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Onze ingenieurs zijn de ultieme uitdaging aangegaan: 
‘ontwerp een greensmaaier waarmee een nieuwe norm 
wordt gesteld als het om precisie maaien gaat’. Met de 
nieuwe Greensmaster Tri� ex werden alle verwachtingen 
overtroffen.

Geavanceerde maaiprestaties.
Stel u voor, de capaciteiten van een driedelige greens-
maaier met de maaikwaliteit van een loopmaaier. 
Alle Greensmaster Tri� ex modellen leveren de beste 
contourvolgprestaties 
door de combinatie van 
het gepatenteerde Flex™ 
ontwerp en het ophang-
ingsysteem met dubbele 
A-armen, waardoor de 
maaieenheden vrij kunnen 
zweven. Dit voorkomt 
het zogenaamde wasbordeffect, met name bij de 
afsluitronde door de unieke ‘lift-in turn’ optie. De 
hybride modellen hebben geen last van onregelmatige 
afsnijdingen dankzij het unieke ‘energy storage system’ 
waardoor bij het in werking zetten van de maaieen-
heden direct het volledig vermogen wordt afgegeven.

Ultieme veelzijdigheid.
De nieuwe Tri� ex is niet alleen de beste greensmaaier, 
het is ook de meest veelzijdige. 

Door de opklapbare voetsteun heeft u direct toegang 
tot de middelste maaieenheid. De combinatie van 
snel toegankelijke maaieenheden 
en het snelkoppelsysteem – zonder 
gereedschap te bedienen! – geeft u 
de mogelijkheid om binnen enkele 
minuten de maaier te transformeren 
om greens, voorgreens en tees te maaien en tevens te 
gebruiken om te verticuteren. Allemaal met dezelfde 
machine!

Tijd is geld.
Door de productiviteit te verhogen worden de exploita-
tiekosten van de machine aanzienlijk verlaagd. Met elke 
Tri� ex wordt de transporttijd tussen 
de greens verkort. De machine heeft 
geen dagelijks onderhoud nodig. Het 
snelle wisselen van de maaieenheden, 
een kijkglas op de brandstoftank en de directe en een-
voudige toegang tot onderhoudspunten zijn kenmerken 
die tijd en geld besparen.

EnergySmart™.
Wat goed is voor uw green is ook goed voor het 
milieu. De Greensmaster Tri� ex Hybride maaiers zijn 
de eerste producten van de Toro Company met het 
EnergySmart™ label. 
Het EnergySmart™ label staat voor effi ciënt en met name 
milieuvriendelijk werken, zonder daarbij de fi nanciële 
duurzaamheid uit het oog te verliezen, een zichtbaar teken 
van Toro’s voortdurende betrokkenheid om producten 
te fabriceren met een verantwoorde 
toegevoegde waarde.

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van greenmaaiers. Neem 
contact op met uw dealer voor meer informatie.
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Zij rijden. U bestuurt.
Met het geheel nieuwe TechControl systeem kunt u uw voorkeurs-
snelheid voor maaien, draaien en transport instellen door middel van  
een intelligent met wachtwoord-beveiligde display. Dit zorgt voor 
consistente prestaties over uw baan en bij alle machines. Deze functie  
is nu beschikbaar op de nieuwste A-serie fairway maaiers.

NIEUW
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8 Slim strooien 
met de Vicon

In andere sectoren werd hij allang ingezet, maar in de golfsector draait mo-

menteel de eerste bij de Wassenaarse Golfclub Rozenstein: de Vicon RO-EDW 

Geospread. Met deze kunstmeststrooier wordt geen kilo te veel gestrooid en is 

overlapping verleden tijd. Verder is het mogelijk om de kunstmest in bulk aan te 

schaffen, wat financiële voordelen oplevert.
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Beregening meer = minder

Ondanks alle vooruitgang die er de afge-

lopen decennia geboekt is, wordt er op de 

meeste golfbanen nog altijd te veel bere-

gend. Met de juiste aanpak is er vaak nog 

30 tot 40 procent water te besparen, zegt 

Jan Coppens van Smits BV uit Veldhoven 

over de techniek achter beregening op 

golfbanen. 

Kalkstikstof als middel tegen emelten 
en engerlingen?

Kalkstikstof is een stof die gebruikt kan worden als 

meststof, maar net als de meeste andere middelen 

ook een aantal bijwerkingen kent. Die hoeven niet 

per definitie slecht te zijn. Zo werkt kalkstikstof ook 

als bestrijder van onkruid en plaagdieren. Maakt is 

kalkstikstof niet een kanon om mee op een mug te 

schieten?

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.
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Mycorrhiza op gras van greens 

Tina Elida Andersen heeft een jaar besteed aan het 

bestuderen van mycorrhiza op greens. Ze meent dat 

mycorrhiza-preparaten geen goede investering zijn. 

In juni van dit jaar werd haar masterthese goedge-

keurd door de Noorse Universiteit voor Life Sciences, 

UMB. Ik ontmoette Tina in Landvik om te horen wat 

ze inmiddels te weten is gekomen over de nauwe 

samenwerking tussen de grasplanten en de schim-

mels in de bodem. 
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Slim strooien met de Vicon
Wassenaarse Golfclub Rozenstein: 'Hiermee kunnen we Committed to 
Green-certificaat behalen' 

In andere sectoren werd hij allang ingezet, maar in de golfsector draait momenteel de eerste bij de Wassenaarse Golfclub Rozenstein: de Vicon RO-EDW 

Geospread. Met deze kunstmeststrooier wordt geen kilo te veel gestrooid en is overlapping verleden tijd. Verder is het mogelijk om de kunstmest in 

bulk aan te schaffen, wat financiële voordelen oplevert.

Auteur: Dick van Doorn
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GREEN INNOVATION AWARD

Sinds vorig jaar april werkt directeur Jan Vrij van 
AH Vrij Groen, Grond en Infra uit Wateringen met 
de Vicon RO-EDW Geospread in combinatie met 
IsoMatch GEOcontrol. Deze hypermoderne kunst-
meststrooier heeft twee spindelmotoren voor het 
uitstroompunt (werkbreedte) en de opening (gift). 
Hierdoor kan de strooier een verdeling maken in 
24 secties van twee meter breed op 54 meter werk-
breedte. ‘Vanuit hun behoefte om te verduurzamen 
en minder te verspillen, vroegen onze opdrachtge-
vers ons om minder kunstmest te gebruiken en de 
kunstmest beter te verdelen. Dat was voor ons de 
reden om voor deze nieuwe (agrarische) techniek 
van Kverneland Group te kiezen. Bovendien heeft 
de agrarische sector mij altijd geïnteresseerd. Mijn 
vader begon het bedrijf als agrarisch loonwerker, 
dus onze roots liggen uiteindelijk daar.’
Naast directeur van AH Vrij Groen, Grond en Infra is 
Jan Vrij bestuurslid van de sectie Cultuurtechniek 

& Grondverzet bij Cumela. Hij leest het vakblad 
Grondig en bezoekt zo veel mogelijk beurzen. 
Daardoor is hij meteen op de hoogte van de 
nieuwste technieken, waaronder deze hypermo-
derne kunstmeststrooier. Aan de andere kant gaat 
de directeur veel om met fieldmanagers en andere 
medewerkers in het sportveldonderhoud. Vóór 
de investering in de Vicon werden de sportvelden 
onderhouden met een Lely-kunstmeststrooier. Vrij: 
‘We deden de benodigde hoeveelheid kunstmest 
in de voorraadbak en verdeelden het dan, zo goed 
en kwaad als dat ging, over het veld. Omdat de bak 
aan het einde nog niet leeg was en de grasmat in 
het midden van het veld meestal het slechtste was, 
reden we daar nog een keer overheen.’ Op deze 
manier strooide Vrij soms echter bijna het dubbele 
van wat hij nu strooit. ‘Over een heel voetbalveld 
strooiden we zo'n 150 kilogram KAS. Het meren-
deel belandde in het midden, waardoor de randen 
van het veld soms te weinig kunstmest kregen. Op 
hoofdvelden die enigszins ovaal zijn en aflopen, 
was het helemaal lastig om de kunstmest goed te 
verdelen.” 

Onderscheid rough-fairway
Er zijn dus verschillende factoren die het strooien 
van kunstmest op sportvelden lastig maken. Dat 
geldt ook zeker voor de greens van golfbanen. 
Daar is geen rechte lijn te bekennen, alles golft. 
‘Een ander aandachtspunt bij strooien op golfba-
nen is dat je een scherpe scheidingslijn wilt tussen 
de rough en de fairway’, benadrukt Vrij. ‘De fairway 
moet mooi diepgroen zijn, terwijl de rough juist 
schraal en qua kleur wat gelig mag zijn. Met de 

eenvoudige kunstmeststrooiers die golfbanen 
vaak in eigendom hebben, is dit meestal lastig te 
realiseren.’ De Vicon RO-EDW Geospread bood de 
oplossing. Hiermee kan zeer nauwkeurig gestrooid 
worden, zonder overlapping. Vrij stelde dit voor-
jaar aan de Wassenaarse Golfclub Rozenstein voor 
om met de nieuwe methode te gaan werken. Vrij: 
‘Een eenvoudige kunstmeststrooier is voor een 
golfclub nog wel te betalen, maar de Vicon is voor 
de meeste clubs een erg grote investering. Daarom 
besteden ze het werk vaak uit.’ Het bestuur van 
de golfclub in Wassenaar had belangstelling voor 
de nieuwe werkwijze, omdat het een duurzamere 
manier van grasonderhoud betrof. Minder gebruik 
van kunstmest is immers beter voor het milieu en 
levert tevens een kostenbesparing op. Zo werd 

Minder gebruik van 

kunstmest is immers beter 

voor het milieu en levert 

tevens een kosten-

besparing op

Jan Vrij

5 min. leestijd
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er in het verleden bijvoorbeeld per hectare zo'n 
150 kilogram KAS gestrooid. Nu mag dat meestal 
niet meer dan de helft zijn en wordt vaak ook 
een samengestelde meststof voorgeschreven, die 
veel duurder is. Nog een reden om niet te veel te 
strooien.

Om 75 kilogram kunstmest per hectare te kunnen 
strooien, moest Vrij de voorraadbak van de strooier 
altijd precies met 75 kilogram vullen. ‘Anders kon-
den we nooit de precieze hoeveelheid kunstmest 
per hectare garanderen.’ Nu kan hij de voorraadbak 
van de Vicon RO-EDW Geospread volledig volgooi-
en en ingeven hoeveel er per hectare gestrooid 
moet worden. ‘Vervolgens strooit hij exact 75 kilo-
gram en verspreidt hij dat zonder enige overlap-
ping. Doordat we tussentijds niet hoeven te laden, 
kunnen we bovendien twee keer sneller strooien 
dan voorheen.’ 

Goedkoper inkopen
Een ander groot voordeel is dat Vrij nu gewoon 
bigbags van 1.000 kilogram kan bestellen in plaats 
van de duurdere zakjes van 25 kilogram. De bespa-
ring die dit oplevert is zo groot, dat de golfclub na 
het inhuren van Vrij nog geld overhoudt. Van nog 
groter belang is echter dat de Vicon de kunstmest 
perfect over de baan verdeelt. Daarbij zorgt de 
huidige combinatie van Vicon RO-EDW Geospread 
achter een New Holland T6 met speciale Michelin-
banden volgens Vrij voor minder bodemdruk: ‘De 
gewichtsverdeling is beter dan bij de oude combi-
natie en we rijden met een lagere bandendruk. 

Voordat we aan 
een baan beginnen, 
maken we een ronde 
over de volledige 
green om de route met al zijn 
bochten “op te nemen”’, aldus Vrij. 
‘Vervolgens kunnen we de route “afspelen”, waar-
door de tractor precies weet waar hij moet rijden.’ 
Mogelijk dat de aannemer de komende tijd ook 
nog met taakkaarten gaat werken die via een USB-
stick ingeladen kunnen worden. Zodoende kan hij 
zelfs plaatsspecifiek bemesten op een (bepaalde) 
tee, green of fairway. Volgens de aannemer is hij 
tot nu toe de enige in Nederland die op golfbanen 
met een dergelijk systeem werkt. ‘Als fieldmana-
gers of greenkeepers interesse hebben, mogen 
ze mij uiteraard altijd bellen.’ Nog iets dat Vrij van 
tevoren moet doen, is de korrelgrootte opgeven 

aan het systeem. ‘We hebben ervaren dat de 
kwaliteit van de kunstmest daarbij van zeer groot 
belang is. In het begin gebruikten we nog kleinere 
zakjes kunstmest, maar die was kwalitatief minder 
dan de kunstmest in bulk die we nu aankopen. Bij 
de kleinere zakjes hadden we veel meer last van 
stof in het product en de korrelgrootte die op de 
zak vermeld stond, klopte vaak niet. Een tip voor 
collega's, dus.’

