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Welke aanpak is de beste?

gps-roughmaaier
verhoogt efficiëntie
Oefenen op Bentwoud

aha de man weer
schouders eronder,
als één man

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren

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

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

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



5www.greenkeeper.nl

38 Kennis over alternatieven 
voor chemische gewas-
beschermingsmiddelen 
schaars en weinig bekend

‘Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar alternatieven voor chemische gewas-

beschermingsmiddelen op golfbanen.’ Dat schrijven WUR-onderzoekers Taco 

Regensburg en Cesar Niëto in het in januari uitgekomen DTRF-onderzoek naar 

alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen. ‘Maar 

zorgwekkender is misschien nog wel dat de schaarse beschikbare kennis hier-

over nog lang geen gemeengoed is onder greenkeepers’, zegt William Boogaarts, 

innovatiemanager golfbanen bij De Enk Groen en Golf.   
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Efficiënt beregenen in tijden  
van klimaatverandering

Door een voorspelbaar klimaat met vol-

doende regen was Nederland altijd een  

relatief makkelijk land voor het onderhoud 

van golfbanen. Klimaatverandering dreigt 

daar verandering in te brengen. Perioden 

van aanhoudende droogte, afgewisseld  

met excessieve regenval maken dat green-

keepers beter moeten nadenken over  

efficiënte beregening van hun banen.  

Dat besef is nog niet overal in de golfbran-

che doorgedrongen.

Aha de Man weer de schouders 
eronder, als één man

Aha de Man zet na een stevige reorganisatie vol in 

op de toekomst met een efficiencyslag door gps-

gebruik, maar ook met een opgefriste identiteit, 

waarin de focus ligt op baanonderhoud en  

-renovatie en op een hecht klantcontact.

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,  
overheden en individuele abonnees.

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

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

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

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

De hete droge julimaand en de natte koude augustus-

maand zijn niet bevorderlijk voor een mooie gesloten 

mat in het najaar. Er ontstaan kale plekken door droogte 

of door te natte omstandigheden. Kale plekken zijn een 

prooi voor onkruiden zoals straatgras. 

‘Het is een uitdaging om de gps-roughmaaier te finetunen, 
maar hij  verhoogt de efficiëntie enorm’

Sinds mei 2017 draait golfbaanaannemer  Aha de Man een pilot op golfbaan 

Bentwoud met de eerste roughmaaier met gps: een John Deere 9009A.  

De betrokkenen hebben een inofficiële gps-werkgroep gevormd en komen  

geregeld samen om de voortgang van de proef te bespreken.  

Vakblad Greenkeeper schuift aan.
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Graniet Import 
Benelux B.V.

Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam

The Netherlands
+31 (0)20 33 44 868

info@graniet-import.nl

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Jacobsen brengt lithi-
um naar de golfbaan
Onlangs schreef Greenkeeper al over de E-Z-Go Elite: 
de eerste golfkar op lithiumbatterijen. Er zijn echter 
al langer diverse lithiumaangedreven maaiers op de 
markt, gefabriceerd door Jacobsen.

Zo is de handgreenmaaier Jacobsen Eclipse 2 uitge-
rust met lithiumbatterijen. Met minimaal drie maal 
de capaciteit van de loodzuurvariant is deze maaier 
een mooie toevoeging aan het elektrische pakket 
van Jacobsen.

Koploper op het gebied van elektrisch maaien in 
de golfwereld blijft vooralsnog de Jacobsen Eclipse 
322. Deze driedelige greenmaaier is in zijn geheel 
elektrisch en kan een volledige golfbaan maaien. 
De machine kenmerkt zich door weinig onderhoud 
(weinig draaiende delen) en een laag geluidsni-
veau. Door de elektrische aandrijving is de machine 
bovendien ook milieutechnisch gezien voordelig, 
waardoor hij klaar is voor de toekomst. Pols Groep 
levert de Jacobsen-machines voor de Nederlandse 
markt. Pols toont de machines tijdens Groentechniek 
Holland in stand 1.29, veld A.

Golfbaan Oijense gaat 
uitbreiden
Golfbaan Oijense Zij heeft vandaag plannen gepre-
senteerd voor uitbreiding van de baan. Deze uit-
breiding moet in drie fases plaatsvinden, zo meldt 
de golfbaan. De Oijense Zij in Oss is momenteel een 
negenholes-par-3-golfbaan. Het oorspronkelijke plan 
was om er een 'volwaardige negenholesbaan' van 
te maken. Het lukte echter niet om het benodigde 
bedrag van 4,5 miljoen euro bij elkaar te krijgen, 
waarna eigenaar Jan van Erp het plan november 
vorig jaar afblies.

Van Erp heeft nu een nieuw plan: hij wil de uitbrei-
ding in drie fases realiseren. De eerste stap betreft 
onder andere het aanleggen van twee nieuwe par-3-
holes en het verlengen van hole 6. Van Erp zal deze 
eerste uitbreiding zelf financieren. Als alles volgens 
plan verloopt, zal de aanleg van de eerste uitbrei-
ding in het voorjaar van 2018 van start gaan.
In een verder stadium (uitbreiding 2) zal de accom-
modatie onder handen genomen worden, en er zijn 
plannen voor de aanleg van drie par-4-holes. De 
realisatie hiervan zal parallel lopen aan de eerste uit-
breiding, mits de benodigde anderhalf miljoen euro 

La Mer ondergaat grote restauratie
De Franse linkscourse La Mer, onderdeel van Golf du Touquet, is de afgelopen tijd flink onder handen 
genomen met een groot restauratieproject. Het doel van de restauratie was om vier 'Harry Colt-holes' 
terug te brengen, die in de Tweede Wereldoorlog verloren waren gegaan en later bij een restauratie niet 
goed teruggebracht waren. Harry Colt is de ontwerper van de oorspronkelijke baan. Bij de restauratie zijn 
oorspronkelijke luchtfoto's uit de jaren dertig gebruikt om de baan weer zo veel mogelijk op het originele 
ontwerp te laten lijken. Er zijn vier holes op de schop gegaan: holes 13 tot en met 16. Deze holes lagen 
niet precies op de plek waar ze oorspronkelijk lagen en hadden een aantal Colt-karakteristieken verloren. 
Verder is er een nieuw clubhuis in gebruik genomen. Nu La Mer onder handen is genomen, volgen bin-
nenkort de andere onderdelen van het 45 holes tellende complex. La Mer, gelegen nabij Calais, wordt 
beheerd door de Open Golf Club. Deze organisatie heeft meer dan vijftig golfclubs onder zijn hoede. 
Bijzonder aan dit restauratieproject is dat het werk mede gedaan is door een Nederlandse golfbaanarchi-
tect: Frank Pont van Infinite Variety Golf Design. Pont is één van de weinige Colt-experts in de wereld.

Klaas van Ommen 
beregeningstechniek

Zuiderzeestraatweg 541
8091CP Wezep
06 - 20456702

www.klaasvanommen.com

Zonna B.V.
Markt 12, 9411 KP Beilen
T: 0593-582 444
E: info@zonna.nl
www.zonna.nl
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NIEUWS

en vergunningen verkregen worden. Mochten de 
eerste twee uitbreidingen gerealiseerd worden, 
dan zal in het laatste stadium gezocht worden naar 
financiering voor nog eens negen holes. Die stap is 
voorlopig echter nog niet aan de orde.

Nieuwe grasmat Arena 
binnen 48 uur klaar
De Enk Groen & Golf, Fieldturf Benelux, Hendriks 
Graszoden, Amsterdam Arena en AFC Ajax hebben 
een paar drukke dagen achter de rug. Afgelopen 
zaterdag- en zondagavond trad U2 namelijk nog 
op in het stadion, terwijl op de woensdag daarna 
de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en 
Olympique Nice in de planning stond. Dat bete-
kende dat er nog geen drie dagen de tijd was om 
een compleet nieuwe grasmat aan te leggen.

De afgelopen dagen zijn de zoden gelegd en 
binnen 48 uur na het laatste concert lag het veld 
weer op zijn plaats. Ajax had woensdagavond 
dus de beschikking over een zeer verse mat. 
Groundsmanager Martin Brummel van Ajax is 
tevreden over het verloop van de aanleg van de 
mat: 'Dit was een logistieke operatie die we tot in 
de puntjes voorbereid hebben. De samenwerking 
tussen alle disciplines is perfect verlopen: een 
echte team effort.'

Nieuw contract Golf-
club Beveren en HGM
Recent werd een nieuw onderhoudscontract afge-
sloten tussen Golfclub Beveren en de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij (HGM). 

De overeenkomst beslaat het volledige onder-
houd van de huidige golfbaan, inclusief geplande 
werkzaamheden en de uitbreiding met vier holes 

in 2018-2019. De aanbesteding werd gewonnen 
op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, zo 
luidt de verklaring. 

De baan van Golfclub Beveren, een linksgolfbaan, 
ligt in een natuurgebied met een hoge ecologi-
sche waarde. 'Dit vergt maximale prioriteit', vertel-
len de partijen. 'HGM heeft de nodige specialisten 
in huis voor het gebruik van de toegestane bestrij-
dingsmiddelen en zij volgen en implementeren 
steeds de laatste regelgeving.' Belangrijke punten 
zijn daarmee het (h)erkennen en aanpakken van 
schimmels, aaltjesaantasting, voedingstekorten, 

het bepalen van watergiften en het opstellen van 
bemestings- en gewasbeschermingsplannen.

Golfclub Beveren is opgericht in 1989 en werd in 
2013 uitgebreid van zes naar negen holes. De baan 
ligt te midden van de Antwerpse haven, waardoor 
zee- en binnenschepen naast het golfterrein varen. 
Met zicht op de Schelde doet de baan aan als een 
typische Engelse kustbaan. Op termijn wordt de 
baan uitgebreid naar negen + vier holes.

VGR levert eerste 
Trimax Procut S3
Gras Totaal Beheer Oskam heeft als eerste in 
Nederland de beschikking over een Trimax 
Procut S3. VGR Groep, importeur van Trimax in 
de Benelux, heeft deze machine geleverd. Wim 
Oskam was op zoek naar een solide maaier die hij 
zowel op golfbaan Kromme Rijn als in zijn fruit-
teeltgaard kon inzetten. Robuustheid en kwaliteit 
waren de eisen die hij aan de machine stelde. De 
Trimax Procut S3 is een maaier die met gemak zijn 
werk kan doen tussen fruitbomen. Daarnaast is de 
Procut S3 eenvoudig in hoogte af te stellen, zodat 
hij ook gebruikt kan worden op de golfbaan. Na 
een demonstratie op de golfbaan was Gras Totaal 
Beheer Oskam overtuigd. Inmiddels maait Oskam 
al een paar weken met de Trimax.



Een betere leefomgeving 
met TRILO® machines
In onze fabriek in Amersfoort maken wij zuigwagens, bladblazers, 

maaiers en machines voor het onderhouden van golf, sport

velden en openbaar groen. TRILO® machines dragen elke dag  

bij aan een schonere, veiligere en duurzamere leefomgeving in 

meer dan 40 landen. Elke TRILO® machine kan naar wens ‘online’  

worden samengesteld. Zo krijgt u altijd precies de machine die  

u nodig heeft.     

BLADBLAZERS | ZUIGUNITS COMPACT | BLADZUIGWAGENS | ZUIGUNITS GROOT | VERTICUTEERUNITS |  MAAIMACHINES

Vanmac BV / Astronaut 40 / 3824MJ Amersfoort
Tel: (+31) (0)33 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com

www.trilo.com 

Wilhelminaweg 64
6951 BP Dieren
0313 619 042 
www.buiting.nl

OOK ZIN IN 
EEN GOED 
ADVIES?
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Pols levert Jacobsen 
bij DLF 
Met een ferme handdruk heeft technisch golfspe-
cialist Jan Tanis van Jacobsen-importeur Pols uit 

Zuidland de overname van de machine bevestigd 
door Mattieu Wident, breeding manager (kweker) 
van DLF Moerstraten. Maaier Cees en vestigingslei-
der Henk van der Aa zijn verheugd dat de machine 
zijn werk kan gaan doen. Henk van der Aa laat 
weten: 'De unieke positie die DLF vooral op het 
gebied van veredelen, kweken en leveren van 
graszaad heeft, vraagt om de hoogste kwaliteit 
maaiwerk. De internationale positie van DLF is 
sterk en Nederland speelt een zeer belangrijke rol 
in het veredelen van gras. Er liggen in Moerstraten 
dan ook 40.000 proefveldjes; als je ze achter elkaar 
zou leggen, zouden ze een lengte van 40 kilometer 
hebben.' De Jacobsen LF570 is volgens hem geko-
zen vanwege het mooie en stabiele maaibeeld en 
de meesturende maaikooien, die met gegroefde 
voorrol de optimale bodemvolging bieden. 'Alle 
bedieningselementen aan de rechterkant in de 

armsteun, één joystick voor heffen en zakken en 
een display met alle belangrijke functies in het 
gezichtsveld van de bedieningsman.'
Omdat het vlakke proefveldengebied geen taluds 
heeft, werd gekozen voor de 2WD, maar de 
machine is ook leverbaar in 4WD. Een werkbreedte 
van 254 cm, hydraulische besturing en instelbare 
rij- en maaisnelheden achter de pincode zorgen 
voor een maximaal maairesultaat met deze licht-
gewicht maaier, die oorspronkelijk is ontworpen 
voor fairways.

We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

72ste editie Saltex-beurs 
Op woensdag 1 en donderdag 2 november vindt de 72ste editie van Saltex plaats. Toegang tot de 
beurs, die plaatsvindt in Birmingham, is gratis. Saltex (Sports amenities landscaping trade exhibition) 
brengt alle ontwikkelingen in de (kunst)grasmarkt en de groene sector bij elkaar. Vorig jaar trok de 
tweedaagse beurs zo'n negenduizend bezoekers; de verwachting is dat het aantal dit jaar nog hoger 
zal liggen. Bezoekers kunnen op Saltex terecht voor gratis adviezen van experts, terwijl er ook educa-
tieve seminars gegeven worden. ‘s Avonds worden traditioneel de IOG Industry Awards uitgereikt. 
Met meer dan 250 exposanten op de beursvloer valt er ook dit jaar weer genoeg te zien. Tot die expo-
santen behoren onder meer Barenbrug, Bayer, DLF, GKB Machines, Granuband, Greenfields, Husqvarna, 

ICL, John Deere, Limagrain, Stihl en 
Votex. Bij GKB Machines hoefde men 
niet lang na te denken over nieuwe deel-
name. Tom Shinkins van GKB laat weten: 
'2016 was voor ons de tweede keer dat 
wij als zelfstandig bedrijf op Saltex ston-
den. We hebben toen veel orders binnen 
kunnen halen en daarom hebben we 
ook voor dit jaar weer geboekt. Het was 
goed om zo veel mensen uit de sector 
bij elkaar te zien, zowel uit het VK als de 
rest van Europa.'
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Welke aanpak is de beste om chemie beschikbaar te houden op de golfbaan?

Deense golfsector meet  
werkelijke milieubelasting,  
terwijl Nederland lijkt aan te 
koersen op absolute ban op  
gewasbeschermingsmiddelen

Het instrument dat de Deense golfsector hiervoor 
inzet, is allesbehalve nieuw. Toen de Nederlandse 
agrarische wereld een aantal jaren geleden in de 
Nota Duurzame Gewasbescherming liet zien een 
reductie van gewasbescherming met maar liefst 

zeventig procent te hebben bereikt, betekende dat 
niet dat het aantal liters of kilo’s gewasbescher-
mingsmiddel met 70 procent was afgenomen, 
maar dat de milieu-impact drastisch was ingeperkt. 
Iets wat vooral mogelijk was door het gebruik van 

andere middelen die minder toxisch waren voor 
het milieu. 
Het lijkt erop dat de Deense golfsector meer cou-
lance heeft weten te bedingen dan in Nederland 
het geval is. Waar de Nederlandse overheid in 

Ook de Deense golfsector maakt zich hard voor het verminderen van het gebruik van chemie op golfbanen, net als de Nederlandse. Een opvallend ver-

schil tussen Nederland en Denemarken is dat de Denen veel beter inzichtelijk weten te maken hoe schadelijk of misschien wel onschadelijk chemie is. 

