sport/golf

Granulair, Chemisch Mineraal
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Ureum
Granulair, Chemisch Mineraal, Nutralene
Granulair, Chemisch Mineraal, Nutralene
Granulair, Chemisch Mineraal, Nutralene
Granulair, Chemisch Mineraal, Nitroform
Granulair, Chemisch Mineraal, Nitroform
Granulair, Chemisch Mineraal, Zandbasis
Granulair, Chemisch Mineraal, Zandbasis
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, Ammonia
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Granulair, Chemisch Mineraal, XCU dubbele coating
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Ureum en Ureaformadelyde
Vloeibaar, Chelaat
Vloeibaar, Zeewier
Vloeibaar, Bodemverbetering, Aaltjes bestrijding

Minigran met wetting agent

Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof

Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Fijngekorrelde snelwerkende meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Oplosbare meststof
Harsgecoate meststof
Organische meststof

Vloeibare meststof

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Organisch

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch

Organomineraal
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Organisch

Mineraal

4 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
8-10 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
8-10 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
3-4 weken
3-4 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-5 maanden
4 maanden
4 maanden
2-3 maanden
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
3-4 weken
2-3 weken
2-3 weken
2 weken

4-8 weken

6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken

4-6 weken
6-8 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
4-6 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
4-5 maanden
N.v.t.

1-3 weken

Afharding vd plant, groene kleur, ziekteresistentie
All Round, 100% langzaamwerkend, geen groeipieken
All round voeding, afharding vd plant, tijdens doorzaaien
Zero fosfaat meststof, klassieke samenstelling, All round
Snelle opstart met tevens een lange werking, ziekteresistentie
All round toepasbaar, afharding vd plant
Opstart van het seizoen, afharding in het najaar
Opstart van het seizoen, afharding in het najaar
Opstart van het seizon, spoorelementen voor kleur
All round, geen groeipieken, spoorelementen voor kleur
Afharding vd plant, groene kleur, ziekteresistentie
Allround
Allround
Opstart van het seizoen, mosverwijdering
Mosverwijdering, zeikteresistentie in de winter
Snelle opstart
Afharding vd plant, groene kleur, ziekteresistentie
Ziekteresistien, afharding vd plant
All round tee mestof, groene kleur
Snelwerkende fairwaysmestof
Langwerkende fairwaymeststof, opstart seizoen
Langwerkende fairwaymeststof, geen groeipieken, evt. als winterbemesting
Langwerkende fairwaymeststof, geen groeipieken, afharding, evt. als winterbemesting
Langwerkende fairwaymeststof, gedurende het seizon inzetbaar
Siktsof gift, 60% langzaamwerkend
Allround, 60% langzaamwerkend
Allround
High K vloeibare mestof, afharding
All round
Ijzerchelaat, groene kleur
Zeewier toepassing, bodemleven activator, plantgroet
Bodemverbeteraar, Nematodebestrijding, stimuleert fotosynthese en wortelgroei 

Gecoate meststof; ideaal v. minder intensief betreden delen.
Aanvulling van sporenelementen
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ICL Specialty Fertilizers (Voorheen Everris)

Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Sportsmaster WSF
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Greenmaster Liquid
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierraform GT
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
Sierrablen
ProTurf
ProTurf
ProTurf
ProTurf
ProTurf
Landscaper Pro CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Sportsmaster CRF Mini
Greenmaster
Greenmaster
Greenmaster
Greenmaster
Greenmaster
Greenmaster
Greenmaster
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Confert
Sportsmaster Organic
Others T&A

Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof tablet
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof
Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel
Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel
Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel
Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Organische meststof
Sporenelementen