Vervolgens strooit hij exact 

75 kilogram en 

verspreidt hij dat zonder 

enige overlapping

Vicon RO-EDW

Alleen al het werken met de Vicon scheelt zo'n 1760 euro per strooibeurt.
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Bezanders van de toekomst
Daar blijft het echter niet bij. Nu gebeurt het 
bezanden nog op de traditionele manier, zoals tot 
voor kort op Rozenstein de kunstmest nog werd 
gestrooid. De volgende stap is, volgens Vrij, het 
toepassen van deze techniek op de bezanders 
voor sportvelden en golfbanen. ‘Om dit te kunnen 

realiseren, zijn wij in gesprek met GKB Machines uit 
Barendrecht. Zij willen de bezanders zo aanpassen 
dat de nieuwe soft- en hardware hierin geïnte-
greerd kan worden.’ Vrij schat dat dit een besparing 
oplevert van zo'n 30 tot 40 procent. Op sportvel-
den zou dat zo'n 200 euro aan zand per strooibeurt 
kunnen schelen. Voor golfbanen kan de aannemer 
het voordeel niet zo snel berekenen.

Inmiddels draait de Vicon RO-EDW Geospread van 
AH Vrij Groen, Grond en Infra op de Wassenaarse 
Golfclub Rozenstein. Hoofdgreenkeeper op 
deze golfbaan is Coen de Mooy. ‘Wij kiezen voor 
onderhoud met deze nieuwe techniek, omdat 
wij het Committed to Green-certificaat willen 
behalen. Na het doorlopen van het Committed to 
Green-programma kunnen we namelijk de inter-
nationale certificering door de Golf Environment 
Organization (GEO) aanvragen. Europees gezien 
gaan we als golfsector steeds meer deze kant op.’ 
In totaal scheelt het werken met de Vicon RO-EDW 
Geospread de golfbaan zo'n 1100 kilogram kunst-
mest per strooibeurt. De Mooy: ‘Ga je ervan uit dat 
we eerst zakjes van 25 kilogram gebruikten à 40 
euro per stuk, dan scheelt dat dus zo'n 1760 euro 
per strooibeurt. En dan heb ik nog niet eens mee-
gerekend hoeveel voordeel het oplevert dat we 
de kunstmest nu in kuubs kunnen aankopen. We 
houden er geld aan over, zelfs als je de meerkosten 
van het uitbesteden ervan aftrekt.’ Een ander voor-
deel is dat de kunstmest nu veel sneller gestrooid 
kan worden. Hierdoor kunnen de golfers na een 
strooibeurt weer sneller de baan op. De Mooy: ‘We 
zijn als golfclub zelfs bezig om te kijken naar de 

samenstelling van de grasmat. We meten wat er 
aan nutriënten in het gras en de bodem zit, zodat 
we nog gerichter kunnen strooien.’ De Wassenaarse 
hoofdgreenkeeper heeft collega's van andere 
golfbanen ook al op de voordelen van de nieuwe 
techniek gewezen. ‘Maar dan ervaar je toch dat de 
golfsector nog vrij behoudend is’, aldus De Mooy.

In totaal scheelt het 

werken met de 

Vicon RO-EDW Geospread 

de golfbaan zo'n 1100 

kilogram kunstmest per 

strooibeurt

Duidelijk zichtbaar een golfbaan van Rozenstein.

Vicon RO-EDW.

GREEN INNOVATION AWARD

De ??? is genomineerd voor de Green 
Innovation Award die in september zal 
worden uitgereikt op de Boom Innovatie Dag.

GREEN 
INNOVATION
2015 award

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5342



AHA de Man • Industrieweg 23 • NL-4762 AE Zevenbergen 
Tel. 0168 33 60 30 • www.ahademan.com

• digitalisering van terreinen 

• biodiversiteit 

• hydroseeding 

• robot talud maaien 

• groene dak- en 

  gevelbeplanting 

• natuurlijke waterzuivering 

• drainagevoorzieningen 

• beregeningstechniek

...meer dan golf alleen

Duurzame
vorm van

fosfaat
hergebruik

 

 GroenTechniek 
 Holland beurs 
 te Biddinghuizen

 Bezoek de Melspring 
stand op 8, 9 en 10
 september 2015 

  We hebben
      heerlijke
        warme wafels

www.greencare-concept.nl www.greencare-concept.nl www.greencare-concept.nl

Golfbaan-
beregening

van afslag
tot putt?

www.aquaco.nl  |  0481 - 377 177

Golfers willen altijd het beste uit hun spel kunnen halen. 
Het spreekt dan ook voor zich dat u continu investeert in 
de kwaliteit van uw tees, fairways en greens. Aquaco helpt 
daarbij. Met professionele beregeningsinstallaties voor 
elke golfbaan. Aquaco ontwerpt, installeert en onderhoudt 
efficiënte en kwalitatief hoogwaardige systemen van alle 
bekende topmerken. Deskundig, betrouwbaar en met oog 
en oor voor uw wensen en eisen. Wilt u uw golfbaan van 
afslag tot putt in topconditie houden? Maak dan kennis 
met de specialisten van Aquaco. Wij hebben water namelijk 
écht in de hand. Al meer dan 30 jaar!

Wij hebben water in de hand
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Sporten doe je op gras
Natuurgras is milieu- en CO2-vriendelijk en duurzaam, zo blijkt uit recent onderzoek naar de CO2-voetafdruk van een sportveld. Voor gemeenten een 

goede reden om bij de aanleg van sportvelden te kiezen voor natuurgras; sinds 1 januari 2015 moeten provincies en gemeenten namelijk 100 procent 

duurzaam inkopen. 

Gras is groen, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Sportvelden van natuurgras nemen CO2 op en 
zorgen in de zomer voor verkoeling. In het onlangs 
uitgevoerde onderzoek naar de CO2-voetafdruk 
van gras is gekeken naar de totale milieu-impact 
van natuurlijke sportvelden: van teelt en ver-
werking van het graszaad tot en met de aanleg, 
het onderhoud en de vernieuwing van het veld. 
Samengevat scoort gras erg ‘groen’. Dat is goed 
nieuws gezien de steeds strengere milieueisen. 

Maximaal resultaat
Opvallend is dat vooral het onderhoud van de 
sportvelden de voetafdruk beïnvloedt. Factoren die 
eenvoudig te beïnvloeden zijn, zoals de keuze voor 
gras gecombineerd met milieuvriendelijk onder-
houd, elektrische maaiers en verantwoorde kunst-
mestsoorten, leveren een maximaal duurzaam 
resultaat op. Dit is van groot belang voor gemeen-
ten die niet alleen duurzaam moeten inkopen, 
maar ook een voorbeeld zijn voor andere sectoren. 

Minder blessures
Zwaarwegende milieuaspecten, nu en in de toe-
komst, pleiten voor natuurgras. Maar er zijn meer 
redenen om sportvelden te voorzien van echt gras. 

Zo bestaat er bij het sporten op natuurgrasvelden 
minder kans op blessures; gras geeft mee bij veel-
voorkomende bewegingen in het voetbal. Denk 
aan draaien en doorglijden (slidings). Bovendien 
is de speelduur van natuurgras een stuk hoger 
dan een tijd geleden: gemiddeld zo’n 450 uur (zie 
kader).

Welke grassoort?
Hoe kunnen gemeenten tot de juiste keuze 
komen? Een handig en bruikbaar hulpmiddel is 
de Grasgids die Plantum elk jaar uitgeeft. Aan de 
basis van de Grasgids staat gedegen, onafhankelijk 
onderzoek. De gids bevat onder meer beschrij-
vingen en aanbevelingen van grasrassen voor 
verschillende toepassingen: sport, gazon, recreatie, 
berm & dijk en golfgreen. Elk jaar verschijnen er 
weer betere grasrassen. Dit geeft aan dat de gras-
zaadsector de lat bijzonder hoog legt.

Wilt u het hele onderzoek lezen? Ga dan naar 
www.plantum.nl. De Grasgids kunt u gratis 
downloaden op www.grasgids.nl.

SPEELDUUR: 450 UUR
Vroeger was de speelduur op gras zo’n 200 tot 250 
uur. Inmiddels kan op een sportveld van natuur-
gras, mits goed onderhouden, bijna twee keer zo 
lang gevoetbald worden; het resultaat van jaren-
lang onderzoek en innovatie. De graszadensector, 
verenigd in Plantum, werkt voortdurend aan 
verbeteringen van gras. Nog altijd zetten we grote 
stappen op het gebied van bespelingstolerantie, 
herstellingsvermogen en standvastigheid. Van de 
twintig nieuwe rassen die elke twee jaar worden 
aangemeld, worden maar enkele opgenomen in de 
Grasgids. De nieuwe rassen zijn dan gelijk aan of 
beter dan de bestaande rassen uit de Grasgids. De 
selectie is streng; net als in de sport tellen alleen 
topprestaties.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5343
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Beroepsgebonden huidkanker: 
theorie is praktijk?
Meerderheid werknemers en werkgevers is alert, toch valt er nog winst te behalen

In april meldde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) dat er relatief weinig aandacht is voor beroepsgebonden huidkanker. De redactie 

vroeg haar lezers naar hun ervaring met zonbescherming op de werkvloer. Valt er nu al iets te leren voor volgende zomer? 

Auteur: Kelly Kuenen
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5344

ENQUÊTE

WELkE MIDDELEN TER BESChERMING VAN DE zON WORDEN AANGEBODEN 
OP DE WERkVLOER? 

Voor het beantwoorden van deze vraag waren er meerdere opties. 60% van de deelnemers gaf aan dat er 
op het werk middelen tegen zonnebrand beschikbaar worden gesteld. Het meest gebruikt worden: 

WORDT ER IN DE TOOLBOxMEETING AANDAChT BESTEED AAN DE GEVAREN 
VAN zON EN zONNEBRAND?
Een toolboxmeeting is een werkoverleg waarbij aandacht wordt geschonken aan de arbeidsveiligheid en 
heeft dan ook als doel ongelukken op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kán een ideaal 
moment zijn om werknemers op de gevaren van de zon te wijzen. Maar gebeurt dit ook?  

De redactie vroeg haar lezers middels een 
enquête naar hun ervaring met zonnebrandbe-
scherming op de werkvloer. 24% van de onder-
vraagden is werkzaam bij een aannemer, 24% bij 
overheid of gemeente, 51% bij een ander soort 
bedrijf. 

MANAGER

hOED/PET zONNEBRANDCRéME BESChERMENDE
kLEDING

zONNEBRIL

MANAGER

JA NEE

WERkNEMER WERkNEMERBEIDEN BEIDEN

WELkE
TOOLBOxMETING?

BESChERMING TEGEN DE zON IS IN UW VISIE DE 
VERANTWOORDELIJkhEID VAN:

STAAT ER IN DE kANTINE VAN hET 
BEDRIJF (OF OP EEN ANDERE 
OPENBARE PLEk) zONNEBRAND-
CRèME?

JA
26%

NEE
74%

WORDEN WERkNEMERS GEWEzEN OP DE GEVAREN VAN zON EN zONNEBRAND?

WORDT ER VOLDOENDE GEWEzEN OP DE GEVAREN VAN zON EN zONNEBRAND?

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen de leidinggevenden: Dit zeggen de uitvoerenden: 

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen leidinggevenden: 

Dit zeggen leidinggevenden: 

JA
62%

JA
64%

JA
69%

JA
87%

NEE
38%

NEE
36%

NEE
31%

NEE
13%

13% 19%

35%
18%

6%

47%

39% 39% 22%

0%

87% 75%

24%

Als dank voor het invullen van de enquête ver-
lootte de redactie afgelopen juli twee flessen 
zonnebrand onder de deelnemers. Een van de 
winnaars, werkzaam bij een grote gemeente, 
gaf aan zelf gemerkt te hebben welke gevaren 
de zon met zich mee kan brengen. Enige tijd 
geleden werd bij hem een kwaadaardig plekje 
verwijderd. ‘Het is erg prettig om te zien dat 
er vanuit de vakpers ook aandacht voor dit 
– toch wel grote – probleem komt. Ik heb op 
mijn werk ook aangegeven dat het misschien 
verstandig zou zijn als de andere collega’s ook 
eens preventief onderzocht worden, omdat we 
toch tot de doelgroep behoren. Ik was er, dank-
zij de oplettendheid van mijn vrouw, op tijd 
bij. Er lopen waarschijnlijk veel mensen rond 
die hier vroeg of laat mee te maken krijgen. 
Voorlichting is daarom heel belangrijk.’
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‘Mensen denken: water is water. Maar water is 
meer dan H2O alleen’, zegt Piet Regnerus van 
Magliv BV. Hij is importeur van het Amerikaanse 
merk Magnation. ‘Door aan de basis van het water 
te sleutelen, kun je een veel beter effect van dat 
water krijgen. Overal waar water gebruikt wordt, 
is winst te behalen.’ Dat werkt bij PSV op trainings-
complex De Herdgang en agrarisch Nederland 
heeft het ook al ontdekt. Nu de golfbanen nog. 