Strategisch een slimme zet, omdat je daarmee heel nadrukkelijk de deur openhoudt voor de beschikbaarheid van bepaalde chemische gewasbescher-

mingsmiddelen op de golfbaan.      Auteur: Paul van der Sneppen

Torben Kastrup Petersen
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INTERVIEW

haar Green Deal met de branche aanstuurt op het 
volledig uitbannen van chemie, stelt het Deense 
ministerie van Milieu en Voedselvoorziening de 
milieu-impact van de gebruikte middelen centraal. 
Greenkeeper houdt de beide varianten tegen het 
licht.  

Wie niet beter weet, is in de veronderstelling dat 
de Denen meer speelruimte krijgen om chemi-
sche gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. 
De Deense overheid heeft immers geen verbod 
uitgevaardigd op het gebruik van chemische plant-
beschermingsmiddelen. Ze streeft daarentegen 
naar minimaal gebruik van chemie op de Deense 
golfbanen. De impact van de producten op het 
milieu staat hierbij centraal. 

Quota
De Deense golfbanen zijn sinds 2013 bij wet ver-
plicht hun middelengebruik bij te houden en te 
rapporteren. De overheid heeft daarvoor een geau-
tomatiseerd systeem geïntroduceerd. Op basis van 
de unieke eigenschappen van elke baan worden 
op uniforme wijze quota toegekend voor het 
gebruik van pesticiden, herbiciden en fungiciden. 
‘Voor elk onderdeel van de baan wordt vastge-
steld welke middelen zijn toegestaan en in welke 
hoeveelheid. Zo wordt bijvoorbeeld voor zowel 
de green als de fairway en de roughs een recept 
op maat samengesteld’, legt greenkeeper Torben 
Kastrup Petersen uit. Petersen is hoofd golf course 
management van de Deense Golfunie (DGU), het 
equivalent van de Nederlandse Golffederatie (NGF).

Alternatieven 
Ook schrijft de wet voor dat aan elke inzet van 
chemie een alternatievenanalyse moet voorafgaan. 
Pas als de alternatieven uitgeput zijn, mogen 
chemische middelen ingezet worden en zelfs dan 
nog strikt binnen de toegekende quota. De wet-
gever wil greenkeepers nadrukkelijk aanzetten tot 
experimenten met nieuwe regimes voor bemes-
ten, beluchten, maaien, verticuteren en sproeien. 
‘Iedere greenkeeper moet daarin zijn eigen weg 
vinden’, benadrukt Petersen. ‘We doen er als golf-
bond alles aan om kennis en best practices te 
delen, maar geen twee banen zijn hetzelfde. Het 
blijft natuur, en de natuur heeft haar eigen nuk-
ken. Waar niets anders helpt, mogen we op chemie 
terugvallen om de problemen aan te pakken.’

Sancties
Terwijl de Nederlandse overheid in de vorm van 
Green Deals met sectoren onderhandelt over uit-
zonderingen op het verbod, lijken de Denen de 
uitzonderingen voor de golfsector meteen bij wet 

te regelen. Geen Green Deals dus, maar meteen 
duidelijke regels die voor iedereen gelden en 
natuurlijk ook sancties voor wie buiten de lijntjes 
kleurt. 

Petersen laat er geen twijfel over bestaan: ‘We 
hadden liever een convenant gehad waaraan we 

op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen’, 
verzucht hij. Maar die race is gelopen. Ergens tus-
sen 2005 en 2013 ging het mis in Denemarken. De 
Deense golfbranche is in 2005 al met het ministe-
rie om de tafel gegaan om tot een Green Deal te 
komen. Het ministerie en de DGU kregen echter 
niet alle stakeholders mee in dat proces. Vooral pri-
vate banen lieten verstek gaan bij het transparant 
maken van hun chemiegebruik. Dat is ongeveer 
een kwart van de Deense golfbranche. Dit is een 
bekend verhaal voor insiders in de Nederlandse 
golfsector, waar eigenlijk ook geen alternatieven 
voorhanden zijn, hoewel er nog werkelijk chemie 
gebruikt wordt. 

Regie 
Dat de deelnemende golfclubs in 2008 nipt 
onder de reductiedoelstelling van 75 procent 
bleven steken, hielp de Deense Green Deal ook 
al niet. In 2013 nam het ministerie van Milieu en 
Voedselvoorziening de regie stevig in eigen han-
den. In dat jaar werd er wetgeving van kracht die 
het gebruik van chemische pesticiden, herbiciden 
en fungiciden reguleert. 
Daar zitten ook goede kanten aan, moet Petersen 
nu toegeven. ‘De overheid neemt nu iedereen 
mee in het reductieproces. Aan de zijlijn toekijken 
is er niet meer bij. Voor ons als golfbond is het 
veel makkelijker hierover te communiceren met 
de achterban. De wet is de wet; daar moeten we 

het mee doen. We hoeven niet steeds opnieuw 
voor elke stap draagvlak te organiseren. We steken 
onze energie vooral in compliance. We zorgen er 
dus voor dat de transitie voor iedereen zo soepel 
mogelijk verloopt.’ 

Herziening
De Deense wet op het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen is een werk in uitvoering. Elke vier 
jaar worden de plafonds voor middelengebruik 
opnieuw vastgesteld. Dit jaar heeft de eerste her-
ziening plaatsgevonden. ‘We weten nu waar we de 
komende vier jaar aan toe zijn’, aldus Petersen.
In de Nederlandse golfsector heerst op dit moment 
meer onduidelijkheid over de toekomst van de 
chemische gewasbescherming op de baan. De 
branche heeft de blik gericht op 2020. ‘Voor ons 
is het zaak dat we goed kunnen onderbouwen 
waarom we straks eventueel nog chemische mid-
delen nodig hebben. Als blijkt dat de golfbranche 
meer tijd nodig heeft, willen we inzetten op een 
systeem van zelfregulering om verder te reduce-
ren. Daarbij kan het sturen op milieu-impact, naar 
Deens voorbeeld, een rol spelen. We kijken daar 
met belangstelling naar.’

Blootstellingsrisico
In de discussie over milieu-impact speelt ook 
het blootstellingsrisico een belangrijke rol. In de 
beoordeling of een middel al dan niet langer in 
Nederland getolereerd wordt, wordt de golfbran-
che straks in belangrijke mate afgerekend op 
de manier waarop dat risico gemanaged wordt, 
verwacht Slooten. ‘De Nederlandse overheid zet er 
hoog op in om dat risico zo veel en zo snel moge-
lijk tot een absoluut minimum te beperken. Dat 
heeft te maken met het feit dat in de golfsector het 
onderhoud meestal plaatsvindt terwijl de banen 
bespeeld worden. Dit in tegenstelling tot andere 
sportvelden, waar onderhoud uitsluitend wordt 
gepleegd als de velden niet gebruikt worden. Daar 
beperkt het blootstellingsrisico zich vooral tot de 
mensen die het onderhoud uitvoeren.’
De Golfalliantie van NGA, NVG en NGF wil het 
blootstellingsrisico daarom nadrukkelijk onderdeel 
maken van de discussie over de Green Deal, zegt 
Slooten. Door het gebruik van chemische mid-
delen te onderwerpen aan duidelijke veiligheids-
protocollen en goed middelenmanagement, hoopt 
de alliantie wat meer onderhandelingsruimte te 
creëren om bepaalde chemische middelen langer 
op de uitzonderingenlijst te houden, mocht dat 
nodig blijken. 

Motivatie
Toch spreekt de NGF-woordvoerder zelf liever niet 
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over ‘onderhandelingsruimte’. ‘Dat klinkt mij te veel 
als onderhandelingsjargon. Het wekt de indruk dat 
we aan het touwtrekken zijn en gaat voorbij aan 
het feit dat de intrinsieke motivatie van greenkee-
pers om hun banen zonder chemie te beheren in 

mijn beleving érg hoog is. Met chemie bestrijd je 
immers symptomen, niet het probleem. Met het 
creëren van een gezonde biotoop pak je proble-
men bij de kern aan. Dat weet elke greenkeeper.’
Slooten wil niet op de gesprekken vooruitlopen. 
Toch lijkt de golfalliantie zich al een beetje op te 
maken voor onderhandelingen waarin ze ruimte 
maakt om een aantal middelen op de uitzonde-
ringenlijst te houden, ook na 2020. ‘We hebben de 
Universiteit Wageningen (WUR) al gevraagd om 
voor de meest voorkomende aantastingen op golf-
banen literatuuronderzoek te doen naar alternatie-
ve gewasbeschermingsmiddelen. Voor zeven van 
die aantastingen is al gebleken dat er wereldwijd 
nog geen alternatieve methoden beschreven zijn.’

Wet en markt
Of die alternatieve middelen ooit ter beschikking 
komen, hangt volgens zowel de Deense als de 
Nederlandse golflobby in belangrijke mate af van 
twee factoren: wetgeving en marktwerking. Over 
het eerste zegt Slooten dat de Nederlandse over-
heid zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor 
de doelstellingen. ‘Als het ministerie van de hoogri-
sicomiddelen af wil, moeten er ook stappen gezet 
worden om alternatieve laagrisicomiddelen sneller 
en makkelijker toe te laten. Op dat punt hebben 
wij nog wel wat wensen.’ 

Ook de Deense golfbranche klaagt over een karig 
aanbod van alternatieve laagrisicomiddelen, al 

legt Petersen de schuld daarvan vooral bij de pro-
ducenten. ‘We moeten als kleine gebruikers vaak 
zelf naar de overheid om middelen toegelaten 
te krijgen. Niet zelden moeten we daarvoor ook 
nog onze eigen onderzoeken doen. Van de grote 
producenten, zoals Bayer en Syngenta, krijgen we 
weinig ondersteuning. De Deense golfsector is 
een kleine markt voor hen en dus niet zo interes-
sant. Daar komt bij dat ze de golfsector door het 
overheidsbeleid ook als een krimpmarkt zien waar 
weinig toekomst in zit.’  

Monitoring
De Nederlandse Green Deal voor de golfsector 
komt dit jaar in een cruciale fase. Het RIVM is in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (I&M) begonnen met de monitoring van het 
middelengebruik op Nederlandse golfbanen. Iets 
meer dan de helft van alle Nederlandse golfbanen 
heeft over de jaren 2015 en 2016 al met terugwer-
kende kracht inzicht gegeven in het chemiege-
bruik. 

‘Die registratie is belangrijk; die wordt straks de 
officiële nulmeting voor onze Green Deal’, legt 
Slooten uit. De golfalliantie zet nu alles op alles 
om zo veel mogelijk banen mee te krijgen in de 
inventarisatie. ‘We streven naar 80 tot 100 procent 
deelname.’ Zo moet onder meer voorkomen wor-
den dat de nulmeting niet representatief is. 

INTERVIEW

Joris Slooten

In de Nederlandse golfsector 

heerst op dit moment meer 

onduidelijkheid over de 

toekomst van chemische 

gewasbescherming op de 

baan

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6895

Herbiciden

 

 

Svampemidler

 

 

 

insecticde 

insecticde 

Florasulam

Fluroxypyr, clopyralid, MCPA

Fluoxypyr

Iodosulfuronmethylnatrium

Tribenuronmethyl

Cyprodinil og

fludioxonil

Prothioconazol

Trichoderma

harzianum T22

Bacillus

thuringiensis

Imidacloprid

Indoxicarb

Primus 

Saracen

Ariane FGS 

Tomahawk 200 EC

Hussar OD (off label)

Express ST (off label)

Express SX

Nuance WG

Switch 62,5 WG

Proline EC 250

Trianum-G

Trianum-P

Gnatrol SC

Merit Turf

Avaunt

0,5717

0,5717

0,487

0,8387

0,3837

1,515

1,515

2,1735

0,70338

0,463

0

0

0

2,78815

3,4323

0,085755

0,085755

1,7045

1,50966

0,023022

0,022725

0,022725

0,021735

0,70338

0,3704

0

0

0

83,6445

1,544535



4 - 201716

Aha de Man oefent met John Deere-robotmaaier in de rough op Bentwoud

‘Het is een uitdaging om de gps-
roughmaaier te finetunen, maar 
hij verhoogt de efficiëntie enorm’

De 36 holes-wedstrijdgolfbaan Bentwoud in 
Benthuizen bestaat sinds 2011 en vanaf het begin 
zijn het beheer en onderhoud inclusief de renova-
ties door Aha de Man verzorgd. Vorig jaar hebben 
het bedrijf en de golfbaan het onderhoudscontract 
verlengd tot 2026. Marc Jansen is manager Golf NL 
bij Aha de Man en is de collega van hoofdgreen-
keeper Kees IJsselstein. Samen met John Deere-
dealer Bart Perfors en gps-specialist bij Kraakman-
Perfors René Streppel draaien zij de pilot met 

de autonoom rijdende John Deere-roughmaaier 
9009A.

Van combines naar alle soorten maaiers
Streppel vertelt een stuk geschiedenis: ‘In het 
begin van de jaren negentig startte John Deere 
met plaatsspecifieke opbrengstmeting op zijn 
combines. Toen dit succesvol bleek, heeft John 
Deere de toepassing met gps opgeschaald over 
een groter aantal combines. Inmiddels wordt de 

gps-voorbereiding standaard geleverd op ver-
schillende landbouwmachines, net zoals airco 
standaard wordt geleverd in personenwagens. De 
afgelopen tien jaar hebben verschillende partijen 
research en development gedaan op het gebied 
van gps-toepassingen. Pas de laatste anderhalf jaar 
zien we dat de John Deere-golfbaanmachines met 
ingebouwde zelfbesturing commercieel een vlucht 
beginnen te nemen.’

Sinds mei 2017 draait golfbaanaannemer  Aha de Man een pilot op golfbaan Bentwoud met de eerste roughmaaier met gps: een John Deere 9009A. 

De betrokkenen hebben een inofficiële gps-werkgroep gevormd en komen geregeld samen om de voortgang van de proef te bespreken. Vakblad 

Greenkeeper schuift aan.

Auteur: Santi Raats
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ACTUEEL

Autonoom systeem in eigen beheer
Het leveren, beheer en onderhoud van de maaiers 
met gps-robotbesturingssysteem heeft Kraakman 
Perfors helemaal in eigen beheer. ‘De klant kan dus 
altijd bij ons als dealer terecht en als het misgaat, 
hoeft hij zich niet af te vragen in welk onderdeel 
van het systeem dat is’, verklaart Streppel. Bart 
Perfors vult aan: ‘We zijn bezig met het beschikbaar 
maken van een uitleen-fairwayrobotmaaier.’

Het duurt een week voordat John Deere-dealer 
Kraakman-Perfors het autonome systeem in een 
maaier heeft ingebouwd. De software, elektro-

nica en aanvullende hydraulische componenten 
voor het autonome systeem komen van Precision 
Makers, de gps-ontvanger is van John Deere. 
Handig is dat alle gps-ontvangers uitwisselbaar 
zijn. Een gps-ontvanger past dus in het systeem 
van een greenmaaier, rough-maaier, fairwaymaaier 
en veldspuit. Streppel: ‘Bij de systeeminstallatie 
is het de kunst om een goede match te vinden 
tussen veilig en werkbaar. Zo kan het systeem 
bijvoorbeeld een klein beetje opstaand gras al zien 
als obstakel en stoppen, waardoor de capaciteit 
enorm daalt. Het systeem voorziet in de aansturing 
van de totale beveiliging: van de aanrijdbeveiliging 
tot de eigen uitschakeling.’

Dashboard
Het laatste onderdeel in het totale besturings-
systeem is Tech Control van John Deere; dat is 
de communicatieve interface tussen de machine 
en de greenkeeper. Hierop zijn bijvoorbeeld het 
brandstofniveau en de maaierbelasting te zien en 
is onder meer de snelheid en toerentalbegrenzing 
in te stellen.

Praktijk
Kees IJsselstein en zijn zes man tellende team 
werken met de gps-roughmaaier. ‘Er moet uit vei-
ligheidsoverweging altijd iemand in het zicht van 
de maaier werken’, legt IJsselstein uit. ‘Ook voor het 
informeren van de spelers rond de maaier, of in het 
geval van obstakels die de maaier kan tegenko-
men. De greenkeeper die erbij in de buurt werkt, 
draagt een afstandsbediening bij zich, waarmee 
hij de machine handmatig met de noodknop tot 
stilstand kan brengen.’