35-0-14+Fe
15-0-43+Fe
28-5-19+TE
4-0-15
25-0-0+2MgO+TE
10-0-10+TE
3-3-10+TE
Trace Element Package
12-4-6+TE
8-0-0+11CaO+TE
0-0-0+6.3Fe
16-0-16+Fe+Mn
22-5-11+2MgO+TE
18-22-5
6-0-27+2MgO+TE
15-0-26+Fe
18-6-18+2MgO+TE
19-0-19+2MgO+TE
24-5-10+2Fe
22-0-20
14-5-21+2MgO+TE
16-8-16+5MgO+Fe
31-5-7
16-25-12
28-5-5+Fe
27-5-5+Fe
20-0-7+3CaO+3MgO
18-0-7+3CaO+3MgO
21-5-6+2.5CaO+2.5MgO
15-5-15+2CaO+2MgO
12-5-20+2CaO+2MgO
15-9-9+3MgO
16-6-25
18-0-17+3MgO+0.5Fe
26-5-11+2MgO+Zn
23-23-5
16-6-25
15-5-15+2CaO+2MgO
20-5-10+2MgO
10-5-21+2CaO+2MgO
19-19-5+2MgO
2.4K2O+3.4CaO+1.4MgO
6-5-10+6Fe
14-0-10+3.4MgO
7-0-14+4Fe
14-5-10+2MgO
12-0-12+3MgO+2Fe
11-5-5+8Fe
8-12-8+6CaO+2.5MgO
4-12-12+7CaO+3.5MgO
12-6-9+3CaO+2MgO
9-7-7
12-0-9+5CaO+2MgO
0-0-14+13CaO+6MgO
6-0-12+4CaO+5MgO
13-5-20
Step Hi-Mag

Fe
Fe
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
6.3Fe
Fe + Mn
Compleet sporenpakket

Compleet sporenpakket
Fe
Compleet sporenpakket
Compleet sporenpakket
Fe

Compleet sporenpakket
MgO, Fe

Fe
Fe
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO
MgO

MgO, Fe
MgO, Zn

CaO, MgO
MgO
CaO, MgO
MgO
CaO, MgO
Fe
MgO
Fe
MgO
MgO, Fe
Fe
CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO

CaO, MgO
CaO, MgO
CaO, MgO

Compleet sporenpakket

Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar
Zomer/ Najaar
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Voorjaar
Voorjaar/ Zomer
Zomer/ Najaar
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Voorjaar/ Zomer
Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Zomer/ Najaar
Hele groeiseizoen

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
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ICL Specialty Fertilizers (Voorheen Everris)

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Wateroplosbare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. Meststof, tabletvorm
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Gecontroleerd vrijk. meststof minikorrel
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Fijne korrelmeststof
Organische meststof
Sporenelementen

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Gedeeltelijk
Nee

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
5-6 maanden
8-9 maanden
2 maanden
3 maanden
4 maanden
5 maanden
6 maanden
12-14 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Bemesting en grasvitaliteit
Aanvulling sporenelementen in bodem
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Prograss

ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra

ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra
ProGrasS/Culterra

ProGrasS/PTS
ProGrasS/PTS

Sport Prills Allround
Sport Prills Herstel
Sport Prills Hoog K
Sport Prills Hoog P
Sport Prills Doorzaai
Bodemvitaal
Sporenmix

Special Prills Allround
Special Prills Herstel
Special Prills Hoog K
Special Prills Stabiel

CaS (gips)
Soil TE

10+4+8
16+4+8
6+3+18
4+30+0
14+14+0

10+4+8
16+4+8
6+3+18
9+2+9

5%K2O

3MgO

3MgO

Oorganische voor stimulering 
bodemleven
Compleet sporenpakket

3MgO

3MgO
Compleet sporenpakket

34%CaO, 56%SO3
Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, 
B, Si, S, 

Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
zomer, najaar
Inzaai, groot onderhoud
Groot onderhoud
Aanleg, doorzaai
Hele groeiseizoen

Hele groeiseizoen
Hele groeiseizoen
Zomer, najaar
Hele groeiseizoen

Voorjaar
Hele groeiseizoen

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

 Merk                  Type   NPK-samenstelling                     Sporen mineralen?                    Toepassingsmoment                 Toepassing                              Type meststof                 Biologisch?            Werkingsduur      Doel meststof

Vitagro

Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio

Bio Spring 
Bio Sport
Bio Autumn
Bio MO
Bio Summer
Bio Pre-Seed 
Basic F
Basic F
Bio Tree Allround