Lacherig
Over magnetisme wordt vaak lacherig gedaan. 
Ook zijn er veel vooroordelen waar Regnerus 
tegenaan loopt, in zijn ijver mensen te overtuigen 
van zijn systeem. ‘Vaak ontaardt dat in een welles-
nietesspelletje’, zegt Regnerus. Reden voor hem om 
alle testresultaten uit Amerika – waar Magnation 
al nationwide wordt toegepast op golfbanen – te 
laten voor wat ze zijn, en in Nederland een test op 

te zetten. Om precies te zijn: in Badhoevedorp op 
golfbaan The International. ‘Wij trekken het van het 
vage naar het industriële; we willen echt visueel 
bewijs. Magnetisme werkt wel degelijk, maar om 
mensen te overtuigen is het cruciaal om het ver-
schil ook echt in de praktijk te laten zien.’
Magnetisme is volgens Regnerus geen magie, het 
is wetenschap. In water vormen watermoleculen 
clusters. De structuur van deze clusters blokkeert 

‘Water is meer dan 
H2O alleen’
Resultaten van waterbehandelsystemen bij beregening zijn veelbelovend

Direct betrokkenen zijn lyrisch over de resultaten. 

Niet alleen de theorie, maar ook de praktijk wijst 

uit dat er nog veel winst valt te behalen door het 

water waarmee golfcourses beregend worden 

eerst te behandelen. De systemen Magnation (op 

basis van magnetisme) en Greensafer (op basis 

van biodiozon) maken zich op om de Nederlandse 

golfmarkt te veroveren. 

Auteur: Peter Voskuil

Deel van de testopstelling van Magnation op The International in Badhoevedorp.
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ACHTERGROND

de opname van water in planten als zij langs de 
celmembranen van het gras komen. Daarom is 
veel water nodig om gras te irrigeren. Magnetische 
behandeling in de Magnation herstructureert de 
watermoleculen in veel kleinere clusters. 

Basis
Hoewel het systeem Magnation totaal anders werkt 
dan Greensafer, zijn de vertegenwoordigers van 
beide merken het in beginsel roerend met elkaar 
eens als het om beregening van golfbanen gaat: 
het belang van goed water wordt onderschat. 

Als het om onszelf gaat, is dat anders: instinctief 
voelen we aan dat goed drinkwater van essentieel 
belang is voor de gezondheid van de mens. Dat 
dit net zo goed geldt voor planten, en voor gras 
in het bijzonder, daar zijn we ons veel minder van 
bewust. 
In Rotterdam worden in het ziekenhuis al magne-
ten ingezet bij de heling van gecompliceerde bot-
breuken, vertelt Regnerus: ‘De spiermassa neemt 
erdoor toe. Wij magnetiseren alles hier in huis. Bier, 
wijn, aardbeien; probeer maar eens. De magneet 
heeft de toekomst. Straks kunnen we niet meer 

zonder; daar ben ik van overtuigd.’
Wat geldt voor de mens, kun je doorvertalen naar 
gras. Wie op golfbanen aan duurzaamheid, water-
besparing en uitbanning van chemische middelen 
wil doen, moet terug naar de basis: de samen-
stelling van het water waarmee het gras wordt 
gevoed. Beide systemen (Greensafer en Magnation) 
doen dit. 

Big problems
‘Veel golfcourses zien er door overvloedig water en 
overbemesting wel groen uit, maar zijn eigenlijk 
helemaal niet gezond’, constateert Norbert Lischka. 
De Duitser, tot voor kort greenkeeper in Hamburg 
en tegenwoordig grasconsultant in ons buurland, 
kent de problemen van veel golfcourses uit de 
praktijk. Slecht water veroorzaakt volgens hem 
bijna automatisch big problems. 
Lischka daarover: ‘Wereldwijd zitten er in negen-
tig procent van alle gevallen onder die prachtige 
green gigantische problemen verborgen.’

Greensafer
Lischka werkte in Hamburg vijftien jaar met het 
Greensafer-systeem. Bel hem, en het enthousi-
asme over het systeem knalt de telefoon door. Het 
systeem biedt volgens Lischka een oplossing voor 
het toenemende aantal verboden op het gebruik 
van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Alles wat je nodig hebt, is volgens hem wat zoutta-
bletten, 220 volt elektriciteit en (al naar gelang de 
grootte van de baan) 30 tot 400 liter leidingwater 
per uur. Daarmee kun je met de Greensafer biodi-
ozon opwekken, een middel dat wonderen doet 
met gras. Voeg het toe aan het oppervlaktewater 
waarmee je ’s nachts beregent en het middel neu-
traliseert allerlei problemen. 

Overal waar water 

gebruikt wordt, 

is winst te behalen

In het buitenland wordt hoog opgegeven van de daar functionerende Greensafer-installaties. Importeur Smits BV wil het systeem 
het komende jaar ook in Nederland introduceren. 

7 min. leestijd
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VOSCA Gezonder Gras Concept
Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

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

                  Gebruik juiste grassoort en rassen

                   Stimuleer groei

                   Verminder stress

                   Bescherm uw grasplant

Dat is ónze Green Deal! 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 info@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

1.
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3.
4.
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Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Natuurlijk goed

RS Vision Expo BV
Excl. Vertegenwoordiging 
van Koelnmesse in Nederland
Panoven 13
3401 RA IJSSELSTEIN
Tel:   030 – 3036450 
Fax:   030 - 3036456
tickets@koelnmesse.nl
www.koelnmesse.nl 
www.rsvisionexpo.nl

 www.fsb-cologne.com

KEULEN, 27 T/M 30 OKT. 2015
INTERNATIONALE VAKBEURS VOOR RECREATIE-
RUIMTE, SPORTVOORZIENINGEN EN ZWEMBADEN

RECREATIERUIMTE. 
SPORT. ZWEMBADEN.

�   Nieuw: In de topklasse hallen 6, 7, 9 en 10.2 

met ingang Oost en Noord

�   Circa 650 exposanten laten noviteiten, design en 

trends voor de recreatiewereld van morgen zien

�   Jubileum met bijzondere klasse: 50 jaar IAKS

�   Aantrekkelijk en veelzijdig:

Het begeleidende programma voor alle doelgroepen: 

gemeentes, planners, exploitanten van 

sport- en recreatiecomplexen, stadions en arena’s, 

landschapsarchitecten, verenigingen, investeerders, 

inkopers, projectontwikkelaars

TIJD EN GELD BESPAREN!
Nu online registreren en kaarten kopen.

www.fsb-cologne.com

Bezoek de gelijktijdig plaatsvindende
aquanale. Meer informatie op:

www.aquanale.com

FSB_2015_Anzeige_Fieldmanager_92x275mm_NL.indd   1 13.08.15   14:26
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Karlsruhe
Biodiozon werkt namelijk op twee niveaus. De 
belangrijkste ingrediënten van biodiozon zijn ozon, 
eenmaal in het gras een zuurstofopwekker, en 
chloor. Indien in de juiste hoeveelheid vermengd 
met oppervlaktewater, helpt dat de wortelzone 
van het gras veel steviger en gezonder te maken. 
Schimmels, algen en slechte bacteriën worden 
erdoor onschadelijk gemaakt. 
En als je het in een sterkere concentratie mengt (1 
: 3), kun je er ook wormenoverlast mee bestrijden. 
Wormen worden namelijk geïrriteerd door biodi-
ozon in hoge doseringen; daarom komen ze dan 
massaal aan de oppervlakte het gras uit gekropen. 
Voetbalclubs in Duitsland (o.a. in Karlsruhe) maken 
daar gebruik van, om het gras in hun stadion te 
behouden. Hele grasmatten die voorheen wegge-
gooid hadden moeten worden, zijn door biodiozon 
aan een tweede leven begonnen. 

Lischka is zelf geen vertegenwoordiger van het 
systeem, maar hij vindt het zijn taak om er alles van 
af te weten wanneer klanten hem ernaar vragen. 
In Frankfurt, bijvoorbeeld, wist hij met Greensafer 
een golfbaan te realiseren op een locatie die vol-
gens hem eigenlijk niet in aanmerking kwam voor 

aanleg, omdat het gras er niet kon groeien. ‘Zonder 
Greensafer zou die baan daar helemaal niet zijn’, 
aldus Lischka. 

Verovering
Greenkeeper schreef al eerder over de opzien-
barende resultaten die met Greensafer zijn 
geboekt op de greens van golfclub Falkenstein 
in Hamburg. Toch heeft het systeem de overstap 
naar Nederland nog altijd niet gemaakt. Engeland 
(onder meer Manchester en Wimbledon) en 
Portugal volgden wel, maar verder laat de verove-
ring van de Europese golfcourses door dit Duitse 
systeem nog op zich wachten.
 
Volgens Norbert Lischka zijn daar meerdere rede-
nen voor. Om te beginnen zijn de aanschafkosten 
voor het systeem hoog. Hoewel dat geld volgens 
hem in de loop der jaren moeiteloos terugverdiend 
wordt door minder uitgaven aan energie, onder-
houd, chemische bestrijdingsmiddelen en water, 
hikken veel verenigingen tegen de investering aan. 

Daarnaast is de fabrikant zo succesvol met de toe-
passing van Greensafer in kassen in het zuiden van 
Europa (o.a. in Spanje, waar massale uitval onder 
zaailingen door het systeem werd teruggebracht 
tot bijna nul – en dat zonder chemicaliën), dat de 
toepassing op golfbanen er tot nu toe bij inge-
schoten is. Aan specifiek op golfbanen gerichte 
promotie kwam het bedrijf niet toe.
Tegelijkertijd was er een tegenslag in Engeland, 
waar vertegenwoordiger Mike Cabtree, die het 
systeem namens de Duitsers promootte, afhaakte. 
‘Het systeem was te duur’, meldt Cabtree desge-
vraagd. 
Daar komt nog bij dat er in Duitsland momenteel 
intern ook een wisseling van de wacht plaatsvindt. 
In verband met pensionering moest er een nieuwe 
vertegenwoordiger door Greensafer worden opge-
leid. 

Smits BV
In Nederland heeft Smits BV uit Veldhoven juist het 
importeurschap voor Greensafer voor de Benelux 
in de wacht gesleept. Smits is een grote installateur 
in Nederland en al ruim een halve eeuw actief 
in beregening, waarvan 30 jaar in de golfwereld. 
Het bedrijf is onder meer bekend van het merk 
Rainbird, dat het al jaren voert. 
Senior salesmanager Jan Coppens is de laatste 
tijd onder de indruk van het systeem geraakt. In 
Hofheim (Hesse, Duitsland) zag hij op een golfbaan 
een systeem waarbij restwater van een rioolreini-
gingsinstallatie wordt ontsmet, voordat het verre-

gend wordt op de golfbaan.
‘Greensafer pakt hierbij algen, schimmels en bac-
teriën aan voordat ze bij de wortels van het gras 
komen’, vertelt Coppens. ‘Je moet het zo zien: als je 
met oppervlaktewater beregent, beregen je je golf-
baan elke nacht met alles wat in de beregeningsvij-
ver leeft. Natuurlijk blijft dat niet zonder gevolgen.’ 
Volgens Coppens kon hij in Hofheim het verschil 
ook echt zien. ‘Een ontzettend mooie kleur groen 
van een grote egaliteit, met duidelijk zichtbaar een 
grote homogeniteit in de toplaag. En ik zag veel 
regenwormen in de toplaag, wat ook een goed 
teken is. Waar veel gespoten en bemest wordt, 
vind je die niet.’

Smits heeft grote plannen met Greensafer. Het 
systeem is met name geschikt voor golfcourses 
waar met oppervlaktewater wordt beregend. 
Behalve dat het gras er gezonder van wordt, voor-
komt het ook vervuiling en verstopping van de 
sproeisystemen. ‘Dat levert indirect vervelende 
storingen op. Beluchten, fonteinen of wegfilteren 
werken maar ten dele daartegen.’
Hij waarschuwt wel dat bij de Greensafer een 
meerjarenplan hoort. ‘Je kunt de baan niet in één 
keer gezond krijgen en zonder bestrijdingsmidde-
len gaan werken. Daar moet je echt aan werken.’

Bij twee Nederlandse golfbanen ligt nu een offerte 
om het systeem te installeren. Het gaat om inves-
teringen tussen de 20.000 en 80.000 euro. Ook 
andere golfverenigingen hebben al interesse in het 
systeem getoond. Coppens zou het liefste nog dit 
jaar groen licht van een golfclub willen krijgen wat 

Piet Regnerus, importeur van Magnation: ‘Wij realiseren met 
20% minder sproeien dezelfde grasopbrengst.’

‘Veel golfcourses zien 

er door overvloedig water en 

overbemesting 

wel groen uit, 

maar zijn eigenlijk 

helemaal niet gezond’

ACHTERGROND
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Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend
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betreft de investeringsbeslissing. Hij hoopt dan in de winter de aanleg van de 
eerste Greensafer in Nederland te kunnen realiseren. 

Magnation
Magnation heeft die stap naar de eerste installatie in Nederland al gemaakt, 
en heeft sinds tweeënhalve maand een testopstelling op golfbaan The 
International in Badhoevedorp werkend. 
Op de coursegolfbaan, die pal naast Schiphol ligt, is hole 8 al een tijdje een 
zorgenkindje, omdat de baan heuvelachtig is en daar wat hoger ligt. De grond 
is er droog. Hole 8 is daarom testgebied geworden. Er zijn twee identieke stuk-
ken gras benoemd. Een stuk wordt behandeld met water dat door de magneti-
seur van Magnation is gehaald, het andere met gewoon oppervlaktewater.  