Aanrijdbeveiliging
De zelfrijdende maaier bevat een laser, waarmee 
hij obstakels in zijn omgeving waarneemt. ‘Hij 
heeft een lange-afstanddetectie, waarbij de rijsnel-
heid wordt gereduceerd tot 1,5 km per uur. Als het 
object niet weggaat, stopt de maaier wanneer het 
object op 2 meter afstand is. Blijft het object staan, 
dan krijg ik na vijf minuten een waarschuwingsbe-
richt op mijn telefoon, zodat ik weet dat ik op de 
locatie moet ingrijpen. Als het obstakel uit zichzelf 
vertrekt binnen vijf minuten, gaat het toerental van 
de maaier 10 seconden daarna weer omhoog en 
gaat hij weer over op volle werksnelheid. Naast de 
obstakelbeveiliging heeft de maaier een bumper 
met speciale aanrijdbeveiliging, voor het geval er 
onverhoopt een obstakel geraakt wordt.’ 

Laseraanpassing op rough-ondulaties
Zowel Streppel, Perfors, Jansen als IJsselstein van 
Aha de Man geeft toe dat het een uitdaging is 
om de roughmaaier optimaal te laten presteren. 
IJsselstein: ‘We hebben tot nu toe veel tijd gesto-
ken in het goed afstellen van de obstakeldetectie. 
Deze golfbaan is redelijk geonduleerd voor een 
polderbaan. De maaier zag sterke ondulaties of 
kuilen aan voor objecten, waardoor hij vaak stopte. 
Dat is nu voor een groot deel verholpen.’ Streppel 
voegt toe: ‘We hebben het detectiesysteem anders 
afgesteld. Daarnaast hebben we de werksnelheid 
van 8,5 kilometer per uur, wat normaal is bij een 
zelfrijdende fairwaymaaier, teruggebracht naar 
6,5 kilometer per uur, zodat de machine de tijd 
heeft om de ondulaties goed te interpreteren. 
Hij behoudt wel een toerental van 2700 toeren 
per minuut voor deze snelheid, om hydraulisch 
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genoeg vermogen te hebben en de maaideks 
goed te kunnen aansturen.’ 

De John Deere-gps-ontvanger bevatte al een 
gyroscoopapparaat, dat bepaalt hoeveel duik- 
en knikbewegingen een machine maakt bij het 
volgen van de ondergrond en op basis daarvan 
een beeld van de positie van de maaier schetst, 
zodat een besturingssysteem dit ‘geschud’ van de 
machine kan corrigeren. Dit wordt echter uitge-
schakeld op het moment dat de gps-ontvanger op 
de maaier wordt geïnstalleerd. Wordt de ontvanger 
op de spuit geïnstalleerd, dan kan de gyroscoop 
eenvoudig ingeschakeld worden. Op deze manier is 
de ontvanger breed inzetbaar.’

Teach & playback
IJsselstein heeft de maairoute ingevoerd in het 
gps-besturingssysteem door eerst zelf een ‘per-
fecte’ route te maaien (teach & playback). De route 
is opgeslagen in het systeem en sindsdien kopieert 
de maaier deze route. ‘Hij maait zo veel mogelijk 
rondom de fairway en achter de greens langs. We 
laten hem zo min mogelijk draaien en nooit heen 
en weer rijden.’ De maaier doet er ongeveer een 
week over om alle 18 hectare rough te maaien. ‘We 
zetten hem ‘s ochtends in; dan maait hij voor de 
spelers uit. Tegen de middag halen we hem naar 
binnen. Tegen die tijd is het meestal erg druk in de 
baan, met als gevolg dat hij dan te vaak moet stop-
pen’, aldus IJsselstein. 

Geen vuiltje aan de lucht
Storingen die tien jaar geleden nog weleens 
wilden voorkomen, behoren tot het verleden. 
Streppel: ‘We hebben nu ontvangst van meer dan 
tweemaal zo veel satellieten in onze gps-ontvan-
gers. Vroeger kwam er signaal van zeven of acht 
satellieten in een ontvanger binnen, nu van gemid-
deld zeventien.’

Wat betekent de robotmaaier voor het team? ‘We 
hebben nu tijd voor zaken waar we voorheen niet 
aan toe kwamen, zoals het bijhouden van de plant-
vakken, en kunnen meer tijd besteden aan de bun-
kers. De kwaliteit van de gehele baan gaat erdoor 
omhoog’, zegt IJsselstein. Jansen vult daarop aan: 
‘Een greenkeeper ziet allerlei klussen die gedaan 
moeten worden vanaf zijn maaier. Maar wanneer 
hij klaar is met maaien, komen die klussen er niet 
van, omdat de tijd ontbreekt of omdat hij de helft 
van wat hij heeft opgemerkt alweer is vergeten. 
Het voordeel van naast de maaier lopen is dat de 
greenkeeper die klussen meteen oppakt.’

Volgens IJsselstein klopt het wel dat je als green-
keeper vanaf de maaier het beste overzicht hebt 
over de baan. ‘Daarom moet het maaien van de 
green naar mijn mening door de greenkeeper blij-
ven gebeuren. Daar moet de greenkeeper precies 
zien hoe alles erbij ligt, en dat kan het beste vanaf 
de maaier. Maar bij de fairway of de rough is een 
perfect beeld minder van belang en hoef je er als 
greenkeeper minder bovenop te zitten. Je hoeft 
niet bepaald gestudeerd te hebben om grote 
lappen of een rondje om de tee te maaien. Het is 
logisch dat dit soort klussen in de toekomst door 
robots wordt overgenomen.’ Jansen: ‘Het resultaat 
mag er ook wezen: de contourtekening wordt 
steeds scherper, omdat de robotmaaier exact 
dezelfde route blijft rijden.’

ACTUEEL

Joris Slooten

Joris Slooten

De gps-ontvangers van 

John Deere zijn onderling 

uitwisselbaar

Linksboven Kees IJsselstein, rechtsboven Marc Jansen,  

linksonder Bart Perfors, rechtsonder René Streppel.
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hun recht laten komen’
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Onkruiddetectie
Niet alleen was John Deere al volop actief met gps op combines, het bedrijf 
is ook al jarenlang actief in de akkerbouw en groenteteelt op het gebied 
van precisiespuiten. Met deze kennis wordt nu een brug geslagen naar de 
greenkeeping: het ontwikkelen van een precisiespuit voor onkruidbestrij-
ding op golfbanen. Aha de Man is hierin zeer geïnteresseerd en heeft er ook 
in geïnvesteerd. Bij het verschijnen van dit blad in augustus zal een eerste 
pilot van start zijn gegaan op golfbaan Moyland, bij hoofdgreenkeeper Mark 
Camps. Jansen: ‘De markt is zeer concurrerend en je moet je als partij kunnen 
onderscheiden. Wij doen dat door kwaliteitsgolfbaanonderhoud tegen een 
betaalbare prijs aan te bieden en door in een adviserende rol mee te denken 
over de toekomst van de baan. Het delen van onze kennis en ervaring met 
de bijna twintig banen die we in onderhoud hebben, is hiervoor de basis. 
Precisiemaaien en precisiespuiten ondersteunen deze speerpunten.’

Gps als toekomstbeeld
Jansen: ‘Ten aanzien van golfbaanonderhoud leven we in een zeer inte-
ressante tijd. Zo spelen momenteel Geo-certificering, de Green Deal en 
gps-innovaties een belangrijke rol. Precisie-onkruidbestrijding past in deze 
nieuwe tijd, maar ook in de plannen van Aha de Man om met baancommis-
sies en golfbaanmanagers samen te werken aan een toekomstbestendige 
kwaliteitsgolfbaan. Het compleet uitvoeren van een onderhoudsplan of 
onderhoudscontract alleen is niet meer voldoende. De huidige ontwikkelin-
gen vragen om een gezamenlijke visie van aannemer en opdrachtgever, om 
bijvoorbeeld ook na 2020 een goede kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast 
hopen we dat er meer aandacht wordt geschonken aan Geo-certificering 
en de Green Deal ten opzichte van de golfers, zodat binnen die doelgroep 
begrip en draagkracht ontstaat.’

ACTUEEL

Hoofdgreenkeeper Kees IJsselstein: ‘We kunnen de maaier 

met een noodknop op de afstandsbediening tot stilstand 

brengen.’

Gps-specialist bij Kraakman Perfors René Streppel: ‘De maaier 

zag sterke ondulaties of kuilen aan voor objecten, waardoor 

hij vaak stopte. Dat is nu voor een groot deel verholpen.’

De gps-ontvanger

In het najaar start Aha de 

Man op Moyland een pilot 

met een gps-aangestuurde 

veldspuit

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6896



4 - 201722

Professor Bernd Leinauer: ‘Alles doen om acceptabele greens mogelijk te  
maken zonder inzet van chemie.’

Ambitie om in vijf jaar een  
volledige turfgrass-afdeling  
op poten te hebben  

Leinauer noemt het een one point two leerstoel. 
Een dag in de week dus. Dat geeft ook meteen de 
beperktheid aan van zijn nieuwe baan. In die ene 
dag gebeurt natuurlijk niet zo veel. Verder zal het 
tijd kosten om een echte afdeling op te zetten, 
waar studenten graag willen afstuderen, en kost 
het volgens Leinauer vooral ook tijd om de andere 
Europese instituten zoals het Scandinavische Sterf 
en de universiteit van Höhenheim aan het idee te 
laten wennen. Volgens Leinauer zijn deze instituten 
nu nog sceptisch, maar de hoogleraar is er vast van 
overtuigd dat er op termijn een vruchtbare samen-
werking zal ontstaan. Het eerste succes lijkt overi-
gens al binnen te zijn. Dit najaar begint een jonge 
Duitser aan een proefschrift dat zich zal richten op  
onkruidbestrijding op golfbanen en sport. Daniel 
Hahn start met een uitgebreide literatuurstudie en 
zal in het voorjaar van 2018 waarschijnlijk een aan-
tal praktijkproeven gaan opzetten. Leinauer maakt 
een grapje over zijn eerste student: ‘Hij moet vier-
entwintig uur per dag aan het werk. Alles om over 

een paar jaar één dag de slimste van de wereld te 
zijn. Daarna zal het alleen maar minder worden.’

Duitser
Leinauer (57 jaar) werkt al sinds 2000 in New 
Mexico, maar is van origine geen Amerikaan, maar 
Duitser, iets wat zich verraadt door een subtiele 
Duitse tongval. Leinauer: ‘Ik ben geboren in Peiting 
in de buurt van Garmisch Partenkirichen in Zuid-
Duitsland en aanvankelijk opgeleid in München 
als agronoom. Na mijn opleiding in München ben 
ik verder gaan studeren in Hohenheim; daar heb 
ik onder andere gestudeerd bij professor Heinz 
Schultz en professor Jacobs. De nadruk van mijn 
studie lag toen al op graslanden.’ Na zijn proef-
schrift ging Leinauer werken aan de universiteit 
van Michigan als associate researcher. De volgende 
grote stap in zijn carrière was zijn benoeming tot 
professor aan de New Mexico State University. 
Leinauer: ‘Ik ging naar New Mexico vanwege mijn 
interesse in water. In het intens droge klimaat van 

New Mexico is water enorm belangrijk. Ziektes 
en vooral schimmelziektes zijn onder die condi-
ties eigenlijk non-existent.’ Een beetje googelen 
naar zijn activiteiten laat zien dat Leinauer onder 
andere onderzoek heeft gedaan naar de toepas-
sing van ondergrondse irrigatie. Als je deze ver-
slagen doorneemt en vergelijkt met wat Leinauer 
vertelt tijdens het interview in een Wagenings 
koffietentje, komen de overeenkomsten snel naar 
voren. Leinauer meldt het tijdens het interview 
herhaaldelijk: ‘Ik bedrijf toegepaste wetenschap. 
Dat houdt in dat ik geen fundamenteel onderzoek 
doe, bijvoorbeeld naar de vraag hoe een molecuul 
in elkaar zit, maar mensen in de praktijk probeer te 
helpen om erachter te komen waarom een bepaal-
de bewerking helpt of niet. Als bijvoorbeeld een 
greenkeeper gedurende een seizoen een bepaald 
middel gebruikt, wordt al snel geconcludeerd dat 
dit een wetenschappelijk bewijs zou zijn. Maar het 
is natuurlijk nooit zo dat er maar één ding gewij-
zigd is in het beheer. Neerslag, temperatuur en nog 

Nederland heeft eindelijk een eigen professor 

turfgrass sciences. De DTRF (Dutch Turfgrass 

Research Foundation) en de universiteit van 

Wageningen hebben vele jaren gelobbyd, maar 

op 1 juli 2017 ging professor Leinauer aan de 

slag. Naast hoogleraar aan de New Mexico State 

University is hij nu ook bijzonder hoogleraar in 

Wageningen.       Auteur: Hein van Iersel

Bernd Leinauer
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tal van andere factoren zullen anders zijn in een 
volgend seizoen. Het doel van wetenschappelijk 
onderzoek is echt bewijzen dat iets werkt en ook 
snappen waarom het werkt.’

Ik filosofeer wat met Leinauer over de kloof die 
bestaat tussen de praktijk en de wetenschap. 
Leinauer toont zich allereerst een principiële 
wetenschapper. De praktijk heeft de wetenschap 

nodig om werkelijk te bewijzen of een bepaalde 
aanpak echt werkt. Anderzijds meldt Leinauer dat 
hij in principe geen tegenstander is van onderzoek 
dat wordt aangestuurd door de commercie, dus 
onderzoek waarbij bijvoorbeeld een meststoffenfa-
brikant een middel laat testen via wetenschappe-
lijk onderzoek. Leinauer: ‘Ik ben hier natuurlijk nog 
maar pas en weet maar amper waar het knopje 
van de badkamer zit, maar heb wel het idee dat 
Wageningen Universiteit geen grote voorstander 
is van dit soort onderzoek.’ Het Scandinavische 
Sterf doet zulke onderzoeken wel. Leinauer: ‘Ik ben 
daar wel voor. Als fabrikanten maar beseffen dat 
ze wel het onderzoek kunnen kopen, maar niet de 
uitslag. Het moet altijd wetenschappelijk verant-
woord onderzoek zijn; een wetenschapper moet 
altijd neutraal blijven en je moet totaal geen idee 
hebben waar de onderzoeksgegevens jou naartoe 
brengen.’

Leinauer heeft in Wageningen een totaal andere 
opdracht dan in New Mexico. In New Mexico is 
zijn belangrijkste onderzoeksterrein water en 
efficiënt irrigeren. In Nederland zal het onderzoek 
zich richten op de wetenschappelijke vertaling 
van de doelstellingen van de Green Deal en om te 
beginnen op de wetenschappelijke vertaling van 
de onkruidproblematiek in kort gras. Leinauer: ‘Als 
Europeaan die in Amerika werkt, ken ik precies het 

verschil tussen beide werelddelen. Ook al zie je 
dat ook in Amerika dat het aantal bestrijdingsmid-
delen afneemt, Europa is daar veel verder in. In 
Europa is vooral de maatschappelijke druk om het 
aantal middelen af te bouwen veel groter.’ Dat zou 
ook alles te maken hebben met de totaal andere 
positie van de golfmarkt in de VS. De Verenigde 
Staten hebben iets van 16.000 golfbanen en het 
economisch belang van de vierde sport van dit 
land is gigantisch en totaal niet te vergelijken 
met de positie van de golfsport in bijvoorbeeld 
Nederland. Daardoor is in Amerika de lobby om 
nieuwe middelen beschikbaar te krijgen ook veel 
groter. In Europa is die maatschappelijke situatie 
totaal anders en het is een verstandige keuze van 
de Nederlandse golfmarkt om te streven naar min-
der chemie.’ De professor ziet het als een belangrijk 
voordeel dat hij oorspronkelijk uit Europa komt. Als 
Europeaan snap je beter waar de Europese golf-
markt naartoe wil dan als Amerikaan.
Leinauer geeft overigens meteen toe dat in grote 
delen van Amerika de ziektedruk veel hoger is dan 
in Nederland. Florida is zo’n voorbeeld: door hoge 
temperaturen en een extreem hoge luchtvochtig-
heid liggen schimmelziekten daar altijd op de loer. 
New Mexico is wat dat betreft een uitzondering: 
met gemiddeld slechts acht procent luchtvochtig-
heid is er geen enkel gevaar voor schimmeluitbra-
ken.