Bio Fos
Bio Kali
Basic Sport Plus
Basic Fall
Basic Start
Basic NP
Bio Org mix 1
Bio Org mix 2
Bio Org mix 3
Bio Korrelkalk 25, 600 of 1000 kg
Bio Spring 
Bio Sport
Bio Autumn
Bio Kali
Bio Pre-Seed 

18+3+3+3 
10+4+6+3 
6+3+20+3+1 
5+5+20+3+15 
7+6+12+4+10 
10+10+0+HF+10
16+4+7 
BASIC F + MAGNESIUM
10+4+6+3+10 
Bio Soil 
2+20+0
2+0+20+15
9-3-12+(3)
5-5-20+ (3)
18-3-3
10-17
9+3+3 
6+5+10+(4) 
 3+6+12+(3) 

18+3+3+3 Micro 
10+4+6+3 Micro 
6+3+20+3+1 Micro 
2+0+20+10 Micro
10+10+0+HF+10 Micro

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

Voorjaar
Voorjaar/zomer
Najaar
Najaar
Najaar
Zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Zomer
Zomer
Najaar
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar

Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer
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Prograss

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf
Sport/golf

Sport/golf
Sport/golf

Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch
Organisch mineraal

Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal
Organisch mineraal

Mineraal
Mineraal

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee

2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
N.v.t.
N.v.t.

2-3 maanden
2-3 maanden
2-3 maanden
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

 Merk                  Type   NPK-samenstelling                     Sporen mineralen?                    Toepassingsmoment                 Toepassing                              Type meststof                 Biologisch?            Werkingsduur      Doel meststof

Vitagro

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch

Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 
Tot 110 dagen 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5739
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‘Ik ben nog lang 
niet klaar  
met deze baan’
Christian Nueboer (GC Zeewolde) is de jongste hoofdgreenkeeper van Nederland

Zeven maanden is hij nu hoofdgreenkeeper van Golfclub Zeewolde en met 24 jaar de jongste van Nederland. Christian Nueboer vertelt over zijn vak, 

over leidinggeven terwijl je de jongste van het team bent, over de voor- en nadelen van klei, over het project Statera en over de rol die de nieuwe lich-

ting greenkeepers op de Nederlandse golfbanen kan gaan spelen. Een monoloog. 

Auteur: Peter Voskuil

Christian Nueboer: ‘Er komt een heel nieuwe  
lichting hoofdgreenkeepers aan. Natuurlijk maak 
ik mij zorgen omdat een hele generatie oud-
gedienden met heel veel praktijkkennis het vak 
uitstroomt.’ 

Vernieuwing
‘Maar vernieuwing kan soms geen kwaad. Omdat 
je jong bent, pak je dingen op een andere manier 
aan. Het hoeft niet zo te zijn dat alles slaagt, maar 
door nieuwe dingen te proberen help je het vak 
ook vooruit. De situatie is natuurlijk in het  
algemeen dat er meer efficiëntie van greenkeepers 
verwacht wordt. Jongeren houden wat minder  
vast aan traditionele patronen en kunnen daarin 
best een belangrijke bijdrage leveren, denk ik.
Dit vak stopt nooit. Het gaat altijd verder. We gaan 
natuurlijk veel meer met computerdata doen in  
de toekomst. In eerste instantie gaat dat over de 

baan als geheel, maar ik verwacht dat er over  
twintig jaar op de greens per vierkante meter 
wordt gestuurd. Daar zul je in mee moeten gaan. 

Ik ben hier op mijn achttiende begonnen als 
vakantiekracht. Ik vond het heel mooi, vooral die 
combinatie van alles. Natuur, techniek, omgang 
met collega’s in een klein team, wat gezellig is, 
maar soms ook wel eens lastig. De sociale omgang 
vond ik leuk, met leden, met collega’s. Ik ben 
iemand die onder de mensen moet zijn. Een dag 
thuiszitten is niets voor mij. 