De eerste resultaten met Magnation zijn veelbelovend. ‘In het begin dacht ik: 
het zal allemaal wel. Ik wil het eerst zien voordat ik het geloof. Maar het is echt 
superspul’, zegt Ron le Boulanger, irrigatiespecialist bij The International Golf 
Club in Badhoevedorp, over de eerste ervaringen met de proefopstelling. 
De test begon eind april, en op het moment van schrijven meet de irrigatie-
specialist op het Magnation-deel van hole 8 al een verhoging van het vocht-
gehalte met drie tot vier procent. En dan moet de echte zomerdroogte nog 
komen. 

Le Boulanger zegt op droge momenten ook met het oog al verschil in kleur te 
zien. Hij wil eerst nog een volledig jaar testen, maar heeft er alle vertrouwen 
in dat er op termijn door de toepassing van Magnation inderdaad met minder 
beregening volstaan kan worden. Toevallig wordt er binnenkort een groot 
toernooi gehouden in Badhoevedorp, de Ladies Open. Le Boulanger – scepti-
cus van het eerste uur, inmiddels erg enthousiast – kijkt reikhalzend uit naar 
de testresultaten daarvan. 

Roestvorming 
Volgens Regnerus is Magnation niet alleen geschikt bij beregening met 
oppervlaktewater. Grondwater bevat bijvoorbeeld veel ijzer, dat eenmaal in 
het gras vaak oxideert zodra daar zuurstof en warmte bijkomt. Dat zorgt voor 
de bekende roestplekken in het gras. De Magnation – ooit uitgevonden door 
Amerikaanse boeren – kan dat ijzer door de grotere opnamecapaciteit neu-
traliseren en opnemen in de moleculen, zodat er later geen zuurstof en water 
meer bij kan komen.  

Greenkeepers hebben de nacht vaak hard nodig om de baan goed nat te krij-
gen. Soms kan het beregenen pas om 23.00 uur beginnen. ‘Dan heb je maar 
een kort tijdsbestek om de baan goed te besproeien. De Magnation kan veel 
tijd besparen. In de praktijk is vaak zo: wat ze ‘s nachts niet nat krijgen, moet 
overdag met de hand gebeuren. Wij realiseren met 20% minder sproeien 

dezelfde grasopbrengst. Met die waterbesparing alleen al kun je olympische 
zwembaden vullen. Om nog maar te zwijgen van de energie die het kost om 
urenlang al dat water op te pompen.’

Prijskaartje
Aan de testinstallatie van The International hangt nog geen prijskaartje. 
Importeur Regnerus verwacht dat een gemiddelde golfbaan straks tussen de 
tien- en twintigduizend euro kwijt zal zijn om het systeem te installeren.
De hoogte van de aanschafprijs is onder andere afhankelijk van het aan-
tal sprinklers op de baan. Daartegenover staan besparingen op water, tijd 
(handwateren etc.) en wetting agents (die steeds opnieuw moeten worden 
aangeschaft). Dit alles nog los van de sterkere en gezondere grasmat die zal 
ontstaan. Regnerus: ‘Dit soort zaken is moeilijk in geld uit te drukken, maar 
ik weet dat golfbanen nog redelijk wat bestrijdingsmiddelen inzetten om de 
boel voor elkaar te krijgen. En de investering gaat minimaal vijftien jaar mee. 
Maar nogmaals, dat hangt nauw samen met de grootte van de golfbaan en de 
problemen die men ervaart.’

Greenkeepers hebben de nacht vaak hard 

nodig om de baan goed nat te krijgen
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Met de winter achter de rug is voor veel sportac-
commodatiebeheerders de tijd aangebroken om 
de velden actief te gaan bemesten. Nu de tweede 
seizoenshelft is begonnen, zullen de komende 
weken op veel plaatsen vele wedstrijden worden 
afgewerkt. Het veld kan daarom wel een extra 

zetje gebruiken. Kalkstikstof is een van de meest 
gebruikte middelen om velden te bemesten, 
maar het kent ook bijwerkingen. Zo zou het 
werken tegen ongedierte, onkruiden en schade-
lijke schimmels. ‘Die bijwerkingen zijn erkend en 
geaccepteerd door de overheid in de Regeling 

Uitzondering Bestrijdingsmiddelen, de RUB’, zegt 
Hubert Willems. Willems werkt al ruim 20 jaar als 
adviseur voor AlzChem, een fabrikant van kalkstik-
stof. ‘Op zich is er niks mis met die bijwerkingen. 
Maar als kalkstikstof verkeerd wordt toegepast, kan 
het een omgekeerde werking hebben. In plaats 

Kalkstikstof als middel tegen 
emelten en engerlingen?
Bijwerkingen zouden kalkstikstof ook geschikt maken voor vele andere 
toepassingen

Kalkstikstof is een stof die gebruikt kan worden als meststof, maar net als de meeste andere middelen ook een aantal bijwerkingen kent. Die hoeven 

niet per definitie slecht te zijn. Zo werkt kalkstikstof ook als bestrijder van onkruid en plaagdieren. Maakt is kalkstikstof niet een kanon om mee op een 

mug te schieten?

Auteur: Guy Oldenkotte
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van een extra ondersteuning te bieden, zou het 
zelfs schade kunnen veroorzaken.’

Engerlingen en emelten
Om inzicht te krijgen in het gebruik van kalkstikstof 
om ongedierte te bestrijden, plaatste de redactie 
van Fieldmanager een oproep in het forum op de 
website. De vraag was of kalkstikstof zou kunnen 
helpen bij de bestrijding van emelten en enger-
lingen. Rinus Langwerden van De Groenmakers in 
Doetinchem was een van de lezers die reageerde. 
‘Ik weet nog van vroeger van de landbouwschool 
dat deze meststof als onkruidbestrijder werd toe-
gepast. Het dringt ook paardenbloemen en ereprijs 
terug. In 2014 werd ik nog eens op kalkstikstof 
gewezen, terwijl ik het idee had dat het niet meer 
bestond. Ik heb het toen bij wijze van proef ook 
eens gebruikt op een veld met engerlingen. Die 
zijn inmiddels weg. Maar één ervaring is onvol-
doende om daarover hoog van de toren te blazen. 
Daarom probeer ik het dit jaar nog eens, om zo een 
beter beeld te krijgen.’ Door de informatie die hij 
ter beschikking heeft, is Langwerden positief over 

het gebruik van kalkstikstof. ‘Welke andere mest-
stof biedt twee mineralen, N en Ca, met weinig uit-
spoeling, dringt daarnaast breedbladige onkruiden 
terug en werkt ook tegen schimmels? Bovendien 
worden ook insecten bestreden’, merkt hij op. Ook 
Henk Vlug, specialist op het gebied van insecten, 
reageerde in het forum. ‘Ik heb enige ervaring met 
kalkstikstof tegen de engerlingen van de meikever. 
Het betrof hier een perceel met boomkwekerijge-
wassen. Deze proeven gaven geen enkel resultaat. 
In vitro heb ik dit lange tijd geleden al geprobeerd 
met de engerlingen van de junikever. Ook in deze 
semilaboratoriumproeven was geen resultaat te 
meten. In grasvelden is dit bij mijn weten nog niet 
gedaan, maar ik vrees dat het ook niet erg prak-
tisch zal zijn. Je hebt verbranding voordat je het 
weet en bovendien zou er bij een juiste toepassing 
een sterke grasgroei optreden. Om engerlingen 
te bestrijden, zul je het moeten toepassen in de 
maanden augustus en september, maar het is de 
vraag of je dan nog stikstof wilt geven. Tegen emel-
ten zou het kunnen werken, maar emelten zijn 
voornamelijk een probleem voor greens en daar 
wil je zeker geen verbranding riskeren.’ 

Dat kalkstikstof werkt tegen engerlingen en emel-
ten, erkent ook Hubert Willems. Maar volgens 
hem bestaan er ook nog altijd veel misvattingen. 
‘Er gaan verhalen rond dat kalkstikstof ook een 

oplossing zou zijn voor mollenplagen, omdat het 
de mollen zou doden. Dat is onjuist, net zoals het 
onjuist is dat het ander ongedierte doodt. Wanneer 
kalk wordt omgezet in ammonium, geeft het een 
geur af die door veel dieren als onaangenaam 
wordt ervaren. Daardoor gaan mollen weg van 
een veld dat is ingestrooid met kalkstikstof en 
keren kraaien en fazanten niet terug op akkers 
waarop kalkstikstof is verspreid.’ Peter Swinkels 
van Agrifirm Plant begrijpt waar de verkeerde aan-
name vandaan komt. ‘Kalkstikstof is ook bekend als 
kalkcyanamide. Dat is iets anders dan het dodelijke 
gif cyanide. Toch zijn er nog altijd mensen die den-
ken dat het hier om hetzelfde product gaat.’ Ook 

'Het werkt op zich prima, 

maar het is wel een 

gevaarlijk product!'

DE wERKiNG VaN 
KaLKStiKStof

Kalk is belangrijk voor het in stand houden van 
een goede pH-waarde in de grond. Het bevor-
dert ook de micro-organismen in de bodem. 
Onder invloed van het vocht in de bodem wor-
den de kalkstikstofkorrels in verschillende fases 
omgezet in bodemverbeterende kalk en stikstof, 
die kan worden opgenomen door planten en 
gras. In de bodem wordt kalkstikstof omgezet in 
ammonium. Kalkstikstof vertraagt de uiteinde-
lijke omzetting van ammonium in nitraatstikstof. 
De vorming van nitraatstikstof wordt zo dus ver-
traagd en gedoseerd en het wordt al naargelang 
de natuurlijke behoefte aan het gras afgegeven. 
Omdat de vrije cyanamide volledig wordt omge-
zet in ammonium, worden er geen bodem-
vreemde afbraakproducten gevormd. Daardoor 
werkt kalkstikstof goed tegen onkruid. Omdat 
het ook schimmelsporen doodt, voorkomt het 
tevens schimmelziektes, temeer doordat het 
natuurlijke antagonisten, zoals de Penicillium-
soorten, bevordert.

Veel velden liggen klaar voor de tweede seizoenshelft.

5 min. leestijd
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Swinkels erkent dat kalkstikstof goed helpt tegen 
ongedierte. ‘Maar er zijn ook andere middelen die 
daartegen kunnen helpen. Wij zoeken altijd samen 
met de klant naar de juiste oplossing, en die hangt 
sterk af van hun wensen. Nu de overheid ernaar 
streeft om chemische bestrijdingsmiddelen uit te 
bannen, zoeken sommige gemeenten een oplos-
sing in biologische middelen, terwijl andere kijken 
naar gunstige bijeffecten van middelen, zoals kalk-
stikstof die heeft.’ 

overweeg alle bijwerkingen
Zoals Hubert Willems eerder al opmerkte, kan 
onnauwkeurig gebruik van kalkstikstof negatieve 
effecten hebben. Bart van Kollenburg van Vos 
Capelle noemde het in het forum zelfs een ‘gevaar-
lijk product’. ‘Wij hebben dit product enkele jaren 
geleden gebruikt ter bestrijding van emelten en 
engerlingen in gazons en sportvelden. Het werkt 
op zich prima, maar het is wel een gevaarlijk pro-
duct! De dosering tegen engerlingen en emelten 
op grasvelden met een bestaande grasmat is 
maximaal 75 kg per hectare. Daarna moet je direct 
beregenen. Wacht er geen half uur mee, want het 
gras verbrandt bijna letterlijk achter de strooier. 
Op nieuw in te zaaien velden kun je naar de 125 
kg gaan’, zo luidt zijn advies. Peter Swinkels onder-
streept het belang van het deskundig gebruik 
van kalkstikstof. ‘Het is een product waarbij de 
spelregels erg belangrijk zijn. Hou je je aan de 
spelregels, dan is er niets aan de hand. In principe 
is het een meststof met langdurige werking dankzij 
het pH-verhogende effect. Om dat te bereiken, is 

het belangrijk dat je een goede strooier hebt die je 
goed kunt afstellen. En dat de kennis en kunde van 
degene die de kalkstikstof aanbrengt op peil is. We 
constateren in de praktijk helaas dat het niet altijd 
goed gaat. Dit heeft te maken met vele factoren 
die je niet in de hand hebt, zoals budgetbeperkin-
gen bij de overheid.’ 

Ondanks de positieve bijeffecten ziet Swinkels 
kalkstikstof niet als de eindoplossing. ‘Mijns inziens 
liggen de kansen in resistente grassen. Insecten 
kun je niet tegenhouden. Wij doen daarom veel 
onderzoek naar de weerbaarheid van grassen. 
Wanneer we die kunnen verhogen, dan zouden 
sportvelden beter kunnen omgaan met de proble-
men die insecten veroorzaken. En in combinatie 
met biodiversiteit kun je dan veel bereiken.’
Rinus Langwerden van De Groenmakers wil het de 
komende maanden door middel van wat proeven 
ondervinden. ‘Kalkstikstof is een betaalbaar mid-
del dat lang werkt en minder uitspoelt. Dat maakt 
het juist zo interessant. Behalve als middel om 
engerlingen en emelten aan te pakken, wil ik ook 
zien of het kan leiden tot minder regenwormen 
in de toplaag. Wanneer dat zo is, dan zouden 
we die toplaag dus minder vet kunnen maken.’ 
Langwerden verwacht later dit jaar meer duide-
lijkheid te krijgen over het resultaat. De discussie 
wordt voorlopig dus nog vervolgd.