Bij wat doorvragen blijkt de keuze voor Nederland 
gedeeltelijk ook persoonlijk te zijn. ‘Ik ben naar 
New Mexico gegaan vanwege het onderzoekson-
derwerp water. Ik kom nu weer naar Europa omdat 
ik Europeaan ben en blijf en na mijn wetenschap-
pelijke carrière terug naar Europa wil, samen met 
mijn vrouw, die ook in New Mexico werkt.’  

5 min. leestijd

Als Europeaan die in Amerika 

werkt, ken ik het verschil  

tussen beide werelddelen

ONkRUiDeN Op gOLFBaNeN eN 
SpORTveLDeN iS De eeRSTe FOcUS.
De leerstoel Turfgrass Ecology was niet mogelijk 
geweest zonder de inspanningen van de DTRF en 
vooral van Pieter Aalders, voorzitter van de DTRF. 
We hebben hem gevraagd een kader te schrij-
ven bij dit maiden interview van Professor Bernd 
Leinauer.
Om een optimale speelkwaliteit van sportgras-
velden in de toekomst zonder pesticide te blijven 
garanderen moeten we zo goed mogelijk ziek-
tedruk en onkruiden voorkomen. Zo zorgt het 
‘onkruid’ straatgras voor ongewenste ziektedruk 
op de greens, beïnvloeden o.a. klaver, weegbree, 
madeliefjes, paardenbloem en duizendblad het 
slaan van backspin bij slagen naar de greens. Op 
voetbalvelden belemmeren onkruiden niet alleen 
de groei van een gesloten grasmat maar zorgen 
ook voor onnodige en gevaarlijke glijpartijen. 
Daarom start op voordracht van de sector op 1 
september Daniel Hahn fulltime in Wageningen 
met een promotieonderzoek van vier jaar dat zich 
richt op het pesticide-vrij voorkomen van onkruid 
in kortgrasvegetaties van golfbanen en voetbalvel-
den alsmede openbaar groen. Hij richt zich daarbij 
zowel op grassen, algen, bacteriën en schimmels, 
en op praktische toepassingen voor onkruidbe-
heersing. Hij wordt daarin begeleid door Professor 
Leinauer, Professor Struik en Professor Ritsema. 
Het is het eerste wetenschappelijk onderzoek 
vanuit de DTRF en past volledig in de Green Deal 
Sportvelden.

Onkruid op fairways is een van de eerste focuspunten van de leerstoel

Pieter Aalders, voorztter DTRF
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VGR ontwikkelt Bunkerbuddy als aanvulling op TopChanger

Greens nóg efficiënter  
onderhouden 

De VGR TopChanger is ontwikkeld om de bodem 
van greens in balans te brengen; de machine 
kan de bodem in één werkgang beluchten en 
bezanden. Door zand in de bodem te brengen 
tijdens het beluchten, is de hinder voor golfers 
minimaal en besparen de greenkeepers tijd. Dat 
zand moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, 
en daar komt de nieuwe Bunkerbuddy om de hoek 
kijken. De VGR Bunkerbuddy is afgelopen winter 
ontwikkeld en getest. Deze aanvulling op de VGR 
TopChanger wordt sinds dit voorjaar met succes 
ingezet op greens.

Dubbele functie
Bij het werken met de VGR TopChanger worden 
enorme hoeveelheden zand in de greens geïn-

jecteerd, soms wel drieënhalve kuub. Om te voor-
komen dat het werk stilligt om zand te kunnen 
bijvullen, heeft VGR de Bunkerbuddy ontwikkeld. 
De VGR Bunkerbuddy is een transportband die op 
een Dakota-bezander gemonteerd kan worden. 
De Bunkerbuddy vult de zandvoorraad van de 
TopChanger aan tijdens het werken. Hierdoor kan 
er continu zand worden geïnjecteerd. Er is geen 
oponthoud, wat een duidelijke besparing in tijd 
oplevert. De overlast voor golfers wordt hierdoor 
nog verder beperkt.

Door de instelbare loshoogte is de Bunkerbuddy 
voor meerdere taken in te zetten. Zo kan hij 
ook worden gebruikt om bunkers te vullen met 
zand. De Bunkerbuddy is onderhoudsarm door 

De vgR Topchanger heeft inmiddels zijn weg gevonden naar meerdere Nederlandse sportvelden en golfbanen. Dat betekent echter niet dat de ont-

wikkeling van de machine stilstaat. vgR heeft namelijk de vgR Bunkerbuddy ontwikkeld als aanvulling op de vgR Topchanger. De Bunkerbuddy zorgt 

ervoor dat greenkeepers hun greens nóg efficiënter kunnen onderhouden. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Bernd Leinauer

‘De Bunkerbuddy is voor ons 

echt een aanwinst’
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het beperkt aantal bewegende delen. De trans-
portband van de Bunkerbuddy is hydraulisch 
opklapbaar, waardoor deze weinig ruimte in beslag 
neemt. De Bunkerbuddy kan gemonteerd worden 
op de bezanders van Dakota van het type 410, 411, 
412, 414 en 420. Voor gebruikers van bezanders 
van een ander merk kijkt VGR graag naar de moge-
lijkheden om de Bunkerbuddy op te bouwen.

Op de green
Golfbaan de Wouwse Plantage is de eer-
ste Nederlandse golfbaan die met de VGR 
Bunkerbuddy werkt. Greenkeeper René Deelen is 
blij met zijn nieuwe machine: ‘De Bunkerbuddy is 
voor ons echt een aanwinst. Voorheen moesten we 
tijdens het werken met de VGR TopChanger telkens 

zand bij vullen. Met de Bunkerbuddy is dat niet 
meer nodig; de TopChanger kan continu blijven 
rijden. Dat zorgt voor een aanzienlijke tijdsbespa-
ring, en dat was precies mijn bedoeling. Je hebt nu 
eenmaal een beperkt aantal greenkeepers, dus je 
wilt het onderhoud zo efficiënt mogelijk uitvoeren. 
Ik zeg altijd: gemak dient de mens.’

Deelen heeft de machine nog niet gebruikt om 
bunkers bij te vullen. Daar was tot dusver nog geen 
behoefte aan. Hij geeft aan in de toekomst zeker 
gebruik te maken van deze mogelijkheid. Deelen 
ziet overigens nog wel meer toepassingen voor de 
Bunkerbuddy: ‘Je zou hem ook kunnen gebruiken 
om sleuven te vullen bij drainage. In principe kun 
je de Bunkerbuddy overal inzetten waar gevuld 

moet worden met zand. De VGR Bunkerbuddy is 
wat dat betreft echt multifunctioneel inzetbaar.’

Aan het werk op de Wouwse Plantage.

De Bunkerbuddy wordt gemonteerd op een Dakota-bezander.

De overlast voor 

golfers wordt nog 

verder beperkt

SpeciFicaTieS:
Afmetingen
(l x w x h mm) 
Leeggewicht 
Benodigde  
hydrauliek 

Loshoogte (m) 

700 x 1200 x 2000

150 kg
1x regelbaar   
0-20 l/min voor transportband
1x 10 l/min voor opklapcilinder  
1,5
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Leo Sparla (directeur): ‘We zijn weer trots: onze onderhoudsexpertise  
gaat verder dan grasmaaien!’

Aha de Man weer de schouders 
eronder, als één man 

Op twee jaar na bestaat Aha de Man 100 jaar. In 
deze periode heeft het aannemingsbedrijf meer 
dan zestig golfbanen aangelegd in Nederland, 
maar ook in Duitsland, Frankrijk en België. Voor 
de millenniumwisseling was Aha de Man dé partij 
voor het aanleggen van golfbanen, ook al vielen 
in die tijd ook werkzaamheden aan de infrastruc-
tuur en watertechniek onder de vleugels van het 
bedrijf. 

Roerige tijden
Leo Sparla, directeur van Aha de Man, zit aan 
tafel samen met manager golf NL Marc Jansen. 
Zij vormen een kersvers team binnen het bedrijf. 
Opvallend is hun echtheid én gedrevenheid. Er 
is haast te weinig tijd om al hun verfrissende 
ideeën te bespreken. Om te begrijpen waarom 
Aha de Man een nieuwe koers heeft uitgezet, is 
het belangrijk om het verleden te snappen. Sparla 
trapt af over het verleden: ‘Aha de Man weet als 
geen ander wat de lasten kunnen zijn als men een 
golfbaan aanlegt. Het kostte ons bedrijf bijna de 
kop: in 2011 leverden wij The Dutch op, maar lie-
pen door tegenslagen in de aanleg financieel flinke 
averij op.’  Rond 2012 stootte het bedrijf zijn infra-
tak af om af te slanken. Wel behield het Verhoeve 

Watertechniek, onder leiding van Arjan Krijnen.  
‘Dit was een onrustige en lastige periode waarin 
we minder investeerden. We hadden een minder 
heldere visie voor ogen en er werden ook minder 
duidelijke keuzes gemaakt’, weet Sparla te vertel-
len. 

Terug naar de roots
Twee jaar geleden werd Sparla, die daarvoor een 
bouwbedrijf had geleid, aangetrokken als directeur 
van Aha de Man. ‘Vanaf dat moment hebben we 
besloten om terug te keren naar onze roots: golf-
banen. Infra hadden we, zoals gezegd, reeds afge-
stoten. Nu werd het tijd om te investeren in onze 
golfbanentak en om ons binnen de golfbranche 
meer te richten op onze sterke kant: onderhoud en 
renovatie.’

Minder aanleg
‘We hebben onder ogen gezien dat er de afgelo-
pen jaren verhoudingsgewijs minder golfbanen 
zijn aangelegd en in de nabije toekomst zal dat 
zo blijven’, stelt Sparla vast. ‘Daarnaast is er een 
prijsvechtmarkt ontstaan, waarin veel partijen 
geringschattend denken over het aanleggen van 
een golfbaan. Door de Europese aanbestedingen is 

er buitenlandse concurrentie bij gekomen. Je moet 
tegenwoordig een heel groot bedrijf zijn wil je een 
hele golfbaan zelf kunnen aanleggen. Daarom heb-
ben we besloten om aanleg een lagere prioriteit 
te geven en ons vol te gaan richten op onderhoud 
en renovatie. We leggen nu de laatste hand aan 
de aanleg van de 18 holes-championship course 
Sterrebeek nabij Brussel, vergelijkbaar met  
The International; dat is voorlopig de laatste.’

De directie
Sparla stuurt op afstand aan. ‘Sterker nog: ik ben 
het minst belangrijk in het bedrijf. Het is de taak 
van de mensen op kantoor om de greenkeepers 
buiten te faciliteren en hooguit te adviseren, maar 
vooral om rust te creëren, zodat zij hun werk goed 
kunnen doen. Onze greenkeepers zijn degenen die 
de toegevoegde waarde leveren aan het bedrijf. Ik 
houd me voornamelijk bezig met overkoepelende 
zaken, zoals gesprekken met vakbonden, banken, 
aandeelhouders en noem maar op.’
Daarnaast startte Sparla samen met Marc Jansen 
een proces om de personeelstevredenheid te 
verhogen (zie hieronder). ‘Vroeger was al het 
personeel ervan overtuigd dat Aha de Man de 
grootste en de beste was en was iedereen trots op 

aha de Man zet na een stevige reorganisatie vol 

in op de toekomst met een efficiencyslag door 

gps-gebruik, maar ook met een opgefriste  

identiteit, waarin de focus ligt op baan- 

onderhoud en -renovatie en op een hecht  

klantcontact.

Auteur: Santi Raats

Links: Leo Sparla, rechts Marc Jansen
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het bedrijf. Nu we de lastige periode achter ons 
hebben gelaten, willen we in elk geval één van 
de beste zijn en weer trots worden op ons mooie 
bedrijf in deze mooie markt.’ 
In overleg met de vakbond CNV zijn de Aha de 
Man-medewerkers, die voorheen onder de trans-
port-cao vielen, overgegaan naar de hoveniers-cao. 
(De golf-cao is alleen bestemd voor golfbanen die 
zelf hun golfbaan exploiteren en onderhouden.) ‘In 
de hoveniers-cao zijn weekendtoeslagen en over-
uren opgenomen, in tegenstelling tot de golf-cao. 
Op zaterdagen krijgt men 150 procent vergoed en 
op zondagen 200 procent.’
In de visie van Sparla was een vermindering van de 
overhead noodzakelijk. Een aantal medewerkers 
is niet meer werkzaam voor Aha de Man, onder 
meer door natuurlijke afvloeiing. Taken werden 
samengevoegd en er werd een kleiner en efficiënt 
managementteam samengesteld. 

Nieuwe visie: focus op onderhoud, renovatie en 
klantcommunicatie 
Met behulp van de input van alle hoofdgreen-
keepers en klanten heeft het managementteam 
een nieuwe visie ontwikkeld. ‘Met de nieuwe visie 
willen we het bedrijf een gerichte identiteit geven. 
Ook is de hele golfmarkt anders geworden. We wil-
len passen in de huidige tijd’, aldus Sparla.

Na het vertrek van Friso Verhoeve was er volgens 
het tweetal behoefte aan een moderne invulling 
van de commerciële kant van het bedrijf. Daartoe 
werd een jaar later Marc Jansen als manager golf 
NL aan boord gehaald. Sparla: ‘Jansen wordt in 
België en Duitsland geassisteerd door Benjamin 
Horsman. Jansen heeft ervaring als golfbaan-
manager, onder andere bij Golfbaan Bentwoud, 
en hij kan denken als een klant. Hij heeft een 
marktanalyse van Aha de Man gemaakt en is een 
veranderingsproces gestart om tot een duidelijke 
en verbeterde positie in de markt te komen. Eerst 
werd een gezamenlijke concept-toekomstvisie met 
het MT geformuleerd. Aan opdrachtgevers werd 
gevraagd om gerichte feedback en mogelijke ver-
beteringen, onafhankelijke adviseurs in de branche 
werden geraadpleegd en in samenwerking met de 
hoofdgreenkeepers werd een nieuwe werkwijze 
geformuleerd. Het resultaat? Heel simpel, eigenlijk: 
uitvoeren van het onderhoudscontract alleen is 
niet meer voldoende. De focus moet liggen op 
klantcommunicatie. Opdrachtgever en aannemer 
van het onderhoud ontwikkelen samen een toe-
komstvisie voor de golfbaan. Denk hierbij aan de 
Green Deal, Geo-certificering, gps-toepassingen, 
bomenbeheer, exploitatie-adviezen, het begroten 
van baanrenovaties die de golfbaan op de lan-

gere termijn nodig heeft. Niet alleen Jansen en 
Steehouwer spreken met de banen, ook de hoofd-
greenkeepers dragen bij aan het uitdragen van de 
nieuwe visie.’ 

gevolg van nieuwe werkwijze: nieuwe look
Het doorvoeren van de veranderingen verloopt 
zichtbaar via een bottom up proces. Bij een nieuwe 
werkwijze is een nieuwe verfrissende look een 
logisch vervolg en die twee versterken elkaar. 
Zo heeft een doorsnede van het medewerkersbe-
stand inspraak gehad in de nieuwe bedrijfskleding, 
de bestickering van machines en wagenpark, 
het logo en de slogan. Een hoofdgreenkeeper 
gaf de tip om de slogan ‘Uw baan op z’n best’ 
te veranderen in ‘Uw golfbaan op z’n best’; een 
administratief medewerkster, vertrouwenspersoon 
Nanda en twee hoofdgreenkeepers hadden het 
laatste woord over de blauwzwarte bedrijfskledij. 
‘We wilden de “ziel” van het bedrijf betrekken in 
het proces, zoals Nanda, die er al twaalfenhalf jaar 
werkt’, legt Sparla uit. 

Onderhoud en renovatie
In enkele overlegsessies kwam het management-
team tot de slotsom dat Aha de Man met name 
goed is in twee zaken: renovatie en onderhoud. 
Jansen legt uit over de focus hierop: ‘We heb-
ben besloten om een beduidend lagere prioriteit 
te geven aan aanleg. Aha de Man heeft twee 
betrouwbare partners gezocht om het machine-
park en de werkplaats aan over te doen. De werk-
plaats in Zevenbergen, inclusief de medewerkers, 
hebben we verkocht aan Toro, Jean Heybroek. Elke 
golfbaan heeft nu in de regio een servicewerk-
plaats van Jean Heybroek waar men terecht kan 
voor onderhoud en reparaties. Een groot gedeelte 
van het machinepark is in operational lease bij Jean 
Heybroek. Dit gehele machinepark wordt staps-
gewijs elke zeven jaar vervangen, om altijd over 
modern en goed werkend materieel te kunnen 
beschikken. Verder vertonen de nieuwe machines 
minder mankementen en staat er altijd een ver-
vangende machine klaar als er toch een storing is. 
Hierdoor zijn er geen stagnaties in de geplande 
werkzaamheden. Aha de Man laat hiermee zien te 
kiezen voor datgene waar het bedrijf goed in is: 
onderhoud en renovatie van golfbanen. De John 
Deere-machines zijn in onderhoud bij Kraakman 
Perfors.’