Vakidioot
Ik heb de havo gedaan en daarna gekozen voor  
de opleiding hbo-werktuigbouwkunde. Maar ik 
ontdekte al snel dat dat niet was wat ik wilde.  
Een vaste collega ging weg en ik werd door de 
manager en hoofdgreenkeeper gevraagd om in 

vaste dienst te komen. Ik vond mezelf nog te jong 
om te gaan werken. Ik dacht: laat ik nou maar  
gaan studeren, dan heb ik straks in ieder geval  
een diploma op zak. 

Maar ik wist niet wat ik wilde en het werk op de 
golfbaan vond ik fantastisch. Je hebt hier het 
gevoel dat het ertoe doet wat je doet. Als je de 
boel laat verslonzen, hoor je het meteen. Dus toen 
heb ik gezegd: ik ga het een jaar doen en daarna 
zie ik het wel. In dat jaar ben ik vakidioot geworden 
en ik ben niet meer weggegaan. 
Bij mijn weten ben ik de jongste hoofdgreenkeeper 
van Nederland, ja. Het kwam allemaal precies zo 
uit. Het jaar daarvoor had ik net mijn hoofdgreen-
keeperscursus afgerond. De drie papiertjes  
daarvoor heb ik achter elkaar gehaald. Het leren 
gaat mij altijd vrij makkelijk af en veel leerstof  
was ook nog eens direct toepasbaar op het werk. 

Golfclub Zeewolde
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INTERVIEW5 min. leestijd

Twijfel
Ik ben tegelijk de leidinggevende en de jongste 
van het team. Of ik mijn ideeën dan wel kwijt kan? 
Natuurlijk. Als je mensen waardeert en respecteert, 
kom je een heel eind. En als je dan een keertje  
een fout maakt, word je vanzelf teruggefloten.  
Ik stel vaak de waarom-vraag in het team. Er zit 
heel veel kennis aan tafel. Die mannen hebben zo 
veel meegemaakt, daar kun je enorm van leren. 
Dat is machtig interessant. Daar haal ik nog altijd 
plezier uit.  

Ik heb zelf getwijfeld, ja, of ik niet te jong was en 
ik weet dat de mensen die mij aangesteld hebben 
dat ook hebben gedaan. Idealiter was ik een jaar of 
twee assistent-hoofdgreenkeeper gebleven, puur 
om meer ervaring op te doen met het aansturen 
en leidinggeven aan het team. Maar de kans lag 
er en anders had ik misschien tien jaar moeten 
wachten. Als je dan wat wilt, moet je misschien 
elders gaan solliciteren, en dat wil ik niet. Voor mijn 
gevoel ben ik namelijk nog lang niet klaar op deze 
baan. Er is nog een heleboel te verbeteren hier. Ik 

heb nog heel veel te leren. Ik zal ook nog wel een 
keertje op mijn klep gaan.

Klei
We zitten hier op klei. Eigenlijk is dat helemaal 
geen ideale ondergrond voor een golfbaan.  
’s Zomers is het prima, de klei houdt ontzettend 
veel vocht vast. Andere banen vergelen of  
verbruinen, wij blijven mooi groen. Maar in de  
winterperiode is de baan kwetsbaar; het afgelopen 
seizoen hebben we een aantal baansluitingen 
gehad. We zijn nu zover dat de fairway er op natte 
momenten prima bij ligt; de rough is nu de over-
gebleven belemmerende factor. We zijn nu dus 
plannen aan het maken om dat onderhoud naar 
buiten te trekken. Daar gaan we nu op inzetten. 
De toegankelijkheid van de baan verbeteren, dat 
is een van mijn prioriteiten. Of dat wel binnen het 
budget kan? Dat is juist de sport. 