Peter Swinkels Rinus Langwerden

DE EffEctiVitEit VaN 
KaLKStiKStof

Kalkstikstof heeft dus ook een werking tegen 
schadelijke dieren. Het is met name actief bij het 
bestrijden van slakken, omdat het de slakken-
eieren vernietigt. Muggen en rouwvliegen zijn 
evenmin liefhebbers van de meststof. Omdat de 
larven van de langpootmug, de rouwvlieg en de 
straalmug aanzienlijke schade aan gras kunnen 
veroorzaken, kan een doelgerichte en regelma-
tige bemesting van weiden en grasland met 
kalkstikstof voorkomen dat de larven van deze 
insecten uitkomen. De tijdens de omzetting 
gevormde vrije cyanamide doodt en vernietigt 
de eieren en larven van vele weideparasieten.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nlwww.smitsveldhoven.nl
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Beregening: meer = minder
Jan Coppens over waterbesparing op de golfbaan

Ondanks alle vooruitgang die er de afgelopen decennia geboekt is, wordt er op de meeste golfbanen nog altijd te veel beregend. Met de juiste aanpak 

is er vaak nog 30 tot 40 procent water te besparen, zegt Jan Coppens van Smits BV uit Veldhoven over de techniek achter beregening op golfbanen. 

Auteur: Peter Voskuil
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Voorbeelden uit de praktijk om dat te onder-
bouwen zijn er legio. Smits BV was bijvoorbeeld 
betrokken bij de totale renovatie van de bere-
gening van de Kennemer Golf te Zandvoort (27 
holes). Een jaar na aanleg was daar al 30 procent 
waterbesparing gerealiseerd. 

Ander voorbeeld: het Rijk van Nijmegen. Hier had 
men 700 sproeiers; na renovatie waren dat er 1100. 
En toch is er meer dan 25% op het water bespaard. 
Jan Coppens: ‘Iedereen associeert meer sproeiers 
met meer water, maar dat is absoluut niet het 
geval. Je moet juist meer sproeiers plaatsen om 
met minder water toe te kunnen. Meer is minder. 
Dat vergt dus wel iets meer investering in de aan-
leg.’ 

Bijzaak
Beregening was lang bijzaak in de golfwereld. 
Kostentechnisch vormt het ook maar een kleine 
component op de begroting. Omdat bijna alle 
banen in Nederland voornamelijk oppervlakte- en 
grondwater gebruiken, zijn die kosten van berege-
ning grotendeels op de elektriciteitsrekening terug 
te vinden. 
Een gemiddelde golfbaan is – los van onderhouds-
kosten en afschrijving op leidingen, pompen, 
sproeiers en hard- en software – al gauw zo’n 
4.000 euro aan variabele (stroom)kosten kwijt. 
Geen bedragen waar penningmeesters wakker van 
liggen. Nu duurzaamheid de laatste jaren echter 
steeds hoger op de agenda komt te staan in de 
Nederlandse golfwereld, neemt de aandacht voor 
beregening toe. 

‘Waterbesparing werd natuurlijk altijd al aan-
gemoedigd, maar we krijgen nu met de factor 
duurzaamheid mooie handvatten om daarop in te 
spelen’, constateert Jan Coppens. ‘Waarom zou je 
ook een pomp 150 uur laten draaien als je met 100 
uur dezelfde efficiency kunt bereiken?’ 
En er is meer: bij goed waterbeleid zijn er minder 
ziektes en onkruid, wat tot behoorlijke besparin-
gen op de onderhoudswerkzaamheden kan leiden. 
Coppens: ‘Beregening is altijd een beetje sluitpost 
geweest. Je merkt het niet meteen als daarin te 
weinig is geïnvesteerd. Beregening heeft ook wel 
iets in zich van: hoe minder je ervan ziet, hoe beter 
het is.’

Vakidioten
In de voorhoede wat betreft de toenemende 
positieve aandacht voor waterbesparing, staat 
een groep fanatieke greenkeepers, verspreid over 
banen door heel Nederland. Zet ze bij leader in 
water solutions Smits BV in Veldhoven neer voor 

bijvoorbeeld een cursus over de computersoft-
ware die de beregening aanstuurt, en je hebt een 
fijne groep vakidioten bij elkaar. ‘Echt leuk om 
mee samen te werken’, zegt Jan Coppens, zelf ook 
vakidioot. ‘Je kunt de mooiste wateroplossingen 
bedenken, maar voor het finetunen daarvan heb je 
mensen nodig die geïnteresseerd zijn in de tech-
niek erachter en vooral niet om de computer heen 
lopen. Bijsturen blijft hoe dan ook altijd noodzaak.’

Coppens is als senior salesmanager Sport en 
Golf bij Smits BV zeker geen onbekende in de 
golfwereld. Hij werkt al dertig jaar bij het bedrijf, 
dat zijn wortels in de agrarische sector heeft. De 
familie Smits begon in 1966 met het bouwen van 
een eigen boorinstallatie om putten te boren, en 
groeide in de decennia daarna uit tot absolute 
specialist in wateroplossingen. Nederland telt zo’n 
200 golfinitiatieven, waarvan 150 ‘grote’ banen. Een 
groot deel daarvan is klant bij Smits. 

Coppens zag de golfsport vanaf de jaren tachtig 
enorm in populariteit groeien. Was het voorheen 
een vrij gesloten markt – golf was een sport voor 
de elite; de bedrijven die daar mochten komen 
hoorden daar ook bij –  daarna kwam de omslag 
naar meer transparantie, met daarin ook meer 
plaats voor het delen van kennis.

Wat de beregening betreft, ging er in de beginja-
ren veel tijd en aandacht zitten in het aanleggen 
van een zo betrouwbaar mogelijk systeem, dat 
relatief weinig onderhoud vergde. Daarin is al veel 
winst behaald, vindt Coppens. Een van de grote 
doorbraken kwam begin jaren negentig, toen de 
overgang van pvc naar polyethyleen leidingsyste-
men zorgde voor een verlenging van de afschrij-
vingstijd: van 20 naar 50 jaar. 
Ook op andere vlakken werden stappen gezet, 
zoals het sleufloos aanbrengen van het pe-lei-

Beregening was lang 

bijzaak in de golfwereld
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dingnet. Hierbij ontstaat nagenoeg geen schade 
aan het gekoesterde gras – voor veel banen reden 
om de vervanging van het systeem door te zet-
ten. Ook op nieuwe banen wordt zo veel mogelijk 
sleufloos gewerkt. Momenteel werkt Smits met vier 
molploegmachines die dat mogelijk maken. ‘Als we 
een beregeningssysteem ontwerpen, houden we 
altijd rekening met de uitvoerbaarheid ervan en 
het onderhoud na de aanleg.’ 

Single head control
Anno 2015 hebben veel nieuwe installaties op golf-
banen al een dubbele rij sproeiers op de fairways. 
Coppens: ‘Als ze mij vragen hoe mijn ideale instal-
latie eruitziet, dan wil ik zo weinig mogelijk water 
verspillen, dus het water zo veel mogelijk binnen 
de maailijnen houden. Dat betekent in de meeste 
gevallen een dubbele rij, of, vanwege de breedte 
van de fairway, zelfs een derde rij sproeiers. Dan 
kun je veel meer doen.’ Op de greens, voorgreens 
en tees geldt dit uiteraard ook. 
  
Ook single head control – elke sproeier apart bedie-
nen – is standaard geworden. De computer laat de 
sproeiers ‘s nachts een voor een draaien. ‘Je moet 
je verplaatsen in het gras: wij eten toch ook liever 
met kleinere hapjes in plaats van heel veel ineens?’ 
geeft Coppens daarbij als voorbeeld. ‘Neem nou 
een plek op de green waar vier sproeiers bij elkaar 
komen. Als ik daar in het midden ga liggen met 
mijn mond open, dan verzuip ik bijna. Dat is alsof 
je emmers water neerkletst. Als je 5 millimeter op 
een green nodig hebt, kun je beter alle vier de 
sproeiers apart hun deel van die 5 millimeter laten 
geven. De intensiteit is dan vier keer zo laag en er 
ontstaat zeker geen afstroom van water.’   

Fairway
De ervaring leert Coppens dat de meeste winst op 
watergebruik te behalen is op de fairways. 

In de golfwereld komt men terug van het ruim 
beregenen van fairways. ‘Stel, je hebt een enkele 
rij met sproeiers; deze hebben een werpwijdte van 
25 meter. Dan beregen je 50 meter, terwijl de fair-
way misschien maar 30 meter breed is. Die twintig 
meter extra draagt misschien wel bij aan de alge-
hele groenheid van de baan, maar levert ook weer 
meer problemen op met onderhoud. Als je daar-
door in het aangrenzende bos gaat beregenen, 
krijg je er van alles bij wat je niet wilt. Dat moet je 
dan allemaal weer behandelen om het teniet te 
doen. De contouren van de fairway worden ook 
niet geaccentueerd op die manier.’  
Sommige clubs maken die omslag naar het accen-
tueren van de fairway-contouren makkelijker dan 
andere. Er zijn clubs die het moeten hebben van 
de uitstraling van hun baan; dat bepaalt voor een 
deel hoeveel golfers ze krijgen. Andere clubs kun-
nen zich meer veroorloven. ‘Neem St. Andrews en 
laatst ook de US Open’, zegt Coppens. ‘Daar is de 
baan ook niet helemaal groen, hoor. En dat zijn 
geen ongelukjes, dat is een bewuste keuze. Voor 
grasliefhebbers was het US Open niet fijn om naar 
te kijken, maar het was natuurlijk wel een gewel-
dige baan.’  

Koele wetenschap
Zelfdenkende variabele pompstations. 
Weerstations. Aanvullende meetapparatuur op 
verschillende niveaus onder het gras, die water-
verzadiging en droogte direct signaleren, maar 
ook informatie geven over onder meer EC-waardes 
en temperatuur. En alles op afstand te bedienen, 
wat enorme tijdwinst geeft bij het controleren 
en aftappen van de systemen. Beregening wordt 
steeds meer koele (computer)wetenschap. 
Coppens: ‘Ik kan toch nooit 1100 sproeiers in 
mijn hoofd hebben en bijhouden hoelang en op 
welk tijdstip die allemaal water moeten geven? 
De computer kan dat wel. Die kent de onderlinge 
afstanden tussen de sproeiers en weet precies wat 
er moet gebeuren om bijvoorbeeld ergens 5 mil-
limeter te beregenen. Ik adviseer altijd: denk niet 
meer in minuten, maar denk in millimeters. 
Beregenen blijft mensenwerk; het beste weer-
station ben je nog altijd zelf’, aldus Coppens.  
Vooruitdenken blijft daarbij essentieel.

Koudwatervrees
Volgens hem is er op de meeste golfbanen nog te 
veel koudwatervrees voor moderne besturingssy-
stemen. ‘De angst voor het onbekende. Men koopt 
een computer en gebruikt er maar tien procent 
van. Als je niet met de computer en de techniek 
speelt om de mogelijkheden te optimaliseren, laat 
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je kansen liggen. Pas als je de rand opzoekt, leer je 
de behoefte van je baan goed kennen.’ 
Daarom geeft Smits BV ook veel trainingen, waarbij 
greenkeepers bewuster gemaakt worden van de 
mogelijkheden van de Rain Bird beregeningssyste-
men waarvan Smits al 35 jaar importeur is. 

Meten is immers weten, vindt Coppens: ‘Hoeveel 
banen nemen er nu op reguliere basis een mon-
ster van het beregeningswater? Dat zou veel meer 

moeten gebeuren. Maar zolang alles er groen 
uitziet, waarom zou je dan iemand laten komen? 
Greenkeepers willen vaak wel, maar die greenkee-
per heeft op zijn beurt ook weer te maken met 
budgetten en de baancommissie.’
Op twee banen is Coppens heel actief wat betreft 
het meten van de pH-waardes van het bere-
geningswater; daar is zichtbaar resultaat mee 
gehaald, vertelt hij.

Een andere actuele discussie is die van de toplaag-
condities. Prikken en beluchten zijn veelgebruikte 
technieken. Uit het buitenland sijpelen echter 
bemoedigende onderzoeksresultaten door over 
alternatieve methodes. In Badhoevedorp loopt 
een proef met magnetisch behandeld water. 
Smits zelf is sinds kort importeur van Greensafer, 
een systeem dat de toplaag door middel van het 
beregeningswater ‘ontsmet’, geheel biologisch, 
waardoor viltvorming wordt tegengegaan en de 
invloed van schimmels wordt verminderd.

300.000 dollar
Coppens denkt dat waterbesparing de komende 
decennia nog belangrijker zal worden. ‘Wij gaan er 
nog steeds van uit dat water gratis is. Het zal hier 
nooit zo extreem worden als in Amerika – ik ben 
daar op een baan geweest die 300.000 dollar per 
jaar aan city water uitgaf. Maar ik geloof wel dat het 
zover gaat komen dat we gaan betalen voor het 
water. Het systeem om te heffen is er eigenlijk al, 

via de waterschappen. Als je moeite doet om water 
te besparen, zullen die kosten mogelijk wel mee-
vallen. Maar op het moment dat er watertekorten 
ontstaan, zal de publieke opinie toch snel zijn: “de 
gebruiker moet betalen”.’