Het ging om een warme reorganisatie in dit 
afslankproces, wil Sparla verduidelijken. ‘We heb-
ben de werkplaatsmedewerkers mee verkocht. De 
mensen die werkzaam waren in aanleg, hebben we 
allereerst duidelijk uitgelegd hoe het bedrijf ervoor 
stond en waarom we keuzes moesten maken, zoals 
het geven van een lagere prioriteit aan aanleg. We 
hebben hen allen laten kiezen uit een transitiever-
goeding plus hulp bij het vinden van een nieuwe 
baan, of een nieuwe plek binnen de organisatie.’ 

Hoofdgreenkeepers denken hardop mee
Jansen: ‘Onze hoofdgreenkeepers zijn geweldig 
loyaal aan de golfbaan waarop ze werken. Ze zien 
de golfbaan als hun kindje. Tegelijkertijd profite-
ren ze van de kennisdeling binnen het bedrijf en 
horen ze over de ervaringen van andere golfbanen. 
Ze blijven daardoor up to date en worden niet 
snel bedrijfsblind, wat bij sommige hoofdgreen-
keepers in dienst van golfbanen, ondanks NGA-
bijeenkomsten, weleens kan gebeuren door de 
jaren heen.’

kennisdeling
‘Het managementteam en onze twintig hoofd-
greenkeepers komen om de twaalf weken in drie 
groepen bijeen om het bedrijfsbeleid en actuele 
zaken te bespreken. Dit zijn hiërarchieloze bij-
eenkomsten, waarin we plenair bespreken wat er 
binnen het bedrijf speelt. Daardoor durven ze, in 
tegenstelling tot voor de reorganisatie, hardop 
mee te denken en met ideeën te komen. Ze geven 
ook eerder aan waar ze problemen voorzien in het 
onderhoud of bij een renovatie. Naast deze plenai-
re interne overleggen gaan de hoofdgreenkeepers 
op excursie. Een voorbeeld is de workshopdag die 
Kraakman Perfors onlangs hield over de modernste 
John Deere-gps-maaiers.’

Breder takenpakket
Alle hoofdgreenkeepers zijn nu budgetverant-
woordelijk. Volgens Jansen en Sparla zijn zij zicht-
baar trots op hun gegroeide verantwoordelijkheid. 
Jansen: ‘De hoofdgreenkeepers managen het 
gehele proces, in plaats van enkel ’s ochtends het 
team te instrueren en de baan op te sturen. Alle 
twintig zitten ze in een groepsapp waarin ze elkaar 
op de hoogte houden van hun activiteiten.’

Hart voor de baan
Sparla: ‘Wanneer wij een offerte uitbrengen, heb-
ben we van tevoren al nagedacht over een hoofd-
greenkeeper van wie wij denken dat hij het beste 
bij de baan past. Deze hoofdgreenkeeper laten we 
in het offertetraject al met ons realisatiemanage-
ment over zaken meedenken: hij levert bijvoor-
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beeld input over wat er volgens hem binnen vijf-
tien jaar nodig, mogelijk en onmogelijk is op deze 
baan. Als wij het onderhoud overnemen van een 
golfbaan die dat voorheen in eigen beheer had, 
nemen we de greenkeepers mee over. Hart voor de 
baan staat voorop.’

‘Al onze hoofdgreenkeepers hebben wekelijks con-
tact met de baancommissie of golfbaanmanager. 
Eenmaal in de zes weken zit realisatiemanager 
Erik Steehouwer daarbij. De leidraad is een com-
municatieschema, dat we per klant opstellen, 
omdat elke golfbaan anders is en andere wensen 
en behoeften heeft. We staan dus allemaal volledig 
klaar voor de klant. Sommige banen willen zaken 
zelf oppakken. Maar als men wil, kunnen wij hel-
pen op veel vlakken. Wij bieden een uitstekende 
basis op het gebied van onderhoud; dat blijft onze 
corebusiness. Maar daarnaast gaat onze onder-
houdsexpertise verder dan alleen grasmaaien en 
kunnen wij nog meer waarde bieden.’

Markt herkent de veranderingen
Sparla stipt aan dat het veranderingsproces nog 
niet is afgerond: ‘Wij zijn intern al een poos bezig 
met onze transformatie van rups tot vlinder. Maar 
we zijn pas echt een vlinder zodra de markt ons als 
zodanig herkent.’

Het uitdragen van de visie lijkt goed te gaan en 
opgepikt te worden. In elk geval is de communica-
tieomslag niet onopgemerkt gebleven. Hanny van 
de Sande, golfbaanmanager bij golfbaan De Hoge 
Dijk: ‘Het Aha de Man-team neemt het voortouw 
als het gaat om uitleg over het onderhoud op de 
baan. Het is soms lastig sturen op een golfbaan, 
omdat er vaak stuurlui aan wal staan die de zaken 
kritisch volgen. Aha de Man loopt geregeld met 
groepen door de baan, om deze mensen te laten 
zien wat ze aan het doen zijn en waarom dat zo 
gebeurt. Dat werpt zijn vruchten af en daar zijn we 
heel blij mee. Het is erg fijn dat Marc Jansen snapt 
wat een baan wil, omdat hij zelf baanmanager is 
geweest.’

Ook Rob Schroen, baanmanager van Golfbaan 
Liemeer, is blij: ‘Aha de Man is een stuk proac-
tiever geworden. Als zich problemen voordoen, 
overleggen ze direct met ons over een mogelijke 
oplossing. Dat ging in het verleden anders: dan 
moesten we gissen naar de staat van de baan en 
moesten we brandjes blussen wanneer er iets mis-
ging. Er werd toen nauwelijks gecommuniceerd. 
Nu zitten we regelmatig met de mensen van Aha 
de Man rond de tafel. Niet alleen met Jansen en 
Steehouwer, die de lijnen uitzetten, maar ook met 
de hoofdgreenkeeper, die proactiever is gewor-
den. We bespreken bijvoorbeeld welk onderhoud 
en welke renovaties er voor de baan aan zitten 
te komen en hoe dit in de begroting kan worden 
meegenomen.’ 

gps-toepassingen
Tekeningen van golfbaanarchitecten zijn veelal 
voorzien van gps-coördinaten. Aha de Man maakte 
bij de aanleg van golfbanen dan ook al langer 
gebruik van gps, maar sinds een jaar investeert het 
bedrijf volop in gps op zijn maaiers. Sinds augustus 
2016 wordt gebruikgemaakt van de John Deere 
8700A met gps, geleverd door Kraakman Perfors. 
Eén exemplaar loopt op golfbaan International 
Moyland en een ander op golfbaan Regthuys, waar 
Aha de Man het onderhoud voor zijn rekening 
neemt. Op golfbaan Bentwoud loopt een pilot 
met gps op een John Deere-rough-maaier 9000A. 

En dit jaar nog start op International Moyland een 
pilot met een gps-gestuurde veldspuit voor pre-
cisiebestrijding. Hoofdgreenkeeper Mark Camps 
liet in een eerder interview weten: ‘Het voordeel 
is dat alle onderdelen, zowel de machine als de 
gps-ontvanger en de elektronica, van Kraakman 
Perfors afkomstig zijn. De gps-ontvangers zijn uit-
wisselbaar tussen de greenmaaiers, fairwaymaaiers, 
rough-maaiers en veldspuit van John Deere. Dat is 
ideaal voor het bedrijf, waarbinnen de greenkee-
pers op grote schaal materieel uitwisselen.’
Jansen: ‘We maken een efficiëntieslag met de 
robots; hierdoor blijft er voor de greenkeepers 
meer tijd over om de punten op de i te zetten in 
het golfbaanonderhoud. Grote lappen maaien 
vraagt niet veel denkwerk, maar andere klussen 
wel. We willen onze greenkeepers, die meer kun-
nen dan alleen op de maaier zitten, zo goed moge-
lijk tot hun recht laten komen. De greens blijven zij 
zelf maaien, want dat is een specialisme.’

Langetermijnrelaties
Aha de Man wil duurzame klantrelaties bereiken. 
‘Vertrouwen spreek je niet af, maar bouw je op’, 
zegt Jansen. ‘We merken dat we klanten aantrek-
ken die daar hetzelfde over denken. Bij anderen 
kan het zijn dat we gewoon niet bij elkaar passen, 
bijvoorbeeld als sec de laagste prijs bepalend is en 
niet de kwaliteit van het onderhoud.’
‘Kwaliteit kost tijd’, voegt Sparla daaraan toe. ‘Als 
aannemer ben je een hamerstuk in de aandeel-
houdersvergadering. Golfers willen een lage con-
tributie en simpelweg een goede baan. Op basis 
daarvan wordt vaak laag aanbesteed. Het is dus 
moeilijk om innovatief te zijn in een traditionele 
markt met meer concurrentie dan vroeger. Om je 
te onderscheiden, moet je duidelijke meerwaarde 
tonen, naast het dagelijks leveren van puik werk. 
Daar zetten we nu allemaal vol onze schouders 
onder, als één man.’

INTERVIEW
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Veel clubs zijn toe aan nieuwe beregeningsinstallaties of groot onderhoud

Efficiënt beregenen in tijden  
van klimaatverandering

‘Veel golfbanen in Nederland zijn zo’n 20 tot 30 
jaar geleden aangelegd. Die zijn nu dringend 
aan groot onderhoud of vervanging van hun 
beregeningsinstallaties toe’, zegt Hans Kamphuis, 
directeur van Aquaco in het Gelderse Elst. Zijn 
onderneming ontwerpt en levert waterinstallaties. 
Hij legt onder meer beregeningsinstallaties aan 
voor golfbanen. Kamphuis ziet dat veel golfclubs 
onvoldoende voorbereid zijn op een dergelijke 
grote herinvestering. ‘Ik druk klanten altijd op het 
hart dat ze tijdig op hun beregeningsinstallaties 
gaan afschrijven. Het is een grote investering waar-
voor een afschrijvingsduur staat van 20 tot 25 jaar. 
Ik zie dat daar vaak onvoldoende rekening mee is 
gehouden.’

grilliger
En dat kan een probleem worden. 
Klimaatverandering maakt het weer in Nederland 
grilliger en dat vraagt om meer en betere berege-
ning. Dat ziet ook Arthur Berends, hoofduitvoerder 
onderhoud golfbanen bij aannemersbedrijf De Enk 
Groen en Golf in Renkum. ‘Er wordt meer gevraagd 
van de beregeningsinstallaties op golfbanen. Ik zie 
in mijn eigen dagelijkse praktijk dat we frequenter 
gaan beregenen. Dat doen we niet alleen vanwege 
de langere perioden van droogte. We zetten de 
beregeningsinstallaties ook vaker in om per saldo 
water te besparen, om efficiënter te beregenen 
dus.’ Daarmee valt volgens hem nog veel winst te 
behalen. Onlangs heeft hij met de agrarische HAS 

Hogeschool uitgebreide proeven gedaan om in 
kaart te brengen hoe beregeningsinstallaties de 
omgeving precies besproeien. De opmerkelijkste 
bevinding uit die proeven is dat installaties vaak 
helemaal niet doen wat de gebruikers denken dat 
ze doen. ‘We merken dat sommige plekken meer 
water krijgen dan bedoeld en andere veel minder. 
De proeven hebben vooral aangetoond dat het 
belangrijk is om te meten wat je installatie precies 
doet.’    

Meten
Een simpele variant van zo’n test is volgens 
Berends heel eenvoudig uit te voeren. ‘Zet gewoon 
bakjes op de green die je besproeit en meet zo 

Door een voorspelbaar klimaat met voldoende 

regen was Nederland altijd een relatief mak-

kelijk land voor het onderhoud van golfbanen. 

klimaatverandering dreigt daar verandering 

in te brengen. perioden van aanhoudende 

droogte, afgewisseld met excessieve regenval 

maken dat greenkeepers beter moeten naden-

ken over efficiënte beregening van hun banen. 

Dat besef is nog niet overal in de golfbranche 

doorgedrongen.
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INTERVIEW

hoeveel water er op welke plek valt. In veel geval-
len zul je zien dat het resultaat afwijkt van de ver-
wachtingen.’

In veel gevallen heeft die afwijking te maken met 
de staat van onderhoud van de installatie. Na jaren 
gebruik kan een sproeikop zodanig door zand zijn 
aangetast dat die meer water geeft of juist dicht-
slibt. Kamphuis raadt klanten aan om regelmatig 

onderhoud te plegen. ‘Veel gebruikers vertrouwen 
blindelings op hun installatie. Ze vergeten hoe 
complex de technologie is. En die complexe ver-
zameling pompen, computers, filters, leidingen en 
spuitkoppen ligt daar maar 20 jaar, grotendeels 
onder de grond, blootgesteld aan de krachten van 
de natuur. Natuurlijk moet je regelmatig onder-
houd plegen als je wilt dat het precies blijft doen 
wat jij wilt.’ 

precisieberegening
Een andere factor die bepalend is voor de effi-
ciëntie waarmee wordt beregend, is volgens 
Berends hoe goed de greenkeeper zijn baan kent. 
Golfbanen zijn een organisch geheel. Ze verande-
ren constant en dat bepaalt ook hoe ze het beste 
beregend kunnen worden. ‘De meeste winst is te 
behalen met precisieberegening. Daarbij is kennis 
van de baan essentieel. Je moet precies weten welk 
stuk hoeveel water vraagt. Daar kun je je installatie 
en de sproeifrequentie op afstemmen.’
Die behoefte aan water verandert constant door 
verandering van de bodem, de gewassen om de 
greens heen of doordat de schaduw van de bomen 
om de greens heen verandert. ‘Waar meer schaduw 
is, is minder verdamping en daardoor wordt het 

gras dichter. Bomen groeien, ze worden gesnoeid 
of zelfs helemaal verwijderd. Al dat soort factoren 
is van invloed op de beregeningsbehoefte van de 
green. De beregeningsinstallatie instellen voor tien 
jaar is dus praktisch onmogelijk.’

Documenteren
Wat Berends betreft, is de greenkeeper nooit klaar 
met leren om efficiënt te beregenen. Hij kan het 
zich wel veel makkelijker maken door ervaringen 
in getallen te vatten en te documenteren. ‘Door 
bijvoorbeeld de vochtgraad van de bodem te 
meten en bij te houden hoeveel water de bodem 
vraagt om de ideale bodemomstandigheden te 
creëren, documenteer je kennis. Die dient later als 
ijkpunt om veranderingen te kunnen optekenen. 
Zo verdiep je je kennis steeds verder en leer je je 
baan beter kennen. Je wordt steeds beter in preci-
sieberegening.’ 

Klimaatverandering noopt de greenkeeper ook tot 
betere kennis van beregening, met name de kunst 
van precisieberegening. Ons land kent langere 
perioden van grote droogte. Die worden steeds 
vaker afgewisseld door hevige regenval. Wat we 
dus zien, is dat de regenval zich minder spreidt. 
Dat zet greenkeepers soms op het verkeerde 
spoor, denkt Berends. ‘Wanneer er in een bepaalde 
periode 50 millimeter regen is gevallen, denk je al 
gauw dat de bodem vochtig genoeg is. Dat is een 
valkuil. Als die regen namelijk in één dag is geval-
len, na een lange periode van extreme droogte, 
dan spoelt het grootste deel van het water weg. De 

bodem neemt maar een fractie op van wat er aan 
regen valt.’ 

Regenhoos
Zo kan het dus gebeuren dat het noodzakelijk is 
om daags na zo’n felle regenhoos toch te sproeien, 
legt Berends uit. ‘Je kunt dat eigenlijk alleen maar 
bepalen door vochtmeters te gebruiken om de 
bodemvochtigheid in kaart te brengen. Soms ont-
dek je dan bijvoorbeeld dat enkele hooggelegen 
greens om water verlegen zitten, terwijl de rest 
voldoende vocht heeft. Zo’n situatie vraagt om 
heel gerichte precisieberegening.’ 