Je probeert natuurlijk sowieso een kwaliteitsslag 
te maken. De neiging is om alles tegelijk te willen, 
maar stapje voor stapje werkt beter. Je merkt dat je 
stukje bij beetje verder komt. Er is een kwaliteit- 
seisenpakket samengesteld door de baan- 
commissie. Daarin staat in grote lijnen wat wij 
gedurende het jaar moeten halen. Maaihoogtes, 
maairegime – dat staat er allemaal in. Beleid dat 
acht, negen jaar geleden ingezet is, begint nu pas 
echt zijn vruchten af te werpen. 
Statera
Dit jaar zijn we gestart met een Statera-project, 
met het oog op de green deal om in 2020 geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken. 
Dat is best een zware opgave. Want zoals het er 

nu voorstaat, kunnen we zeker nog niet zonder 
die middelen. Eigenlijk moet je je nu al achter de 
oren gaan krabben hoe dat op te lossen. Daar is dit 
project fantastisch voor. We werken daarin samen 
met Lumbricus, Solanum, NLadviseurs en Bayer. 
Die brengen heel specifieke kennis in op bepaalde 
vlakken. Al die instanties samen hebben zo veel 
kennis op hun vakgebied; daardoor kun je veel 
nauwkeuriger sturen. Ik verwacht daar veel van. 
Het project duurt twee jaar. 

We zijn nu bezig met een verschillende aanpak  
op twee vergelijkbare greens. De ene green  
behandelen we totaal anders dan de andere.  
Dan gaan we kijken hoe we de ziektedruk op die 
ene green zonder middelen toch zo laag mogelijk 
kunnen houden. Dat gaat met bodemsensoren en 
weerstations. Allemaal data die we combineren 
met de bodemsamenstelling en ziektemodellen 
die we nu helemaal ingeladen hebben. Op basis 
van die data kun je straks bijvoorbeeld beslissen 
om een dag te rollen in plaats van te maaien.  
Dat voorkomt dat je een wond toebrengt aan de 
grasplanten, waardoor de schimmel vat zou  
kunnen krijgen op de green. 

Onderbuik
Statera wordt deze zomer echt spannend. Het zou 
best kunnen dat het systeem een verhoogde  
ziektedruk voorspelt, terwijl wij als greenkeepers 
dat gevoel helemaal niet hebben, of andersom.  
Ik ben superbenieuwd hoe dat gaat uitpakken, 
want ik ben ervan overtuigd dat je in dit vak niet 
buiten je boerenverstand en onderbuikgevoel kan.  

Ik vind het leuk om uit te leggen wat we aan het 
doen zijn en waarom. Zeker in periodes waarin  
we cultuurtechnisch moeten ingrijpen in een 
green is dat belangrijk. Vaak merk je dan dat 
spelers best begrip hebben. Dat vereist goede 
communicatie met de leden: niet alleen zeggen 
wanneer we bepaalde dingen doen, maar ook 
uitleggen waarom. Laatst hield ik een presentatie 
voor de marshall-commissie. Toen drong het eens 
te meer tot mij door dat zelfs de marshalls, die  
toch vooroplopen in de contacten met de spelers,  
soms geen idee hebben wat we aan het doen zijn 
en waarom. Kijk, ze hoeven onze dagplanning  
natuurlijk niet tot op het uur nauwkeurig te weten, 
maar in grote lijnen moeten wij toch beter met ze  
communiceren, vind ik. Ik heb mezelf na die avond 
beloofd om elke mogelijkheid tot communicatie 
meteen aan te grijpen.’

Golfclub Zeewolde

We zijn nu bezig met een 

verschillende aanpak op 

twee vergelijkbare greens



•  Zeer goede referenties in Nederland, Belgie en Duitsland
•  Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst
•  Gedetailleerde onderhoudsplannen
•  Een betrouwbare partner die meedenkt en kwaliteit levert

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com

GRONTMIJ 
HEEFT EEN 
NIEUWE NAAM: 
SWECO 

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 
maar we zijn uitgegroeid 
naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.
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INTERVIEW

MACHINELIJST GOLFCLuB ZEEWOLDE

TrACTOrEN:
New holland TC 45 D
John Deere  4720
John Deere 3520
John Deere 3038 R

MAAIMACHINES:
Husqvarna MS 535 Pro
2x Toro  Grounsmaster 4000 D
2x Toro Greensmaster 3250 D
2x Toro Greensmaster 3400 Triflex
2x Toro Reelmaster 6700 D
Toro Groundsmaster 4300 D
2x Allett Tournament 24

