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NGA
De Nederlandse Greenkeepers Association is de overkoepelende 
belangenvereniging van greenkeepers in Nederland. Het voornaamste 
doel van de vereniging is om greenkeepers door opleiding en training te 
helpen de Nederlandse golfbanen in een zo goed mogelijke staat te houden.
www.ngagolf.nl

Contactinformatie
Hebt u vragen over ‘Toro Greenkeeper Student of the Year’,
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14 Team in beeld: 
De Oosterhoutse

In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor de Oosterhoutse Golfclub. 

Wie zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan anderen en op 

welke problemen stuit het team? De Oosterhoutse Golfclub is altijd ambitieus ge-

weest. Een recent voorbeeld daarvan is de aanleg van de langste par-3-baan van 

Nederland naast de 18-holesbaan. Kwaliteit en ready golf zijn volgens de club de 

sleutel om te overleven in de Brabantse concurrentiestrijd.
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De greens in Cromvoirt zeggen 
knock knock knock

Vijftien jaar geleden werd er al gesproken

over de aanleg van een golfbaan in 

Cromvoirt. Het heeft even geduurd, maar de 

laatste twee jaar is de aanleg van de nieuwe 

golfbaan Bernardus in een stroomversnel-

ling geraakt. Het resultaat mag er zijn: in 

juni van dit jaar gingen de eerste tien holes 

van de Cromvoirtse golfbaan open. 

Elke golfbaan in Nederland een 
GEO-certificaat

Alle golfbanen een GEO-certificaat: hoe mooi zou 

dat zijn? NLadviseurs droomt ervan, maar denkt 

ook direct na over de praktische realisatie van 

deze droom. Omdat je samen altijd sterker staat, 

zochten NLadviseurs en golfbaanonderhoudaan-

nemersbedrijf De Enk Groen & Golf elkaar op om 

de banen die zij in onderhoud hebben gezamenlijk 

op weg te helpen richting certificering. Ook aanne-

mersbedrijf Dijk vroeg NLadviseurs een klustertra-

ject van vier golfbanen in de noordelijke provincies 

op een zelfde manier te begeleiden.   

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.
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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.

32 48



9www.greenkeeper.nl

  

twitter.com/bladgreenkeeper

facebook.com/bladgreenkeeper

10 Nieuws

22 Naar chemievrij onderhoud met de 
 registratie-applicatie 

24 Ondersteuning in de transitie

31 ‘Veel veldbeemd en zo min mogelijk 
 kunstgras’

36  NGA-nieuws

40 Drentsche Golf teamspirit

52  Klaar voor de toekomst en oog voor detail

58 Klaar voor uitdagingen qua klimaat en 
 regelgeving 

60 Het perfecte greenzand voor Bernardus Golf 

62 In Cromvoirt komen natuur en golf samen 

66 ‘Golfbaan Bernardus: een baan van 
 internationale allure’

68 Minder water met méér sproeiers

70 Beluchten wordt bij Bernardus gedaan met 
 de Redexim Verti-Drain 

74 Hoofdredactioneel

42

46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Zulke droogte heb ik nog nooit 
meegemaakt’

De redactie sprak Marijn Brouwer, hoofdgreenkeeper bij 

Hollandsche Greenkeeping Maatschappij, die het onder-

houd verzorgt op golfbaan de Zeeuwsche in Middelburg 

en golfcentrum Reymerswael in Rilland. Hoe heeft hij de 

droogte beleefd en vooral overleefd? 