Ook Kamphuis wijst klanten graag op de moge-
lijkheden van precisieberegening. De hardware is 
volgens hem de afgelopen twee decennia geavan-
ceerder geworden en biedt meer mogelijkheden 
om sproeimethodieken verder te verfijnen. ‘Wie nu 
zijn installatie moet vervangen of renoveren, raad 
ik aan om goed te kijken naar de mogelijkheden 
van vergaande precisieberegening. Als je nu  
investeert, doe je er bijvoorbeeld goed aan om  
following-head-sproeiers aan te schaffen. Die zijn 
heel precies af te stellen op basis van het sproei-
plan dat je als greenkeeper voor ogen hebt.’

aansturing
Ook de aansturing van beregeningsinstallaties is 
in de loop der jaren verbeterd. Steeds vaker zijn 
in nieuw aangelegde installaties de sproeiers gro-
tendeels of allemaal individueel aanstuurbaar. ‘Dat 
is efficiëntie. Je wilt immers niet overal evenveel 
water. Je wilt een goede afstemming.’

Kamphuis adviseert klanten om de totale beheers-
kosten van de baan mee te nemen in het maken 
van een plan voor precisieberegening. ‘Immers, als 
je vanuit een blokaansturing ook de roughs bere-
gent, moet je daar ook vaker maaien. Daar ben je 
dan weer kostbare manuren aan kwijt. Hetzelfde 
geldt natuurlijk voor de greens en de fairway. Te 
veel water geven zorgt voor extra onderhoudskos-
ten. Het loont daarom om de beregening secuur 
af te stemmen op de totale beheerskosten van de 
baan.’

Hans Kamphuis Arthur Berends
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PLANTUM

Najaarsdoorzaai van cruciaal belang
Straatgras is overal en als de omstandigheden 
voor het plantje maar even gunstig zijn, bijvoor-
beeld door nattigheid, steekt het de kop op in een 
sportveld. De herfstmaanden zijn traditioneel een 
periode waarin straatgras nog eens probeert zich 
in de grasmat te handhaven of juist te vestigen, 
net voordat de winterkou intreedt. Dit wordt nog 
gemakkelijker als de grasmat open is en dus ruimte 
biedt voor de vestiging van straatgras. Daarom is 
tijdig doorzaaien met bijvoorbeeld een SV100 van 
cruciaal belang. Doorzaaien met veldbeemd wordt 
naarmate het najaar vordert steeds minder succes-
vol, aangezien veldbeemd voldoende licht nodig 
heeft om te kiemen en zich minder makkelijk in 
een bestaande mat vestigt. Met Engels raaigras kan 
wel concurrentie worden geboden tegen straat-
gras. Als een grasmat met een mooie dichte zode 
de winter in gaat, wordt het risico op straatgras in 
het vroege voorjaar kleiner. 

Doorbreek straatgrascyclus
Juli was op de meeste plekken warm en zonnig, 
maar augustus juist fris en nat. Hierdoor heeft 
straatgras zich op veel plekken goed weten te 
vestigen. Veel grasmatten beginnen het nieuwe 
seizoen dus met een valse start. Straatgras wordt 
er sneller uit gespeeld en kan dus halverwege het 
seizoen veel kale velden opleveren, die daarmee 

weer een prooi zijn voor straatgras, enzovoort, 
enzovoort. Om deze straatgrascyclus te doorbre-
ken, is regelmatig doorzaaien dus wenselijk. De 
timing van doorzaai is om meerdere redenen altijd 
erg lastig, maar belangrijk om te onthouden zijn de 
bloeimomenten van straatgras. Tijdens deze bloei 
wordt nieuw zaad gevormd en is de verspreiding 
van het ongewenste gras maximaal.

Straatgras herkennen
Straatgras is over het algemeen makkelijk te 
herkennen. Zo komt het jongste blad van straat-
gras gevouwen tevoorschijn; dit wordt ook wel 
gevouwen spruit genoemd. Het blad heeft aan de 
basis geen oortjes en het ongeribde blad is aan 
de achterzijde dof en vaak bleekgroen van kleur. 
Dit kleurverschil is in grasmatten vaak duidelijk te 
zien. Ten slotte heeft Poa annua een lang en melk-
wit tongetje. In het veld is straatgras vooral aan 
de weelderige zaadvorming te herkennen. Straat 
bloeit namelijk jaarrond. Ribben ontbreken in het 
blad van straatgras; hierdoor is het blad slap en 
golvend.

  
Slechte betredingstolerantie
Straatgras verdraagt betreding matig tot slecht. 
Dit komt mede door de ondiepe beworteling. 
Hierdoor wordt het gras snel weggeschopt of 

-geslagen, wat kale plekken kan opleveren die de 
spelkwaliteit op een sportveld of een golfbaan 
behoorlijk naar beneden brengen.

Optische kwaliteit straatgras
De optische kwaliteit van straatgras is zeer slecht. 
Het gras verkleurt bij een matige voedingstoestand 
van middengroen naar lichtgroen. Onder droge 
omstandigheden blijft de kleur van straatgras niet 
hetzelfde. Wanneer het vochtgehalte in de toplaag 
te laag is, verkleurt het direct naar lichtgroen en 
gaat het vervolgens weelderig bloeien.
 
vroege kieming
Straatgras kiemt al bij lage bodemtemperaturen 
van zo’n 7 tot 8 °C. Wanneer velden zijn kaalge-
speeld, komt straatgras er dus vaak als eerste 
door, omdat de meeste grasmengsels, zeker met 
veldbeemd, pas kiemen bij hoge temperaturen. De 
kale plekken worden dus snel opgevuld. Met Engel 
raaigras kan wel worden geconcurreerd bij der-
gelijke temperaturen. Met SV 100 wordt de strijd 
aangegaan met straatgras. 

Kale plekken gras,  
prooi voor straatgras
De hete droge julimaand en de natte koude augustusmaand zijn niet bevorderlijk voor een mooie gesloten mat in het najaar. er ontstaan kale plekken 

door droogte of door te natte omstandigheden. kale plekken zijn een prooi voor onkruiden zoals straatgras. Straatgras vestigt zich zeer snel. Ook bij 

lage temperaturen krijgt straatgras het voor elkaar om zich flink te vermenigvuldigen. Die kale plekken vormen zich snel als er niet wordt doorgezaaid 

en worden dus razendsnel opgevuld met straatgras. Door ook in het najaar door te zaaien, kan de mat alsnog sterk de winter in gaan. Doorzaaien met 

veldbeemdgras heeft in het najaar echter steeds minder effect, aangezien veldbeemd licht nodig heeft om te kiemen en de lichtintensiteit steeds  

minder wordt. Met een 100 procent engels raaigras, bijvoorbeeld Sv100, kan wel concurrentie worden geboden tegen straatgras. 

Auteur: Olaf Bos, namens Plantum

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6899
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Hoe ziet de NGA er in de toekomst uit? Deel II

Gisteren was professor Leinhauer op bezoek bij ons op de golfbaan. Als je nog niet weet wie deze man is, 
kijk dan even op de DTRF-site, onder de kop ‘leerstoel’. Hij gaat deze leerstoel bekleden. Wat een aardige, 
toegankelijke intelligente man. Wat me vooral ook opviel toen we over de golfbaan wandelden, was zijn 
praktische kijk op dingen. Hij heeft nu al een goed idee van de uitdagingen voor ons in Nederland en je 
ziet aan hem dat hij zin heeft om aan het werk te gaan. Nadat we een paar holes op onze baan hadden  
bekeken, vroeg ik hem wat wij als NGA voor hem kunnen doen. Hij vroeg vooral om geduld; zijn tijd is 
helaas nu nog beperkt tot één dag per week. Sowieso is wetenschap iets van de lange adem en dat is voor 
ons als doorpakkende greenkeepers misschien een beetje lastig te bevatten. Wij willen aan de gang, hebben 
vragen en zijn op zoek naar antwoorden. Er zullen zeker antwoorden komen – ik heb nu al een groot 
vertrouwen in deze praktische wetenschapper – maar we zullen er nog even op moeten wachten. 

Wat me op dit moment een beetje stoort, is dat golfbanen de antwoorden op de nieuwe ontwikkelingen zoeken door adviseurs of externe 
bedrijven in te schakelen, terwijl de greenkeepers op de baan vaak de antwoorden weten, maar niet gehoord worden. De NGA gaat de  
komende jaren keihard werken om de positie van de greenkeeper nog sterker te maken. Onze visie is ‘kennis is macht’ en we zullen daarom 
bij onze bijeenkomsten nog meer gaan focussen op educatie op niveau. Ook zijn we druk bezig ons meer te verdiepen in de bestaande  
opleidingen. We vinden het erg belangrijk dat deze ook op een goed niveau blijven en zich verder doorontwikkelen. 

Natuurlijk is er plaats voor advies in de greenkeeperwereld, maar deze diverse adviseurs zouden in mijn perceptie niet leidend moeten zijn 
bij het bepalen van het beheer. Zij zouden meer als sparringpartners moeten dienen. De greenkeeper bepaalt zijn eigen beheer en hij heeft 
daarbij verschillende bronnen nodig. Een voorwaarde daarvoor is wel een zo hoog mogelijk kennisniveau. De tijd dat degene die het beste kon 
maaien of het hardste werkte hoofdgreenkeeper werd, is echt voorbij; er wordt nu meer gevraagd. 

Food for thought: ik hou van het woord hoofdgreenkeeper, keeper of de greens. Daar krijg ik altijd een warm gevoel van, maar misschien is deze 
naam in deze tijd wel een achterhaalde term en dekt hij de lading niet meer. Misschien wordt op sommige banen de voorman van de green-
keepers meer serieus genomen als we hem superintendent gaan noemen of course manager. Ik zal de naam hoofdgreenkeeper zeker missen, 
maar als ik kijk naar waar we ons de hele dag mee bezig houden, dekt het woord course manager de lading misschien wel beter. 

Ik heb ook nog wat praktisch NGA-nieuws te melden. Op onze site gaat de komende tijd wat veranderen. Zo zal de pagina Best practices  
verdwijnen en zullen we in de toekomst ontwikkelingen op dit gebied op de pagina Green deal plaatsen. De vrijgekomen pagina willen we 
vullen met informatie over veilig en gezond werken. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: teken en insectenbeten, werken in de zon, stress en Arbo. 
Graag horen we van jullie waarbij we nog meer ondersteunend kunnen zijn, wat waardevolle informatie is op het gebied van veilig en gezond 
werken. Rust is bijvoorbeeld ook erg belangrijk, daarom ga ik nu lekker een paar weekjes op vakantie met mijn gezinnetje.  
Quality time! Goed voor je hoofd en ook goed voor je gezin! Geniet ervan.

Met groet,
Koert

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

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

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, Has Kennis Transfer, 
I.P.C. Groene Ruimte,  J. de Ridder, Mobarn, NGF, NLadviseurs, VGR 
Groep, Vos Ruinerwold Golf, Oosthoek Groep.

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, Compo Expert, DGP Getros 
Handelsonderneming, Heicom, ICL Specialty Fertilizers, Melspring, 
GreenMix, Aqua-Aid.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions, Verhoeve 
Watertechniek.

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

Kleding (PBM), gereedschap, mest en graszaad:
Vitagro, Vos Capelle.

NGA-sponsorlijst



35www.greenkeeper.nl

Een goed, duurzaam en groen beleid op golfbanen is 
mede gebaseerd op cijfers. Een opgave van het gebruik 
van zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen is dan 
ook een belangrijk onderdeel van de afspraken die in het 
kader van de Green Deal Sportvelden zijn gemaakt met 
de overheid.

Elk jaar zal het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze 
wijze – anoniem – moeten worden geregistreerd. Op termijn zal het 
gereduceerde gebruik op basis van de verstrekte gegevens zichtbaar 
moeten worden.

Een fors aantal golfbaanbeheerders heeft echter om meerdere redenen 
het gebruik in 2015 en 2016 – ondanks herhaalde gemailde verzoeken 
– niet verstrekt.

Dat was in april voor vertegenwoordigers van de Golf Alliantie –  
NGF, NVG en NGA – aanleiding om deze beheerders telefonisch te 

benaderen en hen ervan te overtuigen dat de opgave van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen een van de cruciale elementen is voor  
het succesvol maken van de Green Deal. Onlangs is er een tweede  
belronde geweest naar beheerders die nog steeds geen gegevens  
hebben verstrekt.

Maandag 31 augustus zijn we te gast op een golfbaan die er prachtig 
bij ligt: Golfclub Anderstein. Hier wordt gespeeld om de Prins Claus 
Beker. Het is uitstekend golfweer en de parkeerplaats staat helemaal 
vol. Ook de startlijst is geheel vol; er kan nog iemand van de reservelijst 
inschuiven. 

Tijdens het binnenkomen geven velen aan niet al te best te hebben  
gespeeld en dat de punten tegenvallen. Maar iedereen geeft heel  
duidelijk aan dat het niet aan de baan ligt en dat deze fantastisch is. 

Het is een goede traditie dat de NGA voor greenkeepers iets afgeeft 
en zij worden dan ook net als de horeca, referees en wedstrijdleiding 
bedankt voor deze geweldige dag. Net als vorig jaar wordt de  
hoofdprijs gewonnen door Rob van Hoof. 

Green Deal: inzicht in gebruik van middelen meer 
dan noodzakelijk

Prins Claus Beker 2017 

  Categorie A    
  Naam  Punten 

1.  Rob van Hoof 30 punten

2.   Hans van Beek 28 punten

3.   Martin v/d Schans 25 punten (*2de 9 beter)

     Stijn Smits  25 punten (eervolle vermelding) .

  Categorie B    
  Naam  Punten 

1.   Jan Groot Roessink 36 punten

2.   Gerben de Kievit 35 punten

3.   Frank Bielders 32 punten (*2de 9 beter)

     Rob Haasnoot 32 punten (eervolle vermelding)
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Het is allemaal een beetje last minute bedacht en geregeld, maar ik 
sta dit jaar toch opnieuw met mijn koffers op Schiphol. Een reisje naar 
Belfast in Noord-Ierland, voor de Dubai Duty Free Irish Open op de 
Portstewart Golf Club, waar de van origine Engelse Bernard Findlay al 
decennialang met veel succes de scepter zwaait. 

Portstewart GC is een ware linksbaan zoals deze bedoeld is, een gebied 
tussen land en zee. Een term die vandaag de dag nog te pas en te onpas 
wordt gebruikt voor polderbanen waarbij wind een bepalende factor is, 
omdat er verder weinig te vinden is in de omgeving. De club gaat terug 
tot de 19e eeuw en staat bekend om zijn front 9, die werkelijk indruk-
wekkend is te noemen, met zijn prachtige ligging tussen de duinen.  
Vanaf de eerste tee kijk je praktisch over de hele baan uit en rechts 
naar de zee, een beetje zoals bij de Domburgsche.

Bernard vertelt dat zijn greens voor 60% uit zwenk, 20% uit struis,  
15% uit Poa en 5% uit overige soorten bestaan. Omdat de baan in  
beschermd gebied ligt, is het gebruik van chemicaliën verboden. 
Ziekte gaat hij vooral tegen met ijzersulfaat en voedingstoffen geeft hij 
in lage doses. In de lente maakt hij zich niet zo veel zorgen wanneer 
er ziekte uitbreekt; hij weet uit ervaring dat dit er in de loop van het 
seizoen wel weer uit groeit. In augustus/september zaait hij zo veel 
mogelijk door, omdat jonge grassen beter resistent zijn dan de geves-

tigde soorten en hij wil zo goed mogelijk de winter in. Wetting agents 
gebruikt hij op de greens, tees en fairways om de negatieve effecten van 
schimmelactiviteit tegen te gaan.

Beiden zijn we het erover eens dat we golfers en werkgevers meer 
moeten voorlichten over de beschikbaarheid en het gebruik van  
chemicaliën, de komende tijd, en ook moeten we toelichten welke  
gevolgen dit zal hebben voor de bespeelbaarheid en esthetiek van de 
baan. Hij maakt zich er vooral zorgen over dat hij emelten en enger-
lingen niet meer effectief kan bestrijden. Het op een praktische manier 
inzetten van biologische controle met nematoden op een golfbaan is 
iets waarin hij niet gelooft. Al met al vindt hij milieubeheer een  
interessant onderwerp en hij heeft er zelfs een opleiding in gevolgd.