AANBOuWMACHINES:
Charterhouse Multispike 1200
Trilo SG 400 
TS WS/23 PTOT Houtversnipperaar
Ryan Renovair 
Vredo DZ.212.035 Doorzaaimachine
Cushman Coreharvester
Turfco F12D Banddresser
Turfco SP 1530 TM Schotelstrooier
Cushman TD2000 Banddresser
STH PX 1802 Veegmachine

BLADBLAZErS:
Trilo BL400
Trilo Bl740
Husqvarna 125b
Husqvarna 580 BTS
Stihl Sthil BR 600
TS Nord Wind

OVErIG:
Slijp bank Neary 555sr1
Slijpbank Neary 277 Ondermessen
mortl  BM1106 Dubbele messenbalk

2x Stihl KM 130R
Flymo XL500
Flymo GX 560
Cushman Turf Truckster
Tru Turf RS48-11-C Greensroller
2x Club car Precedent
Atlas Copco XAS 65 Compressor
Kubota KX 61-3 Graafmachine
John Deere Gator TE
2x Stihl FS 460 C
Ryan jr sod cutter
Trilo VCU 120
Husqvarna 325 HD 60
Bomford B 315 Armklepelmaaier
2x Stihl FS 460 C-EM
Fella km187  Trommelmaaier
Stihl BT 121 Grondboor
Zenoah sgcz2610 Schaarmaaier
Toro Sandpro 5040
Redixem Vertidrain 7416
Redixem Vertidrain 7117
Toro multipro 1750 Zelfrijdende veldspuit
Husqvarna 536 LIL
BGU HRZ FIX-EZ Uitsleeptang
Bauer rainstar a3 Beregeningshaspel
Giant V452T HD Wiellader
Vicon PS403/Vn202 Kunstmeststrooier
John deere TX Turf Gator
Wiedemann Terra Rake 230 Kriebeleg

ZAGEN:
Stihl MS 461-VW
Husqvarna 338Xpt
Stihl MS362-VW M tronic
Stihl 362C-M VW
Stihl MS 261 C-M VW

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5740

Ik ben hier op mijn  

achttiende begonnen  

als vakantiekracht
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'Globale ontbossing, wat een ramp is dat! Binnen een paar eeuwen wordt al 
het tropisch regenwoud vakkundig om zeep geholpen in Zuid-Amerika, maar 
ook in Zuidoost Azië. Zal de natuur hier ooit van herstellen? We graven ons 
eigen graf, in een wel héél rap tempo. In Indonesië verdwijnen per uur 130 
voetbalvelden aan bos en veengrond voor de aanleg van palmolieplantages. 
Bij het verbranden van de bossen en het ontwateren van de veengronden 
komt CO2 vrij. Een gigantische impact op ons milieu: per jaar sterven 100.000 
mensen een vroegtijdige dood door het langdurig inademen van de rook, 
en de in grond compact opgeslagen koolstof komt vrij door de branden. 
Bovendien wordt door de branden en ontbossing ook nog eens de leefom-
geving van de orang oetang ernstig bedreigd. De CO2-emissie zorgt ervoor 
dat Indonesië verantwoordelijk is voor maar liefst 40 procent van de mondiale 
CO2-uitstoot. Is tegenover deze giga-impact op het milieu het ‘beetje spuiten 
tegen onkruid’ op golfbanen dan niet gewoon de spreekwoordelijke drup-
pel op de hete plaat? Bij mij heerst de grote vraag: weten wij hoe groot het 
probleem is op golfbanen? Letterlijk: waar praten wij precies over? Want als 
je niet weet wat je verbruikt, kun je ook niet besparen. Ik heb het idee dat we 
nog steeds ons verbruik niet echt in kaart hebben, ondanks van de pogin-
gen van de NGF en de tijd en energie die Niels Dokkuma erin steekt op het 
gebied van begeleiding. Tot nu toe willen weinigen in hun keuken laten kijken. 
Mondjesmaat worden inventarisatie-enquêtes ingevuld. 