Proef moet werking van Chitosan aantonen 

De Green Deal houdt in dat we moeten voorkomen in plaats van genezen. Bij 

het gezond maken of houden van het bodemleven zouden veel greenkeepers 

natuurlijk graag wat hulpmiddelen gebruiken. Het bedrijf Xpert4growth zegt met 

ChitosanHC/Turf zo’n middel te leveren.
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KLM Open vanaf 2020 
op Bernardus
Het KLM Open wordt in 2020, 2021 en 2022 
gespeeld op Bernardus Golf te Cromvoirt. Na 
48 jaar haalt Bernardus het oudste golftoernooi 
van Europa weer naar Noord-Brabant. Hoewel 
Bernardus slechts een aantal maanden geopend 
is, zijn ze erin geslaagd om het prestigieuze evene-
ment binnen te halen. 
Volgend jaar vindt de honderdste editie van het 
event plaats op The International bij Amsterdam, 
waarna het toernooi voor drie jaar naar Bernardus 
Golf verhuist. Het ontwerp van Bernardus komt van 
de Californische architect Kyle Phillips. De baan zelf 
dankt zijn naam aan de Bernardus wijngaarden in 
Californië. Eigenaar Robert van der Wallen bezit 
50% van die Californische wijngaarden en ver-
noemde zijn Brabantse baan hiernaar. 
Volgens Sabine Riezebos, general manager van 
Bernardus, is de baan niet specifiek aangelegd voor 
grote evenementen. ‘Maar we hebben Philips wel 
gevraagd om de mogelijkheid van zo’n evenement 
in zijn hoofd te houden bij het ontwerp.’ In 1970 
vond voor de laatste maal de KLM Open plaats in 
Brabant, toen op de Eindhovensche Golfclub in 
Valkenswaard. Riezebos vult aan dat ze trots is dat 
Bernardus het toernooi terughaalt naar Brabant. 
‘Deze provincie kent veel banen en daarmee ook 
veel golfliefhebbers.’

Grondige renovaties 
uitgevoerd bij Golf 
Ockenburgh
Bij Golf Ockenburgh in Den Haag zijn renovaties 
uitgevoerd aan de teeboxen van hole 2, hole 8 en 
hole 9. Er werd tevens een parkeerterrein aange-
legd en een nieuw clubhuis opgeleverd. 
De renovaties aan de tee's werden uitgevoerd door 
Oosthoek Groep. Piet Oosthoek: 'In eerste instantie 

zouden we enkel bij tee 8 renovaties uitvoeren. 
Vanwege de hitte is dit uitgesteld. Omdat de bere-
gening te wensen overliet, waren ondertussen ook 
de tee's 2 en 9 aangetast door de droogte. We heb-
ben onlangs alles gezamenlijk opgepakt.'
Twee tee's werden breder gemaakt, vertelt 
Oosthoek. 'We hebben wortels van bomen weg-
gehaald en een nieuwe toplaag aangebracht. Tee 8 
staat in een talud met keerwanden, die hebben we 
groter gemaakt. Bij tee 9 hebben we de betonnen 
bielzen langs het pad gelegd en de baan hoger 
gelegd. Uiteindelijk is door de opgelopen schade 
door de droogte de oorspronkelijke renovatie van 
tee 8 aangevuld met de renovatie van de twee 
andere tee's.'
14 september werd het nieuwe clubhuis geopend 
door de Haagse wethouder Guernaoui van 
Financiën, Integratie en Stadsdelen. Piet Oosthoek: 
'Het terrein ziet er weer professioneel uit en is nu 
klaar voor de toekomst.'

NiB ScanPro voor onafhankelijke 
periodieke golfbaan inspecties 

inclusief onderhoudsadvies 
chemievrij beheer

CoNform haNdBoek 
kwaliteit golfBaNeN

www.nibscanpro.com   
nibscanpro@gmail.com

Casper Paulussen 
+31 (0)6 579 46 413   
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Bentwoud wint Aha 
de Man Maintenance 
Cup 2018
Golfbaan Bentwoud heeft de Aha de Man 
Maintenance Cup van 2018 gewonnen, een jaar-
lijks terugkerende golfwedstrijd voor de golfbanen 
die Aha de Man in onderhoud heeft. Op een zon-
nige namiddag kwamen zo'n 44 deelnemers vanuit 
België en Nederland opdagen. 
Het evenement bevat een 9 holes-teamwedstrijd, 
waarbij ook wordt gestreden om de eer om bij de 
volgende editie als gastheer op te treden. Tijdens 
de wedstrijd spelen de baancommissaris of baan-
manager samen met de hoofdgreenkeeper als 
een team. Met een uitstekende score werd deze 
wedstrijd gewonnen door het team van Golfbaan 
Bentwoud. Maarten Slootmaekers en Milan den 
Dikken bleken onoverwinnelijk en sleepten de 
Maintenance Cup 2019 naar Golfbaan Bentwoud.
Voor de Maintenance Cup komen jaarlijks verschil-
lende opdrachtgevers, baancommissarissen, baan-
managers, clubvoorzitters, adviseurs, golfbaanar-