Tijdens het toernooi sprak ik kort met de spelers Justin Rose en  
Nacho Elvira. Ik kreeg vooral bij Justin de indruk dat hij goed snapt waar 
greenkeepers zich mee bezighouden, ver voorafgaand aan een event als 
de Irish Open. Ook stelde hij dat we, omdat we zo veel nationaliteiten 
vertegenwoordigen, door verscheidenheid van kennis en kunde kunnen 
leren van iedereen door samen te werken. Een mening die ik van harte 
met hem deel en iets wat ik zelf ook niet genoeg kan benadrukken.  
Dat golfers ook humor hebben, bewezen Sorjen Kjeldsen en Fabrizio 
Zanotti toen ik ze vroeg om de rollen eens om te draaien; zij nemen 
het maaien van de greens over en ik zal spelen. Een hilarisch foto- 
momentje waar wij allen hard om moesten lachen. 

Op het event waren zo’n 40 vrijwillige greenkeepers, die Noord-Ierland, 
Ierland, Engeland, Schotland, Amerika, Noord-Afrika en Zeeland  
vertegenwoordigden. Zelf heeft de golfclub achttien fulltimers en vijf 
parttimers in vaste dienst voor 54 holes. Er hing een prettige sfeer 
onder de greenkeepers en er was geen verschil te merken tussen het 
vaste team en de vrijwilligers. Vaak kun je dit goed merken en ontstaan 
er in de loop van de week vaak eilandjes. Hier niet: het was één team, 
één taak! 

Volgend jaar wordt het Irish Open gehouden op Ballyfin Golf Club,  
opnieuw een spectaculaire linksbaan met als superintendent  
Andy Robertson. Om politieke redenen wordt het per jaar afwisselend 
gehouden in Ierland en Noord-Ierland. Je hoort er tegenwoordig weinig 
over in de media, maar het speelt nog steeds.

Op de laatste dag geeft de European Tour altijd een blijk van waardering 
aan de greenkeepers voor hun harde werk. Ik wil dit moment  
aangrijpen om The Dutch te complimenteren met de manier waarop ze 
het daar aanpakken; iets wat ik nog niet eerder had meegemaakt op  
andere toernooien. Vorig jaar verzamelden we ons met z’n allen, net als 
op elk toernooi, op hole 18. Joost Luiten won, het publiek ging helemaal 
uit zijn dak. Er waren allerlei toespraken, met op het laatst complimen-
ten voor de greenkeepers. Het publiek applaudisseerde en het bleef 
maar doorgaan. En alsof dat nog niet genoeg was, werden we verzocht 
met het gehele team naar het clubhuis te lopen, waar we op het  

Dubai Duty Free Irish Open 2017 
op Portstewart Golf Club Door Melissa Minnaard

NGA-Nieuws
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podium geroepen werden en er nog meer geapplaudisseerd werd. Je 
voelde je een ware ster, daar op The Dutch met het KLM. Wij kregen 
op dat moment de credits voor het vele en harde werk, zowel alle vrij-
willigers als het vaste team dat al zo veel langer naar dit moment toe-
leefde. Een zeer geslaagd en memorabel toernooi, en ik vraag me dan 
ook af hoe zij dit in hemelsnaam denken te kunnen evenaren dit jaar. 

De Irish Open was voor mij het vierde toernooi van de European Tour 
waaraan ik meewerkte als greenkeeper. Bij aankomst ziet alles er nog 
prachtig uit. De maandenlange voorbereiding is goed zichtbaar, tot het 
toernooi werkelijk aanvangt en je het in een paar dagen tijd allemaal 
minder ziet worden. Het personeel van de European Tour rijdt vaak  
op en neer; bij grote toernooien bouwen ze zelfs een dorp om de 
organisatie vlekkeloos te laten verlopen. Toeschouwers die met 
tienduizenden over de baan lopen, en dan nog eens het greenkeepers-
team dat tweemaal daags uitrukt om de gehele baan te maaien en al 
die vele andere werkzaamheden uit te voeren om de baan er tot het 

laatste moment top uit te laten zien. Een evenement van zo’n niveau 
en kaliber eist zijn tol van de baan. Niet zozeer van de tees, fairways en 
greens, maar meer van buiten de touwen. Toch zie je het gras binnen de 
touwen ook aardig stressen door het vele en korte maaien, met name 
de greens. 

Buiten de touwen, alle plekken waar gereden of gelopen kan worden, 
ontstaat er een ware ravage, die nog maanden sporen nalaat en tijd  
nodig heeft om te herstellen. Bernard vertelt hierover dat hij de 
komende tien weken na het event optimaal wil inzetten op (nieuwe) 
grasgroei. Dit begint bij het omhoog harken van het platgewalste gras, 
vertidrainen, zwaar overzaaien, procoren met massieve pinnen en 
topdressen. Er zullen nog een hoop uren in gaan zitten om de boel 
weer op orde te krijgen, maar op de Portstewart GC zijn ze ondanks 
alles toch enthousiast genoeg om nog eens een toernooi te hosten in 
de toekomst. 

Maandag 9 oktober 2017
NGA Greenkeeper-wedstrijd op Golf & Country Club Geijsteren. 
Persoonlijke uitnodiging wordt t.z.t. verstuurd.

De GAB/Zuid-regiodag is op 21 februari 2018

Nationaal Golf & Groen symposium:
7 en/of 8 december 2017

Woensdag 4 oktober is de tiende editie van de 
Ladies Only Day, golfwedstrijd voor greenkeepsters, die dit jaar  
wordt gespeeld op golfclub Anderstein.   
 Aanmelden: jolanda_vonder@hotmail.com

Data van diverse activiteiten
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Kennis over alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen schaars  
en weinig bekend

Green Deal worstelt met 
kennislacune

‘er is nog te weinig onderzoek gedaan naar alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen.’ Dat schrijven WUR-

onderzoekers Taco Regensburg en cesar Niëto in het in januari uitgekomen DTRF-onderzoek naar alternatieven voor chemische gewasbeschermings-

middelen op golfbanen. ‘Maar zorgwekkender is misschien nog wel dat de schaarse beschikbare kennis hierover nog lang geen gemeengoed is onder 

greenkeepers’, zegt William Boogaarts, innovatiemanager golfbanen bij De enk groen en golf. 

Auteur: Paul van der Sneppen
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INTERVIEW

Boogaarts is een boegbeeld voor zijn beroeps-
groep. In 2015 is hij verkozen tot Greenkeeper van 
het Jaar. Het mag dan ook niet verbazen dat hij 
goed op de hoogte is van ontwikkelingen in het 
vak en over een hoge mate van materiedeskundig-
heid beschikt. De greenkeeper kent het onderzoek 
van de Dutch Turfgrass Research Foundation 
(DTRF) goed, zo blijkt als hem wordt gevraagd 
of hij daarin nieuws heeft weten te ontdekken. 
Zijn antwoord bevestigt de bevindingen van de 
auteurs. ‘Veel nieuws kan ik er niet in ontdekken. 
Het meeste stamt uit oudere onderzoeken.’ 

ervaringsdeskundigheid
Maar dat er relatief weinig nieuwe onderzoeken 
worden gedaan, is volgens de greenkeeper niet 
het grootste probleem. De schaarse beschikbare 
kennis levert namelijk al wel een goede basis voor 
het bouwen van nieuwe ervaringsdeskundigheid, 
vindt Boogaarts. ‘Het probleem is echter dat de 
meeste greenkeepers nog te weinig bekend zijn 
met de onderzoeken die in de literatuurstudie 
beschreven staan.’ 

Boogaarts onderschrijft wat de onderzoekers in 
hun rapport stellen, namelijk dat er nog veel meer 
onderzoek nodig is. ‘Dat zeggen wetenschappers 
natuurlijk altijd. Elk onderzoek roept immers nieu-
we vragen op. Maar achter dat statement gaat een 
zekere urgentie schuil. In 2020 moeten we onze 
banen chemievrij beheren. Onze kennis van alter-
natieve strategieën moet dringend aangevuld en 

uitgebreid worden. Goed chemievrij baanbeheer 
staat echt nog in de kinderschoenen.’

Stagnatie
De greenkeeper vreest dat de ontwikkeling van 
alternatieve strategieën voor chemische gewas-
bescherming stagneert. Het ontbreekt aan erva-
ringsdeskundigheid, omdat de praktijk de weten-
schappelijke kennis onvoldoende oppikt en toetst. 
‘Testomgevingen zijn gecontroleerde omgevingen. 
Als we als sector de kennis uit laboratoria niet naar 
de praktijk brengen, komen we niet verder.’ 
De kennis moet dus meer verspreid worden 
onder vakgenoten. Daar schort het nog aan, vindt 
Boogaarts. ‘Het is stevige kost. Er is behoorlijk wat 
deskundigheid voor nodig om je als greenkeeper 
de kennis die in de literatuurstudie wordt beschre-
ven eigen te maken. Toch moeten we daar naartoe. 
Ik denk dat daar onder meer een schone taak is 
weggelegd voor de opleidingen voor greenkee-
pers.’

Motivatie
Boogaarts spreekt duidelijk vanuit een intrinsieke 
motivatie om het gebruik van chemie zo veel 
mogelijk uit te bannen. ‘Je wilt als greenkeeper het 
liefst met zo min mogelijk chemie werken. Als je 
liever spuit omdat het goedkoop is, minder werk 
en minder stress oplevert, dan ben je niet erg 
betrokken bij je vak als greenkeeper.’
De wetgeving die Boogaarts en zijn vakgenoten 
noopt tot een snelle transitie naar alternatieve 
methoden, ligt hem dan ook niet zwaar op de 
maag. Integendeel. Hij juicht die ontwikkeling 
toe. In het DTRF-rapport worden in volgorde van 
belangrijkheid zes invloedsfactoren en strategieën 
geduid, volgens welke de transitie naar chemievrij 
baanbeheer zich momenteel voltrekt. Op de eerste 
plaats in dat rijtje staat ‘regelgeving’. De auteurs 
willen daarmee aangeven dat baanbeheerders 
zich op de eerste plaats aan de wet willen houden. 
‘We lezen in dat rapport dus eigenlijk terug hoe 
belangrijk de invloed van de wetgevers is geweest 
in deze transitie. Zonder die wetgeving was deze 
omslag waarschijnlijk nooit in gang gezet.’

prioritering
Boogaarts onderschrijft ook de vervolgstappen en 
het belang dat de onderzoekers daaraan toeken-
nen. Op de tweede plaats worden de genetische 
eigenschappen van de grassoort genoemd. Die 
moeten optimaal zijn voor gebruik in de biotoop 
waarvan de grasmat deel uitmaakt. De auteurs 
noemen cultuurmaatregelen als maaien, rollen 
en bemesten om de grasmat duurzaam dominant 
te maken in de competitie met andere soorten in 

 ‘Er mag best wat meer 

onkruid op de baan staan’
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2017 voor de vijfde 

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

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

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

  

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Wie wordt de opvolger van
Vincent de Vries als
Greenkeeper of the Year 2018?

Landgoed de Horst 

Driebergen
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de biotoop. Op de vierde plaats in de rangorde 
staan de fysieke maatregelen die de verspreiding 
van ziekten moeten voorkomen. Hiermee wor-
den onder meer het verwijderen van aangetaste 
gewassen en het schoonmaken van gereedschap 
bedoeld. Op de vijfde plaats vinden we de biolo-
gische maatregelen die de kracht van de grasmat 
versterken en de groei van ongewenste gewassen 
inperken. Interventies met chemische gewasbe-
schermingsmiddelen worden als laatste redmiddel 
genoemd. 

Die prioritering spreekt Boogaarts aan. ‘Dat moet 
onze nieuwe agenda zijn voor chemievrij baan-

beheer.’ Maar hij spreekt ook zijn zorgen uit over 
de voortgang. Zo ziet hij bijvoorbeeld nog geen 
grasgewassen op de markt komen die helemaal 
resistent zijn tegen de belangrijkste fungiciden. 
‘En dat is zorgwekkend. Dat heeft de hoogste 

prioriteit, maar er zit nog weinig schot in. Er wordt 
weliswaar aan gewerkt, maar als je bedenkt dat 
de ontwikkeling van zo’n soort wel vijftien jaar in 
beslag kan nemen, dan voel je dat we achterlopen 
op onze ambities als we al in 2020 chemievrij wil-
len werken.’

cultuurtechnieken
Toch zijn er al goede effecten gesorteerd met che-
mievrije methoden van golfbaanbeheer, zo blijkt 
uit het DTRF-onderzoek. De studie heeft onder 
meer bij zes veelgebruikte cultuurtechnieken  
gekeken naar de preventie van de grootste pro-
bleemveroorzakers. 

Dat de in studies opgetekende resultaten nog veel 
praktijktoetsing behoeven, blijkt onder meer uit 
een voetnoot van de onderzoekers. Daarin geven 
ze aan dat sommige methodes ook een negatief 
effect kunnen hebben. Toch is het in testomgevin-
gen mogelijk gebleken om met combinaties van 
cultuurtechnieken plagen en ziektes te  
voorkomen.  
Een van de kennislacunes die de literatuurstudie 
blootlegt, is het ontbreken van onderzoeksgege-
vens over het gericht bestrijden van schimmels 
met andere schimmels op golfbanen. In andere 
contexten zijn dergelijke proeven wel gedaan, 
maar in de wetenschappelijke literatuur over golf-

baanbeheer ontbreken ze.
Een andere trend die de onderzoekers uit de 
wetenschappelijke literatuur halen, is een voor-
zichtige verschuiving in de onkruidbestrijding 
van chemie in combinatie met cultuurtechnieken 
naar een meer integrale aanpak. Er wordt onder 
meer gewag gemaakt van onkruidbestrijding met 
behulp van schimmels.  

Zwarte peper
Wat Boogaarts vooral is opgevallen in de literatuur-
studie, is dat daarin melding wordt gemaakt van 
de succesvolle toepassing van een zwartepeperex-
tract in de strijd tegen engerlingen. ‘Die methode 

is kennelijk niet nieuw, maar ik had er nog nooit 
van gehoord.’ De beschreven bevindingen zijn 
geenszins nieuw: ze stammen uit een onderzoek 
in 2005. 

Ook de auteurs van het DTRF-rapport lijken zich te 
realiseren dat onderzoeksgegevens slechts mond-
jesmaat hun weg naar praktijktoetsing vinden. 
Ze adviseren in hun rapport om de beschreven 
methoden toch vooral ook in de praktijk te testen, 
om vervolgens een geïntegreerde aanpak voor 
chemievrij baanbeheer te formuleren.  

kenniskloof
Maar zelfs als de Nederlandse golfsector dat advies 

‘Als we de kennis uit 

laboratoria niet naar de 

praktijk brengen, komen we 

niet verder’

Tabel
Het effect van cultuurtechnisch onderhoud op de overlevingskans van probleemsoorten in sportgrasvelden:  
verlaagt de overlevingskans (+), vergroot de overlevingskans (-), en onbekend effect (0).

Effect van 
de behandeling

Plantago major (grote weegbree)

Veronica filiformis (draadereprijs)

Veronica arvensis (veldereprijs)

Taraxacum officinalis (paardenbloem)

Bellis Perennis (madelief )

Trofolium repens (witte klaver)

Sagina procumbens (liggende vetmuur)

Sclerotinia homoeocarpa (dollar spot) 

Microdochium nivale (fusarium)

Gaeumannomyces graminis (rondeplekkenziekte) 

Laetisaria fuciformis (warrige graskorstzwam)

Colletotrichum graminicola (anthracnose)

Lepiota spp. (schimmels)

Tipula Padulosa (emelten van de weidelangpootmug)

Phyllopertha horticola (engerlingen van de Johanneskever)

Nematodes (aaltjes)
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voortvarend oppakt, lijkt ze in de aanloop naar 
2020 met een onoverbrugbare kenniskloof te 
maken te hebben. Boogaarts sluit daarom niet uit 
dat Nederlandse golfbanen misschien ook moeten 
inleveren op de speelkwaliteit van hun grasmat. 
‘Geen drama’, vindt hij. ‘We hebben in Nederland 
eigenlijk overal een hoge standaard van speelkwa-
liteit. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zie je daarin 
veel meer differentiatie, zonder dat Britse golfers 
daarover klagen. Het gros van de Nederlandse 
golfers zal weinig inleveren op de spelbeleving als 
er wat meer onkruid in de grasmat staat. Alleen 
topspelers ondervinden daar echt last van in hun 
spel. Met andere woorden: voor de bedrijfsvoering 
van de gemiddelde golfbaan in Nederland maakt 
het weinig uit als er iets wordt ingeleverd op de 
kwaliteit van de grasmat. De klant zal daarom niet 
meteen weglopen. Uiteindelijk moeten we op 
termijn een mooie balans zien te vinden tussen 
chemievrij baanbeheer, goede spelbeleving en een 
gezonde bedrijfsvoering.’