De ervaring leert Coppens 
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Eric Wuyts 
(Flanders Nippon Golf Hasselt) 

‘Ik maak onderhoud niet moeilijker 
dan het hoort te zijn. Dit levert goede 

resultaten op.’

Koen Verhelst (Golf en Countryclub 
Midden Brabant)

‘Ik organiseer met de Greenkeepers 
Association Belgium en met de NGA 

vergaderingen en wij komen regelmatig 
met enkele greenkeepers uit Brabant 
samen om kennis en ervaring uit te 

wisselen.’

Jolanda Vonder (Vos Ruinerwold Golf)
‘Ik bekijk mijn werk vanuit de 

golferspositie – ik golf vaak – en ik houd 
een greenkeepersblog bij in het clubblad. 

Contact met de golfer is belangrijk om 
goed te kunnen werken.’

William Boogaarts 
(De Enk Groen en Golf)

‘Ons vak is aan het veranderen: over tien 
jaar hebben de maairobots het maaiwerk 

overgenomen en zijn greenkeepers 24 
uur, zeven dagen per week bereikbaar, 
omdat zij dan ook vanuit thuis werken.’

Teun Bogaerts (Efteling Golfpark)
‘Welke greenkeeper wil de GOTY-prijs nu 

niet thuis hebben staan?!’

Marco Mooren 
(Rosendaelsche Golfclub)

‘Ik werk al 28 jaar als greenkeeper/
hoofdgreenkeeper en doe dit nog steeds 

met grote passie voor het vak!’

2 0 1 6

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 ?

Wie wordt er Greenkeeper of the Year 2016? Wie wordt de opvolger 

van Koert Donkers en Kristian Summerfield als 

Greenkeeper of the Year 2016? 

De jury is door de vele gesprekken met kandidaten heen en is erin 

geslaagd om uit het talentvolle deelnemersveld een keuze aan 

genomineerden te maken. Het vakblad Greenkeeper organiseert dit jaar 

voor de derde keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. 

Met dank aan de sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds 

gaat een deskundige jury dit jaar weer opzoek naar de beste, meest 

getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

In december word bekend gemaakt wie zich, van de zes 

meer dan voortreffelijke kandidaten, Greenkeeper of the 

Year 2016 mag gaan noemen, als opvolger van Kristian 

Summerfield.

www.greenkeeperoftheyear.nl

Wie wordt de opvolger van
Kristian Summerfield als

Greenkeeper of the Year 2016?

De winnaars van de afgelopen jaren: Koert Donkers en Kristian Summerfield
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Mycorrhiza op gras van greens 
Tina Elida Andersen heeft een jaar besteed aan het bestuderen van mycorrhiza op greens. Ze meent dat mycorrhiza-preparaten geen goede investering 

zijn. In juni van dit jaar werd haar masterthese goedgekeurd door de Noorse Universiteit voor Life Sciences, UMB. Ik ontmoette Tina in Landvik om te 

horen wat ze inmiddels te weten is gekomen over de nauwe samenwerking tussen de grasplanten en de schimmels in de bodem. 

Auteur: Agnar Kvalbein (Bioforsk)

Hoe komt het dat een jonge meid, zoals jij, 
mycorrhiza gaat bestuderen?
De natuur heeft me altijd al geboeid en de belang-
stelling voor biologie werd aangewakkerd doordat 
ik een goede biologieleraar had op de middelbare 
school. Hij raadde me aan naar de universiteit in Ås 
te gaan. Dat was de reden dat ik daar biologie ging 
studeren. Ik wilde mijn masterthese graag thuis 
schrijven. Mijn vriend woont in Arendal; daarom 
nam ik contact op met Bioforsk in Landvik, vlak bij 
de naburige plaats Grimstad. Trygve Aamlid was 
bereid een paar projecten met me te delen. Op 
die manier werden hij en Tatsiana Espevig mijn 
studiebegeleiders, samen met mycorrhiza-expert 
Erik Joner en Arne Tronsmo in Ås. Voor ik in Landvik 
kwam, wist ik niet zo veel over het thema, maar 
op de UMB had ik het nodige opgestoken over 
natuurvakken en micro- en celbiologie. 

Wat is mycorrhiza eigenlijk?
Het is de benaming voor de samenwerking tussen 
planten en speciale schimmels die in de bodem 
leven. De planten staan toe dat de schimmels in 
de wortels dringen en voorzien ze vervolgens 
van koolhydraten, afkomstig van de fotosynthese. 
In ruil daarvoor helpen de schimmels met de 
opname van plantenvoedingsstoffen en water uit 
de grond. Er zijn twee hoofdgroepen mycorrhiza: 
Ectomycorrhiza bestaat uit hyfen die alleen tussen 
de wortelcellen groeien, terwijl endomycorrhiza de 
wortelcellen binnendringt. Het laatstgenoemde 
type komt voor op gras. Binnen in de wortelcellen 
vormt de schimmel structuren die arbuskels wor-
den genoemd, en deze vorm van samenwerking 
wordt daarom 'arbusculaire mycorrhiza' genoemd. 
De arbuskels zijn belangrijk voor de voedseluitwis-
seling tussen schimmel en plant en zijn zichtbaar 

onder de microscoop. Zie foto. Arbusculaire 
mycorrhiza behoort tot een afzonderlijke, zeer 
oude schimmelgroep, de stam Glomeromycota. 
Wetenschappers die de ontwikkeling van het leven 
bestuderen, menen dat deze samenwerking tussen 
planten en schimmels een belangrijke voorwaarde 
was waardoor de planten vanuit de zee het land in 
bezit konden nemen. 

Je zei dat de planten toestaan dat de schimmel 
binnendringt. Hebben ze daarbij een keuze?
Dat is nu net een punt van veel discussie. 
Sommigen zeggen 'ja', anderen 'nee'. Sommige 
onderzoekers denken dat de ontwikkeling voor-
namelijk door de schimmel wordt gestuurd. Er 
bestaat hoe dan ook een chemische communicatie 
tussen schimmel en plant, en beide partijen moe-
ten bepaalde startsignalen van de ander herken-
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Na het kleuren is het gemakkelijk te zien of een wortel gekoloniseerd is met schimmels en mycorrhiza heeft gevormd. 
Foto: Tina E. Andersen 

SCIENCE8 min. leestijd

nen en accepteren, voordat de plant 'zich opent' 
voor de schimmel en hem helpt de wortels te kolo-
niseren. Dankzij die specifieke herkenningssignalen 
kunnen planten andere micro-organismen buiten 
houden. Het is een ongelofelijk fascinerend samen-
spel. Bij mycorrhiza gaat het om symbiose. Dat 
wil zeggen: samenleven tot wederzijds nut. Als de 
plant niet veel suiker kan delen met de schimmel, 
verzendt hij minder initiatiesignalen, of zogeheten 
wortelexsudaten, en wordt er minder mycorrhiza 
op de wortels gevormd. Maar ook andere factoren 
zijn van belang voor de ontwikkeling van de sym-
biose.

Welk profijt hebben de grasplanten van 
mycorrhiza?
De hyfen van de schimmel fungeren als een ver-
lenging van het wortelsysteem van de plant en 
zorgen ervoor dat de bodem kan worden uitge-
kamd op zoek naar voedingsstoffen die anders niet 
toegankelijk zouden zijn voor de plantenwortels. 
Naast een betere water- en voedingsopname is 
ook gedocumenteerd dat de schimmels de planten 
helpen bij droogtestress en ze toleranter kunnen 
maken voor zoutschade. Op veel plaatsen ter 

wereld is dit laatste is een belangrijk effect. Verder 
is aangetoond dat kolonisatie met mycorrhiza de 
planten resistenter tegen ziekte kan maken. Veel 
onderzoek duidt op een betere fosforopname 
dankzij mycorrhiza, maar ook de opname van 
stikstof, koper en zink langs deze weg is gedocu-
menteerd.

Je bent een van de weinigen die specifiek het 
gras van greens hebben bestudeerd. Wat is het 
rechtstreekse nut van mycorrhiza op greens?
Ik heb geen betere graskwaliteit kunnen aantonen. 
Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat jullie 
de greens gewoon 'te goed' verzorgen. Ze heb-
ben gemakkelijk toegang tot water en voeding. 
Daarom is het gras op greens niet zo afhankelijk 
van mycorrhiza als planten in de vrije natuur. Het 
nut van mycorrhiza varieert afhankelijk van de teel-
tomstandigheden, maar het gras op greens wordt 
gekoloniseerd. Ik heb op twee derde van alle wor-
tels schimmel aangetroffen. Er was geen verschil 
tussen roodzwenkgras, gewoon struisgras en krui-
pend struisgras. We dienden het mycorrhiza-prepa-
raat door middel van hollow core-beluchting toe en 
veegden het de bodem in. Ik heb niet kunnen con-

stateren dat dit enig effect had en mijn conclusie 
was dat het toedienen van het mycorrhiza-prepa-
raat in bestaande greens geen nut heeft. Dit baseer 
ik ook op een broeikasexperiment, waarbij het pre-
paraat werd vermengd met nieuwe teelaarde. In 
eerdere studies werd gesuggereerd dat greens die 
geïnoculeerd worden met mycorrhiza-vormende 
schimmels, in opbouw een betere graskwaliteit 
kunnen krijgen door versnelde vestiging en een 
betere groei en stresstolerantie, wat ertoe leidt dat 
de green eerder in gebruik kan worden genomen. 
Maar bij mijn experiment kregen zowel besmette 
als onbesmette potten slechts zo’n 2% mycorrhiza, 
en de conclusie was dat het product slecht functi-
oneerde, in elk geval in combinatie met gras. Het 
kolonisatiepercentage was hoger in de zogeheten 
positieve controleplanten die samen met liggende 
klaver gezaaid waren, maar ook hier zagen we 
geen tekenen van verbeterde plantkwaliteit.

Bij dit potexperiment was ook straatgras betrok-
ken. Straatgras werd evenzeer gekoloniseerd als 
de andere grassen.  Eerder onderzoek duidde erop 
dat struisgras meer baat heeft bij mycorrhiza dan 
straatgras. Sommige onderzoekers meenden daar-
om dat het een negatief effect heeft op straatgras. 
Mijn experimenten geven hier geen onderbouwing 
voor. 

Kunnen greenkeepers zien of de graswortels 
mycorrhiza hebben?
Ja, dat is gemakkelijk te zien. In feite heb je alleen 
maar gewoon keukengerei nodig, wat chemicaliën 
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en een loep. [Tina geeft een recept voor wassen, 
schoonmaken, koken in loog, spoelen, kleuren met 
trypaanblauw, verwarmen en spoelen, waarop 
ik concludeer dat greenkeepers dit niet zo snel 
zullen doen.] Ze vertelt dat mensen van Bioforsk 

in Ås deze test kunnen uitvoeren. Onderscheid 
maken tussen de diverse schimmelsoorten is las-
tig. Daarvoor is een goede microscoop nodig en 
moet je de sporen van de schimmels eruit halen en 
onderzoeken. 

Wat kunnen we doen om goede omstandig-
heden voor mycorrhiza te creëren in greens?
Dat is een goede vraag, waar ik geen pasklaar ant-
woord op heb. Maar ik denk dat hoger maaien en 
minder bemesten een bijdrage zullen kunnen leve-
ren, zegt Tina met een glimlach. De mate van kolo-
nisatie hangt samen met de hoeveelheid wortelex-
sudaat, dat het initiatiesignaal van de plant voor de 
schimmel vormt. Dit is suikerhoudend sap dat uit 
de graswortels lekt. Een plant met een goede foto-
synthese en beperkte toegang tot stikstof zal een 
hoog suikergehalte hebben en kan daarom meer 
suiker delen met de schimmels in de grond. 
We bemestten een proefgreen met 0,5, 1,0 of 1,5 
kg N per 100 m2 en zagen een duidelijke tendens 
(90% zeker) dat de mate van kolonisatie daalde 
van 68 naar 64% wanneer de N-bemesting steeg. 
Verschillende methodes van fosforbemesting had-
den geen effect, hoewel dit wel beschreven is bij 
andere experimenten. 

Het soort organisch materiaal in de wortelzone 
had daarentegen veel te betekenen. We vergeleken 
USGA-greens met turf of compost. Ruim een jaar 
na de vestiging hadden planten in compost een 
kolonisatie van 59%, terwijl deze bij planten waar 
alleen turf was gebruikt, slechts 22% bedroeg. Ik 
heb geen goede verklaring voor dit verschil, maar 
het is duidelijk dat de mycorrhiza-vormende schim-
mels voor bepaalde soorten organisch materiaal 
een grotere voorkeur hebben dan voor andere. 
Verder is het mogelijk dat planten in een optimale 
staat verkeren om mycorrhiza te vormen wanneer 
ze op substraten groeien die rijk aan voedingsstof-

Wortel met schimmelhyfen en veel vesikels ('blaasjes'), wat kenmerkend is voor de familie Glomus. De vorm van de vesikels vari-
eert afhankelijk van hoeveel ruimte er is op de plek waar ze gevormd worden. De hyfen vertakken zich loodrecht terwijl ze langs 
de as van de wortel groeien. Foto: Theo Ruissen.