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

De Ridder verzorgt 
onderhoud bij
Kromme Rijn
Vanaf 1 januari 2019 verzorgt De Ridder het 
gehele golfbaanonderhoud van Golfbaan 
Kromme Rijn. Onlangs tekenden Frank de Ridder 
en Arie-Jan de Ridder, beiden directeur van De 
Ridder, en Thomas Kahnt, directeur van Golfbaan 
Kromme Rijn, gezamenlijk het onderhoudscon-
tract. Naast het dagelijks onderhoud van de baan 
volgen volgend jaar in samenwerking met Jol 
Golf Design verschillende renovaties. De kennis, 
ervaring en middelen van De Ridder komen hier-
bij zeer goed van pas. 
De Ridder is gekozen uit meerdere partijen die 
bij de aanbesteding betrokken waren. De aanbe-
steding werd begeleid door NLadviseurs. Guido 
Hamelink van NLadviseurs: 'Bij deze aanbeste-
ding hebben we gekozen voor een nieuwe con-
tractvorm. Een opzet waarbij we de aannemers 
hebben uitgedaagd aan te tonen hoe de vereiste 
kwaliteit tijdens de contractperiode kan worden 
behaald. We noemen dit output-gestuurd of 
resultaatgericht golfbaanonderhoud. De Ridder 
heeft zich goed in de situatie verplaatst en een 
kwalitatief goed plan van aanpak geschreven dat 
de opdrachtgever overtuigd heeft.' 
Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik ligt in natuur-
gebied de Brakel en beschikt over negen holes 
par 35. De baan is in 1998 aangelegd op een 

terrein van 29 ha. De hoogteverschillen, water-
partijen en de uitgebreide beplanting maken 
van deze baan een uitdaging voor golfers van 
elk niveau. Directeur Thomas Kahnt van Kromme 
Rijn: 'Wij hebben met De Ridder een partner 
gevonden die voldoet aan onze verwachtingen 
voor zowel het baanonderhoud als de renovaties 
die eraan komen. Wij gaan uit van een langdu-
rige en mooie samenwerking.'
Frank de Ridder, directeur van De Ridder, is erg 
blij met de nieuwe samenwerking: 'Wij zien uit 
naar een prettige samenwerking met Golfbaan 
Kromme Rijn. Het uitvoeren van het baanonder-
houd en de komende renovaties in de directe 
omgeving van ons bedrijf zijn een hele mooie 
aanvulling op onze huidige werkzaamheden in 
de golfbranche.' De Ridder heeft in totaal nu 14 
golfbanen in beheer.
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chitecten en (hoofd)greenkeepers samen. Het doel 
van het evenement is volgens Aha de Man om van 
elkaar te leren, kennis te delen, te netwerken en 
informele gesprekken te voeren over baanonder-
houd. Aha de Man faciliteert deze kennisdeling en 
deelt 'best practices'.
De strategie van Aha de Man in de golfbranche is 
erop gericht dat opdrachtgevers en Aha de Man 
als opdrachtnemer samen zoeken naar de beste 
langetermijnoplossingen voor baanonderhoud, 
renovaties, onderhoudsplannen en eventuele aan-
passingen, soms ook in financiële zin. Door de aan-
wezigheid van golfbaanarchitecten en adviseurs 
kunnen onderhoudsplannen en renovaties vanuit 
meerdere invalshoeken worden bekeken.

Stadspark omgetoverd 
in 18 holes-golfbaan
De vijftiende editie van het Sonsbeek Open op 7 
september heeft 52.000 euro opgeleverd voor het 
goede doel. Het golftoernooi voor de zakelijke 
markt van Arnhem wordt ieder jaar georganiseerd 
op de eerste vrijdag in september. 
De ondernemers spelen elk jaar in het Arnhemse 
park Sonsbeek. De organisatie is in handen van 
Junior Chamber International (JCI) Arnhem, een 
netwerkorganisatie voor persoonlijke ontwikke-
ling voor ondernemende mensen van 25 tot 40 
jaar. De Enk Groen & Golf, al 14 jaar partner van de 

Sonsbeek Open, zorgt er ieder jaar belangeloos 
voor dat het park voor één dag wordt omgeto-
verd in een 18 holes- golfbaan. De uitvoering is 
in handen van Rudy Willemsen, in het dagelijks 
leven hoofdgreenkeeper op golfbaan kasteel 
Engelenburg in Brummen: 'Sonsbeek is verkozen 
tot het mooiste stadspark van Nederland. Begin 
september maai ik samen met een collega greens 
en fairways in het gras en op de dag zelf zet ik 
alles klaar zodat de golfers aan de slag kunnen. 