Storm loopt het zeker niet. Ik vraag me ook af of er genoeg animo is voor de 
Green Deal op golfbanen vanuit de baancommissies en dus ook vanuit de 
managers en de hoofdgreenkeepers. Begin maart hielden Koert Donkers en ik 
op de jaarlijkse NGF-dag een sessie over hoe wij als hoofdgreenkeepers met 
de Green Deal omgaan. Hoe wij hier tegenaan kijken en hier praktische invul-
ling aan geven. Koert Donkers en ik hebben in sessies een stukje verteld over 
hoe wij met de greendeal om gaan en hier praktisch en tegen aan kijken en 
invulling aangeven. Het was een drukke dag, met naar schatting 140 tot 150 
bezoekers van zo’n honderd golfbanen. Er waren geloof ik maar twee green-
keepers. Bijzonder is dat er bij alle lezingen drie sessies mogelijk waren, maar 
de sessie over de Green Deal, over speelkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen 
werd maar twee keer gehouden. Er was minder animo voor. Dit onderstreept 
het feit dat de Green Deal een stuk minder leeft bij baancommissies en mana-
gers. Gaat deze Green Deal goed van de grond komen? En als het plan slaagt, 
hoeveel zoden zetten wij daar in Nederland dan mee aan de dijk? Immers, 
Nederland is nog altijd de grootste importeur van palmolie uit Indonesië van 
heel Europa. Wereldwijd de vijfde grootste importeur, na China, India, Maleisië 
en Singapore. Palmolie wordt zowat overal voor gebruikt: IOI Loders Croklaan, 
Wilmar en Cargill verwerken de palmolie in Rotterdamse raffinaderijen tot 
biobrandstof. Op grootse schaal verwerken consumentenbedrijven palmolie 
voor dagelijkse producten zoals brood, zeep, margarine en cosmetica. Onze 
overheid is totaal niet kritisch op hoe palmolie wordt geproduceerd overzee. 
Maar wel op een spuitbeurt meer of minder op een sportveld of golfbaan! 
De feiten op een rij, is het milieubeleid van onze overheid één grote lacher, 

voorop gesteld dat wij ons stinkende best zullen doen om de Green Deal tot 
een succes te maken. Temeer onderstreept het wederom hoezeer politiek 
draait om het beschermen van eigenbelangen en imago. Doet denken aan de 
documentairefilm Cowspiracy uit 2014, die de impact van de veehouderij op 
het milieu onderzoekt en laat zien hoe, Cowspiracy: The Sustainability Secret is 
een documentaire uit 2014, geregisseerd en geproduceerd door Kip Andersen 
en Keegan Kuhn. De film onderzoekt de impact van de veehouderij op het 
milieu en laat zien hoe milieuorganisaties zoals Greenpeace en Rainforest 
Action Network ervoor terugdeinzen om deze informatie naar mensen over te 
brengen. Liever adviseren om de kraan niet onnodig lang aan te laten staan 
dan de waterverspilling op écht grote schaal, namelijk in de productie van 
vlees en zuiver. Bang om te zeggen: ‘Wil je écht een oplossing voor dit wereld-
wijde probleem? Dan moet je stoppen met het kopen van vlees of zuivel. Die 
boodschap zou mensen voor het zere been stoten, omdat zij vlees en zuivel als 
eerste voedselbehoefte zien. Voor wat betreft de Green Deal doet de overheid 
haar ‘milieuplicht’ door aan de voorkant een ‘kraan op tijd dicht’-booschap 
uit te vaardigen, in de vorm van de verbanning van chemie op sportvelden. 
Terwijl ze aan de achterkant meehelpt de wereld te ontbossen. Met andere 
woorden: chemie op sportvelden, waar praten we eigenlijk over?

William Bogaarts, gasthoofdredacteur Greenkeeper 2 2016, GOTY 2016 en 
Hoofdgreenkeeper De Enk Groen en Golf

De overheid doet haar ‘milieuplicht’ door 

chemie op sportvelden te verbannen, terwijl 

ze aan de achterkant meehelpt de wereld 

te ontbossen

Chemie op golfbanen, 
waar praten we eigenlijk over?
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