Eerder onderzoek duidde 

erop dat struisgras meer 

baat heeft bij mycorrhiza 

dan straatgras
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fen zijn, maar de voeding niet snel genoeg vrijge-
ven om de planten uitsluitend via directe opname 
'tevreden te stellen'. De vorming van mycorrhiza 
vond plaats zonder dat we preparaten toevoegden 
en dit duidt erop dat de schimmel zich natuurlijk 
vestigt, als je hem maar de tijd geeft. Hoewel een-
voudige maatregelen zoals minder bemesting of 
gebruik van compost in de wortelzone de natuur-
lijke vestiging kan versnellen, is het waarschijnlijk 
niet nodig en in elk geval niet kosteneffectief om 
greens te besmetten met mycorrhiza-preparaten. 

Kan mycorrhiza schade toebrengen aan de 
planten?
Ja, mycorrhiza kan ook negatieve effecten hebben 
en bij de vraag hoe de plant reageert op koloni-
satie door de schimmel, spelen tal van factoren 
een rol. Wanneer de planten eenmaal mycorrhiza 
hebben, kunnen ze zich nooit meer volledig van de 
schimmel ontdoen. De schimmel zal daarom door-
gaan met suiker te onttrekken aan de planten, ook 
als het gras veel moeite moet doen om voldoende 
suiker voor zichzelf te produceren. Als jullie bij-
voorbeeld een hoge dosis stikstof geven, zal de 
plant gestimuleerd worden tot bladgroei en daalt 
het suikergehalte. In dergelijke gevallen zullen de 
mycorrhiza-schimmels een extra belasting voor het 
gras vormen, terwijl de plant minder baat heeft bij 
een betere voedingsopname. 
Nancy Johnson, uit de VS, heeft iets heel opmer-
kelijks gemeld1. In een broeikas vergeleek ze 
de grasgroei (Big bluestem grass, Andropogon 
gerardii) in twee grondsoorten. De ene was sterk 
bemest, de andere weinig bemest in het jaar voor 

het experiment. De planten groeiden het slechtst 
in de bemeste grond. De verklaring was dat in deze 
grond een andere microflora was ontwikkeld. Er 
waren meer mycorrhiza-schimmels die op de plan-
ten 'parasiteerden'. Deze namen meer van de plan-
ten dan ze teruggaven. De verminderde groei was 
dus te wijten aan het feit dat de planten schimmels 
moesten voeden waar ze weinig nut van hadden. 
Dit is een goed voorbeeld van dat bemesting de 
microflora in de grond beïnvloedt.  
Hoewel ik geen direct nut gezien heb van mycor-
rhiza op greens, weten we dat deze samenwerking 
belangrijk is voor planten in de natuur. Maar ik 
denk dat gras van greens minder profijt heeft van 
mycorrhiza dan veel andere planten. Dit heeft 
ermee te maken dat greens goed verzorgd worden 
en dat gras een effectief wortelsysteem heeft. 

Agrifirm en Biomygreen werken samen aan 
de toepassing van mycorrhiza-schimmels op 
sportvelden. Demo’s lieten onder meer zien 
dat grassen met mycorrhiza-schimmels uit-
gebreidere wortelstelsels ontwikkelen, meer 
ziektewerend zijn en minder gewasbescher-
mingsmiddelen nodig hebben. 
Dr. ir. Jacqueline Baar van Biomygreen BV legt 
uit dat het proefschrift waar het Noorse artikel 
op gebaseerd is, de aanpak van Biomygreen 
BV bevestigt: ‘Mycorrhiza-schimmels moeten 
worden toegepast als duurzaam alternatief 
op de gangbare methode; geen of minder 
gebruik van kunstmest en met deskundigheid 
in duurzaam gebruik van de bodem. In het 
artikel wordt gesteld dat ‘established greens’ 
weinig profiteren van mycorrhiza-schimmels. 
Naar aanleiding van de studie is de volgende 
conclusie accurater, aldus Baar: ‘Greens die 
regulier worden beheerd, en dus rijk zijn 
aan niet-organische nutriënten, profiteren 
weinig van mycorrhiza-schimmels. De kunst 
is juist om de hoeveelheid niet-organische 
nutriënten terug te dringen, zodat gezond 
bodemleven, met mycorrhiza-schimmels, wél 
een kans krijgt. Dit voorkomt uitspoeling van 
kunstmest, vermindert het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen en de beregening kan 
25 tot 50% worden teruggedrongen,’ vertelt 
Baar verder. ‘Bovendien zorgt deze aanpak 
voor een verbeterde wortelontwikkeling van 
10 cm of meer van het gras én een verbeterde 
bodemstructuur. Dit resulteert in een verbe-
terde groei van het gras en zorgt ervoor dat 
de green niet alleen in kleur groen blijft, maar 
ook voorsorteert op de Green Deal.’ 
Het toepassen van mycorrhiza-schimmels is 
maatwerk en deskundigheid is vereist. De 
methode die Biomygreen voorschrijft, is mak-
kelijk toepasbaar en zorgt voor betere kolo-
nisering van de wortels door de mycorrhiza-
schimmels.

Het interview met Tina Elida Andersen werd eerder 
gepubiceerd in het Deense blad Greenkeeperen

1 Nancy Collins Johnson 1993. Can Fertilization of Soil Select Less Mutualistic Mycorrhizae? Ecological Applications 3:749–757. http://dx.doi.org/10.2307/1942106

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5348
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1. Gebruik juiste grassoort en –ras
Kies voor de juiste grassoorten op de juiste plaats. 
Enerzijds passend bij uw wens / gebruiksdoel, 
anderzijds passend bij de bodem. Op schrale 
toplagen groeien roodzwenken nu eenmaal beter 
en struisgrassen gedijen beter bij pH’s vanaf 5,5. 
Maak ook dankbaar gebruik van de innovaties van 
de graszadensector zoals bijvoorbeeld uitlopervor-
mend Engels raaigras of kiemversnellers op basis 
van zeewieren en surfactants.
 
2. Stimuleer groei
Een goede groei begint bij de basis: zorg voor een 
gezonde bodem. Groei is toename van droge stof. 
Een voorwaarde voor  groei is de fotosynthese: 
produceren van droge stof/energie in vorm van 
suikers. Hiervoor is stikstof, magnesium en ijzer 
nodig.
Voeding wordt eerst gebruikt voor onderhoud 
van onder andere wortels en bladgroen, daarna 
pas voor groei. Ademhaling maakt de energie 
vrij uit  aangemaakte suikers, dus het kost suikers 
(hiervoor is fosfaat nodig). Bij lage temperaturen is 
het bodemleven nog niet actief, dus heeft voeding 
met organische stikstof geen zin, beter is  dan 
nitraat stikstof. Let ook goed op de behoefte van 
de grasplant, verschil tussen gewoon en wit struis-
gras of roodzwenken.
 
3. Reduceer stress
Bij stress sluiten de huidmondjes, dus geen 
opname van CO2, hierdoor koelt de plant niet af. 
De meeste stresssituaties in gras doen zich voor 
bij te hoge of te lage temperaturen én bij een 
afwijkende vochthuishouding (te droog of te nat). 
Uiteraard staan deze twee min of meer met elkaar 
in verbinding.  
Ook UV-straling en hoge temperaturen kunnen 
stress veroorzaken. Er zijn nieuwe producten in 

de markt die de grasplant beschermen, zoals  Turf 
Screen. Dit innovatieve en reeds bewezen pro-
duct filtert, absorbeert en reflecteert schadelijke 
ultraviolet- en infra rode golflengtes en beschermt 
hiermee de plant. Grasplanten blijven hierdoor ook 
koeler.
 
4. Bescherm de plant
Naast het wegnemen of voorkomen van de oor-
zaken van stress is het belangrijk om de plant te 
helpen deze perioden van stress goed en gezond 
door te komen. Langdurig onderzoek door 
Headland Amenity op STRI en in laboratoria heb-
ben aangetoond dat problemen met schimmels 
in het najaar voor meer dan 80% kunnen worden 
voorkomen. De grasplant dient dan wel beschermd 
te worden met de juiste plantversterkers. Hiervoor 
ontwikkelde Headland Amenity de zogemaande 
20-20-30 mix. Deze tankmix dient voor een cor-
recte werking vanaf september tot en met januari 
ieder maand toegepast te worden.
Naast het voorkomen van een (te) late stikstofgift 
is het raadzaam te zorgen voor voldoende kali rich-
ting najaar en winter.
 
Conclusie
De gezonde groei van gras is afhankelijk van vijf 
parameters: water, lucht, licht, temperatuur en voe-
ding. De grasplant jaarrond voorzien van voldoen-
de, maar vooral de juiste voeding is essentieel. 
Daarnaast is de vochthuishouding in de bodem erg 
belangrijk. Een goede en gezonde bodem zorgt 
voor gezonde groei van gras en voorkomt stress. 
Hierdoor kunnen vervelende ziekten en plagen 
worden voorkomen. Om uw jaarplan te vereenvou-
digen ontwikkelde Vos Capelle  speciaal voor u het: 
VOSCA Gezonder Gras Concept (GGC). Dit concept 
is gebaseerd op vier pijlers:
 

1. Gebruik juiste grassoort en -ras
2. Stimuleer groei
3. Reduceer stress
4. Bescherm de plant  

VOSCA Gezonder Gras Concept 
(GGC)
Vos Capelle heeft al tientallen jaren haar focus op plant- en bodemgezondheid. De wetgeving dwingt ons en u als greenkeeper/fieldmanager nu ook om 

(weer) na te denken over chemievrij sportveld- en golfbaanbeheer. We zullen samen weer terug moeten naar de basis: Bodem in balans!

Wij helpen u graag verder met ons VOSCA Gezonder Gras Concept (GGC). Het concept is gebaseerd op vier pijlers:

ADVERTORIAL

VOOR MEER INfORMATIE: NEEM CONTACT Op 
MET UW ADVISEUR! 
Bart van Kollenburg - 06-22698609  
(Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – 
Zuid-Nederland) 
Johan Aalderink - 06-44966661  
(Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – 
Noord & Oost-Nederland)
peter Mook - 06-19173944  
(Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – 
West-Nederland)
Dirk de Jong - 06-55333735  
(Stafmedewerker / Adviseur Openbaar Groen, 
Sportvelden en Golfbanen)
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Agrifirm komt als eerste met 
een marktklare oplossing voor 
mycorrhiza in grassoortvelden 
Mycorrhiza: een kleine vriend met een grote werking

De mycorrhiza-schimmel bevindt zich van nature in de bodem, gaat daar een symbiose met de plant aan en voorziet deze van mineralen. Goed om te 

weten, maar wat kunnen we met die wetenschap? 

Auteur: Kelly Kuenen
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Mycorrhiza-schimmels leggen een verbinding tus-
sen de plant en de bodem. Met een fijn netwerk 
van schimmeldraden vormt de mycorrhiza als het 
ware een verlenging van de plantenwortels. De 
plant en de schimmel gaan een symbiose aan, een 
samenwerking waarbij de schimmel de plant voor-
ziet van mineralen en de plant op zijn beurt suikers 
afgeeft aan de schimmel. Deze uitwisseling heeft 
een positieve invloed op de schimmel, maar ook 
op de plant, omdat de schimmel de plant voorziet 
van voedingsstoffen uit delen van de bodem waar 
de plant zelf vaak niet bij kan. Daarnaast kan de 
schimmel de algemene weerbaarheid van de plant 
tegen stress en ziekte verbeteren.

Al enige tijd wordt er, ook buiten wetenschappe-
lijke kringen, gesproken over de mycorrhiza-schim-
mel en zijn positieve werking. De naam mycorrhiza 
(letterlijk ‘schimmelwortel’) zal niet bij iedereen 
een lichtje doen branden. Toch is de schimmel 
alledaagser dan je zou denken; hij komt namelijk 
van nature in alle bodems voor en gaat een samen-
werking aan met veruit het grootste gedeelte van 
de planten en bomen. Elf jaar geleden schreef 
Jacqueline Baar in zustervakblad Greenkeeper al 
over de voordelen van mycorrhiza op golfterreinen, 
maar echt commerciële toepassingen van mycor-
rhiza in golf en sport bleven achterwege.
Een korte zoekopdracht in Google laat zien dat 
de schimmel inderdaad geen onbekende is; de 
zoekterm ‘mycorrhiza’ levert zo’n zesduizend resul-
taten op, de officiële meervoudsvorm ‘mycorrhizae’ 
zelfs een veelvoud van dat aantal. De mycorrhiza-
schimmel duikt daarnaast regelmatig op in weten-
schappelijke onderzoeken, waaronder die van de 
Universiteit van Utrecht en Wageningen UR. Voor 
de ‘graskundige’ lezers van Greenkeeper komt het 

onderwerp waarschijnlijk wat meer uit de lucht 
vallen. In de sportsector zijn experimenten met 
de inzet van mycorrhiza nog op de vingers van 
één hand te tellen. Agrifirm is waarschijnlijk de 
eerste die nu met een marktklaar product op de 
Nederlandse markt komt.