INTERVIEW

William Boogaarts Dollarspot

6 min. leestijd

De schimmel Microdochium nivale spp
onderdrukken
Deze schimmel verspreidt zich onder meer via 
zaden van geïnfecteerde planten. Uit onderzoek 
blijkt dat een lage zuurgraad van de bodem de 
kans verkleint dat de schimmel zich verspreidt. 
Verder zou sleutelen aan de vochtbalans, de regel-
maat van maaien en rollen en het toevoegen van 
specifieke voeding aan de bodem kansen bieden 
om de schimmel onder controle te krijgen.
Recent onderzoek wijst uit dat het gebruik van 
compost als component in een topdressing de 
schimmelziekte goed weet te onderdrukken. Met 
deze methode zijn reducties van de ziekte behaald 
van 80 tot 90 procent.   

emelten en engerlingen bestrijden
Goede beluchting kan een uitbraak van emelten 
en engerlingen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. 
De larven zijn namelijk erg gevoelig voor  
uitdroging.

Bij de bestrijding van engerlingen zijn goede 
resultaten geboekt met de inzet van Steinernema 
scarabaei, een aaltjessoort die als natuurlijke vijand 
van de engerlingen fungeert. 

Ook een botanisch extract uit zwarte peper is 
effectief gebleken in de strijd tegen engerlingen. 
De werking is vergelijkbaar met die van het con-
ventionele insecticide diazinon. Wel is het extract 
minder lang actief, tot drie dagen lang.   

Onkruidbestrijding
Wie kampt met klaver op de grens, kan proberen 
om de jaarlijkse stikstofbemesting te verhogen. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit goede 
langetermijnresultaten zou opleveren bij de bestrij-
ding van klaver. 

Ook zijn resultaten geboekt met de toediening 
van de schimmel Sclerotinia minor in de strijd 
tegen klaver en paardenbloemachtigen. De resul-
taten van de behandeling met de schimmel zijn 
even effectief als die van een standaard chemisch 
herbicide dat ter vergelijking in het onderzoek is 
opgenomen. De behandeling blijkt effectief bij 
de bestrijding van paardenbloemen, witte klaver, 
breedbladige weegbree, rolklaver en ambrosia.  

De bestrijding van dollarspot
Dollarspot wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia homoeocarpa spp. Uit onderzoek is gebleken 
dat verhoogde microbacteriële activiteit de overlevingskans van de schimmel verkleint. Cultuurtechnische 
methoden, zoals regelmatig rollen en stikstofvoeding, lijken daarbij een belangrijke rol te spelen. Wel 
wordt daarbij opgemerkt dat extra voeding slechts voor de korte termijn moet worden aangebracht.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6900
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Meer planten en  
een snellere groei
DLF vindt positieve effecten van ProNitro op struisgrassen

De STRI Group, voluit Sports Turf Research Institute, 
is een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het 
gebied van grassen. Voor DLF de reden om in het 
Britse Bingley de werking van zijn ProNitro-coating 
te testen. In de proef van DLF is specifiek het effect 
van ProNitro op struisgrassen onderzocht. Harry 
Nijënstein, coatingspecialist bij DLF, vat de werkwij-
ze kort samen: ‘We hebben ProNitro getest bij het 
doorzaaien van bestaande greens met struisgras-
sen. Daarbij is een duidelijk onderscheid gemaakt: 
een deel van de struisgrassen is behandeld met 
ProNitro, terwijl het andere deel die toepassing niet 
kreeg. Op die manier konden wij een mooie verge-
lijking maken.’

kortere hersteltijd
De greens in Bingley zijn bij de proef bewerkt met 
een Graden-verticuteermachine. Nijënstein legt 
uit: ‘Normaal is het effect bij doorzaai moeilijk te 
meten, omdat het zaad in de zode wordt aange-
bracht. Met deze machine werden echter sleufjes 
in de green gemaakt, waardoor de mat echt weer 
dicht moest groeien.’ Het resultaat was duidelijk: 
de greens waarbij de zaden met ProNitro bewerkt 
waren, groeiden aanzienlijk sneller dicht dan die 
met zaden zonder bewerking. Volgens Nijënstein 

was het verschil ‘heel duidelijk’, een conclusie die 
gedeeld wordt door het onderzoeksrapport, waarin 
letterlijk beschreven staat dat de baankwaliteit 
sneller omhoog ging mét coating. De ProNitro-
grassen hadden een kortere tijd nodig om te her-
stellen na de bewerking met de Graden-machine.

Het doorzaaimengsel bestond bij dit onderzoek 
uit honderd procent Agrostis tenuis (gewoon struis-
gras), een mengsel van de toprassen Manor en 
Arrowtown. Hoewel bij deze proef puur het effect 
op doorzaai onderzocht is, kan de coating ook 
toegepast worden bij inzaai. Gezien de grote hoe-
veelheid struisgrassen die op greens van golfbanen 
toegepast wordt, zijn er dus veel banen die van de 
ProNitro-coating kunnen profiteren. Dat beaamt 
ook Nijënstein: ‘Greens worden regelmatig door-
gezaaid, dus er valt voor greenkeepers zeker winst 
mee te behalen.’

Rugzakje
ProNitro-coating bevat een combinatie van snel en 
langzaam werkende stikstof. De coating is toepas-
baar op alle zaden, van struisgras tot Engels raai, 
zowel bij inzaai als doorzaai. Het effect is aanwezig 
bij alle zaden, omdat de stikstof op elk zaad zijn 
werk doet. Opvallend genoeg bevat ProNitro, in 
tegenstelling tot zijn voorgangers, geen fosfaat. 
Nijënstein: ‘We ontdekten bij de ontwikkeling van 
ProNitro dat fosfaat eigenlijk helemaal niet nodig 
was. Zaad bevat van zichzelf al fosfaat en er zit 
ook fosfaat in de grond. De wortel moet dit fosfaat 
alleen nog zien te vinden. Hoe? ProNitro bevat 
stikstof die de wortelgroei stimuleert. Er zijn dus 
meer wortels, waardoor fosfaat sneller gevonden 
wordt. Met de stikstof help je de wortels op weg. 
Het is dan ook niet nodig om de coating zelf nog te 
voorzien van fosfaat. Stikstof is het belangrijkst: dat 
heeft de kiemplant het meest nodig.’

Wie de inzaai en doorzaai van golfbanen weleens van dichtbij gezien heeft, weet dat de natuur nu eenmaal de tijd nodig heeft voordat er een volgroei-

de grasmat ligt. er komen echter steeds meer hulpmiddelen beschikbaar die de groei van jong gras stimuleren. eén daarvan is proNitro: een graszaad-

coating van DLF. DLF heeft de werking van proNitro bij het STRi getest op struisgrassen, waarbij duidelijk positieve effecten gevonden werden.

Auteur: Nino Stuivenberg

Na toepassing neemt  

het aantal planten toe  

met dertig procent
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Naast de positieve effecten uit het STRI-onderzoek 
heeft de ProNitro-coating nog meer voordelen. 
Henk Roelofsen, accountmanager bij DLF, geeft 
tekst en uitleg. ‘ProNitro helpt het plantje vanaf 
het moment nadat het gekiemd is. Dit is namelijk 
het zwakste stadium van de plant: het kiemplant-
stadium. Doordat de stikstof op het zaad is aange-
bracht, profiteert de plant maximaal en wordt de 
groei gestimuleerd. Uit onze onderzoeken blijkt dat 
het aantal planten per vierkante meter na behan-
deling met ProNitro met ongeveer dertig procent 
toeneemt. De greens zijn daardoor veel strakker, 
dichter en uiteindelijk nog beter bespeelbaar.’

Doordat ProNitro rechtstreeks op het zaad wordt 
aangebracht, profiteert alleen de plant en dus 
niet de omgeving. Roelofsen: ‘De planten groeien 
sneller, waardoor er minder ruimte overblijft voor 
onkruid en straatgrassen. Bovendien heb je minder 

kosten, omdat zowel inzaai als bemesting in één 
keer toegepast wordt. De wortelgroei is dieper, dus 
heb je minder snel last van droogteproblemen. Je 
geeft de grasplant als het ware een rugzakje mee. 
Ook hebben we sterk de indruk dat de planten 
gelijkmatiger opkomen; de begingroei is unifor-
mer.’ De snelle groei is ideaal voor sportvelden en 
golfbanen, waar in de zomer de tijd voor groei na 
inzaai vaak beperkt is. ProNitro is agressiever in de 
vestiging, waardoor de mat eerder speelklaar zal 
zijn. De werking is daarbij altijd afhankelijk van de 
weersomstandigheden, maar volgens Roelofsen 
is er in alle gevallen duidelijk een positief effect te 
zien.

Uitkomst
Door de brede toepasbaarheid is ProNitro overal 
voor geschikt: van sportvelden tot golfbanen, maar 
ook gazons. Zelfs voor fabrikanten van graszoden 

kan ProNitro een uitkomst zijn, aldus Roelofsen. 
‘Zij hebben een jaar nodig om de zoden te kweken 
en moeten dus veel anticiperen met hun voorraad. 
Mochten ze daarmee in de problemen komen, dan 
kan ProNitro toegepast worden om het gras nét 
dat beetje extra te geven.’ Dat de introductie van 
ProNitro nu overal een feit is, betekent niet dat de 
ontwikkeling stilstaat. Nijënstein: ‘We hebben in 
het verleden een slag gemaakt, maar de ontwikke-
ling gaat gewoon door. We doen constant nieuwe 
ideeën op en we krijgen ook feedback van gebrui-
kers. Zo proberen we de coating steeds verder te 
optimaliseren.’
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4 - 201750

Green Care Collection  
Systeem 2.0 
True-Surface voert verbeteringen door in cassettesysteem 

Het nieuwe Greens Care Collection-systeem kan gemonteerd worden op de Triplex en  
Triflex van Toro, Jacobsen en John Deere, maar ook op de Flex-handgreenmaaiers 
 zoals de Toro Flex 21/2100, de John Deere 220E cut en de Jacobsen Eclipse.

True-Surface heeft wereldwijd naar de ervaringen van greenkeepers geluisterd en 
aan de hand hiervan aandachtspunten geformuleerd. Al deze aandachtspunten heeft  
True-Surface verwerkt in het Greens Care Collection (GCC)-systeem 2.0. De aangedragen  
aandachtspunten zijn op de volgende pagina te vinden, met de doorgevoerde wijziging.  

True-Surface is bij vele greenkeepers bekend vanwege de vibrerende rollen. Het amerikaanse merk heeft een cassettesysteem ontwikkeld  

dat het onderhoud van greens naar een hoger plan tilt: greens care collection. een korte (technische) toelichting.
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en verder…
De Greens Care Collection heeft een grote  
verscheidenheid van wel 13 verschillende  
cassettes, zoals:

•   Vacu Cutter, leverbaar met 32 en 45 messen  
(mesdikte 1 / 1,5 / 2 mm)

•   Vacu-Groomer, ook bekend als de Poa Buster
•   Vacu-Scarifier
•   Greenspiker
•   Starslitter
•   Deep Slitter
•   Vacu-Brush, verschillende borsteltypes
•   Verticaalmaaier
•   Non-vibratory roller

cassette verwisselen zonder gereedschap
Het cassettesysteem wordt gemonteerd of 
gedemonteerd door de twee pennen aan 
weerszijden van het frame uit te trekken. 
Door het sleufadaptorsysteem kan de cassette 
gemakkelijk gedemonteerd en gemonteerd 
worden, ook in het veld.

Bescherming cassette
Iedere zijde van het frame heeft een steun die omhoog 
kan worden geplaatst, waardoor de beweegbare delen 
van de cassette van de grond af worden gezet. 

cassette verwisselen zonder demontage van hydrauliek/elektromotor
De cassette is uitgevoerd met een sleufadaptor die past in de aandrijfas van het cassettesysteem.  
Door middel van dit systeem kunnen de hydrauliek en de elektromotor gemonteerd blijven zitten.

Hoogteverstelling gemakkelijker
True-Surface heeft een gepatenteerde verstelling op de markt gebracht waarmee de hoogte-dieptestelling 
nauwkeuriger afgesteld kan worden. Aan de hand van de schaalverdeling wordt de 0-positie bepaald en 
door middel van 0,25 mm-klikverstelling is de exacte diepte/hoogte af te stellen.

Robuust/solide frame
Het complete Greens Care Collection-frame 
heeft 25% meer staal. De grasgeleide plaat 
is gemonteerd in het frame in plaats van in 
de cassette verstelbaar, waardoor het geheel 
robuust en solide is. Door deze verstelbare 
grasgeleide plaat is de grasvangbak ook  
optimaal te vullen. 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6901
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Ik schrijf nu al meer dan 25 jaar stukjes voor dit prachtige vakblad. Dan zou je 
denken dat je inmiddels wel weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt. 
Nee, helaas. Het blijft iedere keer weer een worsteling om die thema’s te  
vinden die er werkelijk toe doen voor de Nederlandse en Belgische green-
keeper. In deze uitgave van Greenkeeper is dat overigens redelijk overzich-
telijk. Als ik even turf waar de artikelen in deze uitgave over gaan, is de trend 
duidelijk: twee artikelen over robotisering en – afhankelijk van hoe je telt – vijf 
of zes artikelen over aan de Green Deal gerelateerde onderwerpen. Dit een-
voudige rekensommetje vertelt eigenlijk alles. Dit is de richting die de golf- en 
greenkeepersmarkt op zal gaan. Sterker nog: die straat zijn we al jaren geleden 
ingeslagen. Ik voorspel dat over twee jaar het aantal robots in de Nederlandse 
golfmarkt zal zijn verdubbeld en dat het daarna alleen maar sneller zal gaan. 
Op dit moment moet je nog het nodige geduld hebben om een robot op een 

goede manier aan het werk te krijgen op een golfbaan. Maar volgens mij kun 
je veilig veronderstellen dat hoe meer robots we geïnstalleerd hebben, des 
te meer kennis we verzamelen en des te makkelijker het zal worden om een 
volgende robot te installeren op een baan. In zekere zin geldt dat ook voor de 

Green Deal. Iedere greenkeeper is wel overtuigd van de noodzaak om duur-
zamer te werken en minder chemie te gebruiken, maar de praktijk is net even 
anders. Er is natuurlijk niets mis met de ambitie om geen chemie te gebruiken, 
maar persoonlijk zet ik wel mijn vraagtekens bij de haalbaarheid van een totale 
ban op chemie – als je tenminste tegelijkertijd een hoge kwaliteit van het gras-
bestand nastreeft. Als een golfbaan er precies zo uit mag zien als mijn gazon, 
waar de laatste bemestingsbeurt ergens in de vorige eeuw heeft plaatsgevon-
den, dan is het geen kunst. Maar golfers, vooral topgolfers, en ook voetballers 
houden niet zo van madeliefjes, weegbree en klaver. En om die probleem-
onkruiden uit een fairway te kunnen halen, is chemievrij volgens mij echt een 
stap te ver. Als je artikelen leest over de Green Deal, is de onderliggende bood-
schap altijd een totale ban op chemie. Onhaalbaar, als je het mij vraagt en ook 
onverstandig. Neem een voorbeeld aan de Deense golfmarkt. Daar laten ze 
actief zien wat de milieuschade is van de verschillende bestrijdingsmiddelen, 
in plaats van alles op één hoop te gooien. Dat is niet verstandig en dat zal de 
golfmarkt opbreken, als de keuze gemaakt moet worden tussen een totale ban 
op chemie en een drastische inperking van de milieutoxiciteit van bestrijding. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

5-2 voor de Green Deal
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