Soorten schimmels 
Wellicht is het verstandig om hier even pas op de 
plaats te maken en te beseffen dat de ene mycor-
rhiza de andere niet is, dat niet elke mycorrhiza 
overal voorkomt en dat een bodem vaak een 
mengeling van verschillende soorten schimmels 
bevat. De mycorrhiza-schimmel kan onderverdeeld 
worden in verschillende soorten, waarvan de ecto-
mycorrhizaschimmels en de arbusculaire mycorrhi-

Het meerendeel van de 

planten gaat een 

samenwerking aan met 

mycorrhiza-schimmels

Marcel van der Heijden Peter Swinkels Henrie Bekkers

6 min. leestijd



www.greenkeeper.nl40

zaschimmels twee hoofdcategorieën zijn. Tot welke 
van deze twee vormen een schimmel behoort, is 
afhankelijk van zijn manier van groeien. In tegen-
stelling tot de arbusculaire mycorrhizaschimmel 
groeit de ectomycorrhiza voornamelijk rondom 
de wortels (vandaar ook het voorzetsel ‘ecto’, wat 
zoveel betekent als ‘uitwendig’). Arbusculaire 
mycorrhizaschimmels groeien daarentegen in de 
wortels van de plant, waar ze zogenaamde arbus-
kels vormen. In deze arbuskels vindt de wederzijd-
se uitwisseling van voedingsstoffen plaats.
In een gezonde bodem zijn van nature volop 
mycorrhiza-schimmels aanwezig. Bovendien 
gaat veruit het merendeel van de planten een 
samenwerking met de schimmel aan. ‘Ruim vier 
vijfde van alle planten die op het land groeien, 
dat zijn ruim 250.000 plantensoorten, leeft samen 
met mycorrhiza-schimmels’, stelt Marcel van der 
Heijden, hoogleraar Mycorrhiza-ecologie aan de 
Universiteit van Utrecht. Een van de plekken waar 

ze volop aanwezig zijn, is natuurlijk grasland, 
waar volgens Van der Heijden zo’n 50% van de 
plantenwortels mycorrhiza-schimmels bevat. Dat 
de schimmels juist in natuurlijk grasland aanwezig 
zijn, is niet voor niets. In hoeverre de plant een 

De vliegenzwam is een bekende ‘mycorrhiza-paddenstoel’.

Mycorrhiza

Golfbanen worden vaak 

op verstoorde grond met 

weinig mycorrhiza-

schimmels aangelegd



41www.greenkeeper.nl

beroep doet op de schimmel, en dus afhankelijk is 
van de samenwerking, is namelijk afhankelijk van 
de bodemkwaliteit. Volgens Van der Heijden zijn 
de schimmels zeer belangrijk in ecosystemen met 
weinig voedingsstoffen, zoals bossen en natuur-
lijke graslanden. ‘In zulke ecosystemen nemen 
mycorrhiza-schimmels wel 80% van de stikstof en 
fosfaat voor de plant op’, stelt Van der Heijden in 
zijn oratie uit 2012. 

Menselijke aanwezigheid, bijvoorbeeld op golf-
banen, kan een negatieve invloed hebben op 
het bodemleven. Golfbanen worden vaak op ver-
stoorde grond met weinig mycorrhiza-schimmels 
aangelegd. Ook worden ze intensief bemest, 
waardoor ze minder mycorrhiza-schimmels bevat-
ten. Het toepassen van mycorrhiza-schimmels op 
sportvelden kan de kwaliteit van de bodem op een 
duurzame manier verbeteren. ‘Er wordt nog volop 
onderzoek gedaan naar de effecten van mycor-
rhiza. De conclusies van deze onderzoeken zijn 
niet altijd eenduidig. Toch heeft de techniek zeker 
potentie’, vertelt Van der Heijden. ‘Het is moeilijk 
op voorhand te zeggen wanneer het toedienen 
van mycorrhiza-schimmels zin heeft. Of schimmels 
aanslaan, is namelijk sterk afhankelijk van de spe-
cifieke situatie. Enkele van de factoren die het suc-
ces bepalen, zijn de hoeveelheid reeds aanwezige 
mycorrhiza-schimmels en de voedingsstoffen in 
de bodem. Gaat het om een gezonde bodem met 
volop mycorrhiza-schimmels, dan heeft het toedie-
nen van extra schimmels waarschijnlijk weinig zin. 
Maar is dat niet het geval, dan heeft het denk ik 
wel zin. Mycorrhiza-schimmels helpen niet alleen 
bij de opname van voedingsstoffen. In een aantal 
gevallen is aangetoond dat ze ook de weerbaar-
heid van de plant (dus ook van grassen) tegen 
ziektes en stress verhogen.’

Bodemanalyse 
‘Zwaarbelaste bodems, zoals die onder golfbanen, 
bevatten weinig mycorrhiza’s. Dit kan een nega-
tieve invloed hebben op de kwaliteit van het veld’, 
vertelt Peter Swinkels van Agrifirm. Agrifirm zocht 
een manier om de kwaliteit van sportvelden te 
optimaliseren en zo een hoger aantal speeluren te 
realiseren. Daarom heeft men het afgelopen jaar 
proeven uitgevoerd om te kijken hoe de positieve 
werking van de mycorrhiza-schimmel praktisch 
kan worden toegepast op bestaande velden. 
Het bedrijf heeft de afgelopen periode succes-
volle proeven uitgevoerd met het toepassen van 
mycorrhiza op velden, naar eigen zeggen volgens 
een unieke methode. Proeven in de gemeenten 
’s-Hertogenbosch en Venlo laten volgens Swinkels 

positieve resultaten zien. ‘We zien onder andere 
dat de weerbaarheid van het veld groter wordt en 
dat het wortelgestel zich beter ontwikkelt.’ Volgens 
Agrifirm zou de bewortelingsdiepte door de 
behandeling met mycorrhiza met tien tot vijftien 
centimeter toenemen, waardoor de bovenlaag 
beter hecht aan de onderlaag. Het gras wordt 
daardoor bestendiger en gaat langer mee. Eenmaal 
aangeslagen moeten de schimmels ook de onder-
houdskosten drukken, omdat er volgens Swinkels 
minder hoeft te worden beregend en bemest en 
het gebruik van graszaad afneemt. 

Volgens Swinkels voldoet het niet om er bij een 
slechte veldkwaliteit bij wijze van spreken ‘maar 
wat schimmels tegenaan te gooien’. ‘Je moet er 
zeker van zijn dat de schimmels ook werkelijk de 
kans krijgen om te groeien.’ Samen met advies- en 
onderzoekscentrum Biomygreen kijkt Agrifirm hoe 
het bodemleven verbeterd kan worden. Daarom 
wordt op de betreffende velden eerst een bodem-
analyse uitgevoerd (een zogenaamde nulmeting), 
om de samenstelling inclusief verschillende 
eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. 
Biomygreen levert vervolgens aan de hand van de 
bodemanalyse een passend product. Het gaat om 
een drager waarin mycorrhiza-schimmels zijn ver-
werkt, en die door de beheerder kan worden inge-
strooid of machinaal ingebracht.  Volgens Swinkels 
is er nu voor gekozen om de mycorrhiza met een 
doorzaaimachine in de toplaag te brengen. 
De ontwikkeling van de grasplanten wordt vervol-
gens in de gaten gehouden, onder andere door 
het uitvoeren van een wortelanalyse na ongeveer 
acht weken. Op basis van de wortelgroei kan de 
behandeling bijgestuurd of voortgezet worden. Nu 
de resultaten in de twee gemeenten positief zijn, 
zal de techniek volgens Swinkels ook op andere 
velden worden gebruikt. Swinkels verwacht dat de 
toepassing er – naast de verbeterde veldkwaliteit 
– uiteindelijk ook voor zal zorgen dat beheerders 
minder meststoffen hoeven te gebruiken. 

Wortelgestel
‘s-Hertogenbosch is een van de gemeenten waar 
Swinkels proeven heeft uitgevoerd. Henrie Bekkers, 
beheerder buitensportaccommodaties bij de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch, zag verbeterpunten 
in het wortelgestel van ‘zijn’ gras. Op twee velden 
wilde het wortelgestel niet doorzetten, waardoor 
er meer bespelingsschade optrad in het begin van 
het voetbalseizoen. Agrifirm onderzocht daarom 
zowel het betreffende trainingsveld als het hoofd-
veld. Aan de hand van wortelonderzoek werd 
proefmatig doorgezaaid en het bemestingspro-

gramma aangepast. Bij tussentijds onderzoek bleek 
volgens Bekkers dat de wortels gegroeid waren en 
dat deze tevens een betere kleur vertoonden, en 
na enkele maanden blijkt ook de algehele graskwa-
liteit verbeterd. ‘De velden hebben een zichtbaar 
beter wortelpakket, waardoor ze minder bespe-
lingsschade oplopen.’ ’s-Hertogenbosch begint 
naar aanleiding van de resultaten met de behan-
deling van een derde veld binnen de gemeente. 
Agrifirm start binnenkort met bodem- en wortel-
onderzoek in een derde gemeente.  

Van der Heijden wijst nogmaals op het belang 
van vooronderzoek bij het toepassen van mycor-
rhiza-schimmels. ‘Het toepassen van mycorrhiza-
schimmels heeft zoals gezegd niet altijd zin. Het 
werkt nu eenmaal niet op dezelfde manier als 
bijvoorbeeld kunstmest, waarbij je wat mest op het 
veld strooit en het gras automatisch harder gaat 
groeien. Door vooronderzoek te doen kun je gedif-
ferentieerd in kaart brengen hoe de bodem eruit 
ziet en daar de behandeling op aanpassen.’
Ook Peter Swinkels van Agrifirm waarschuwt voor 
te hoge verwachtingen: ‘Wat betreft bemesting zal 
de knop wel om moeten, om het positieve effect 
van mycorrhiza te behouden. Je zult de keuze voor 
bepaalde meststoffen moeten afstellen op het 
behoud van mycorrhiza.’

ACHTERGROND

Mycorrhiza

Dit product is door de redactie van 
Greenkeeper voorgedragen voor de Green 
Innovation Award in de categorie Sport

GREEN 
INNOVATION
2015 award

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van de oratie ‘Met 
Mycorrhiza Meer Mans. Duurzaamheid door onder-
grondse Schimmelnetwerken’ van Marcel G.A. van 
der Heijden en het artikel ‘Mycorrhizaschimmels in 
golfterreinen…’ van Jacqueline Baar (Greenkeeper 
2-2004).
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Ik ben net terug van vakantie als ik deze editie van Greenkeeper nog eens 
doorblader. Het is weer even geleden, dus ik moet nog een keer teruglezen 
om te kijken waar het ook alweer over gaat. Bij ons mini-onderzoekje over zon-
nebrand werd ik even hardhandig herinnerd aan mijn eigen vakantie. Ik hoef 
maar tien dagen per jaar in de volle zon op mijn fietsje te zitten. Voor green-
keepers ligt dat anders. Op Nederlandse banen schijnt de zon niet 365 dagen 
per jaar zo fel als tijdens mijn vakantie in Beieren, maar toch. 

Ik heb eens wat rondgevraagd hoe greenkeepers en fieldmanager zich in het 
algemeen beschermen tegen overmatige zon. Kort samengevat is dat een 
beetje zoals ik tijdens mijn vakantie in Duitsland deed. Halverwege de middag, 
als de zon echt begon te steken, werd de tube gepakt en halfslachtig nog wat 
gesmeerd. Uit het onderzoekje dat wij onder onze lezers hebben uitgevoerd, 
blijkt dat greenkeepers zelf het idee hebben dat het wel meevalt, en dat wij 
onze leidinggevenden zelfs een kleine voldoende geven voor de mate waarin 
zij ons aansporen om onszelf toch vooral goed te beschermen. De zon – zo zou 
blijken uit wetenschappelijk onderzoek – is gelukkig veel vaker onze vriend 
dan onze vijand. Een gezonde dosis zonnestraling is daarom essentieel voor 
het goed functioneren van ons gestel, maar als de zon schijnt zoals hij dat de 
laatste weken heeft gedaan, moet er echt een tube aan te pas komen.

Het belangrijkste onderdeel van deze Greenkeeper is de bekendmaking van 
de zes genomineerden voor de Greenkeeper of the Year-award. Voor de jury, 
onder inspirerend voorzitterschap van Wim Smits, was het kiezen van de zes 
genomineerden weer een reuzenklus. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er 
waren dit jaar in totaal 68 kandidaten voorgedragen voor de titel Greenkeeper 
of the Year. En het is een hele klus om het met een jury van zes eens te worden 
over de zes kanshebbers, oftewel de genomineerden. Gelukkig is dit toch 
gelukt. Elders in deze uitgave leest u de namen van deze genomineerden. In 
de komende uitgave zullen wij interviews met deze greenkeepers publiceren, 
zodat u de kans hebt ze wat beter te leren kennen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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DESKUNDIG ADVIES EN SERVICE,
DAT MAAKT HET VERSCHIL

DE STERKTE VAN
EEN DEALERNETWERK

RECREATIEGRASSEN 
VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

VOOR DEALERADRESSEN: ZIE  WWW.TOPGREEN.ORG

Speciale 4turf actie.Koop 4turf graszaad en ontvang de GRASSPION met 
NASA-technologie GRATIS! *
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