We stellen ook twee transportkarren beschikbaar 
om afstanden te overbruggen. Op deze manier 
dragen wij ons steentje bij aan het goede doel.' De 
zakelijke teams die zich inschrijven voor dit - bij 
Arnhemse ondernemers zeer geliefde - evenement 
betalen een fee die ten goede komt aan lokale 
en regionale goede doelen. Dit jaar waren dat 
onder andere Let's Meet en Stichting Bio, twee 
initiatieven die zich richten op het verbeteren van 
de levens van kinderen met speciale behoeften. 
Dankzij extra bijdragen van de NSGK, Kramer en 
ECHT kwam het totaalbedrag uit op 52.000 euro. 
Deze vijftiende editie werd geopend door Harry 
Piekema, bekend van zijn rol als supermarktmana-
ger in de AH-commercials.

Aha De Man renoveert 
green in Den Helder
Aha de Man is weer aan de slag gegaan met 
de renovatie van één green op Marine Golf 
‘Nieuwediep’, een 9 holes-golfbaan in het uiterste 
noorden van Noord-Holland. 
De baan heeft een bijzonder karakter, want deze 
is bestemd voor werkende en gepensioneerde 
defensiemedewerkers en familieleden en wordt 
volledig gerund en onderhouden door vrijwilligers. 
En hier en daar helpen zij met cultuurtechnische 
bewerkingen.
Wie vermoedt dat het om een 'klein baantje' gaat, 
heeft het echter mis. Marine Golf heeft 9 meer dan 
volwaardige holes met een linksachtig karakter en 
smalle fairways waar de wind vrij spel heeft. De 
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vereniging speelt op de door Alan Rijks ontworpen 
baan op het terrein van het Maritiem Vliegkamp 
De Kooy. De leden zijn ondertussen gewend aan 
het frequent opstijgen en landen van helikopters.
De golfbaan werd aangelegd in 1994 en 1995 en 
de greens zijn aan een renovatie toe. Vorig jaar 
is één green naar tevredenheid gerenoveerd, 
vandaar dat zij ook dit jaar de opdracht hebben 
gekregen.

De Toro Outcross 
9060 wint 
Innovatiemedaille
Het nieuwe voertuig Toro Outcross 9060 ontving 
op 12 september tijdens de 23e GaLaBau vakbeurs 
in Neurenberg, Duitsland, de Innovatiemedaille 
van de federale vereniging van tuin-, landschaps- 
en sportfaciliteiten (BGL). De Toro was één van 
de 16 producten die de prijs in ontvangst mocht 
nemen.  Producten moeten voldoen aan speci-
fieke criteria om in aanmerking te komen voor de 
Innovatiemedaille. Het product moet bijvoorbeeld 
volledig nieuw zijn en niet vergelijkbaar met 
een eerder bekend product of een nieuwe versie 
van een product dat al in de praktijk is bewe-
zen. Producten worden ook beoordeeld op de 
manier waarop ze de organisatorische processen, 
arbeidsomstandigheden, kwaliteit van het werk 
en de prestaties en ecologische overwegingen 
vereenvoudigen of verbeteren. Bovendien moet 

het product voldoen aan de aansprakelijkheids-
voorschriften van het land van herkomst en moet 
het product voldoen aan de milieu hygiënisch 
verantwoorde productie- en verwijderingsprak-
tijken.  "We zijn vereerd dat we de Toro Outcross 
9060 voor deze prijs hebben geselecteerd", zegt 
Rasto Nichta. De machine is ontworpen om het 
werk van meerdere machines in één machine te 
doen", legt Micha Moerder, verkoopmanager, The 
Toro Germany, uit. "Het combineert de voordelen 
van een trekker, een bedrijfsvoertuig en nog veel 
meer. De universele montageplaat is compatibel 
met veel standaard voorzetapparatuur voor het 

onderhoud van graszoden, waaronder laadbakken, 
vorken, achter elkaar geplaatste roterende maai-
ers, kunstmeststrooiers en beluchters, zodat de 
Outcross het hele jaar door gebruikt kan worden 
voor het uitvoeren van taken". 
Het heeft een vierwielbesturingssysteem met 
vierwielaandrijving. Met dit systeem kan elk wiel 
onafhankelijk draaien en draaien met een snelheid 
die wordt bepaald door de grondsnelheid en draai-
hoek van de machine voor een tractie zonder de 
grasmat te beschadigen.

Seminar 
golfarchitectuur 
Komende maanden worden door golfbaanarchi-
tect Frank Pont en professioneel golfer Jurrian van 
der Vaart seminars verzorgd over golfbaanarchitec-
tuur. Dat meldt Golf.nl, het platform van de NGF. 
Het gaat om seminars op 19 november (The 
Links Valley, Ermelo), 10 december (Golfclub de 
Hoge Kleij, Leusden) en 14 januari (Oosterhoutse 
Golfclub, Oosterhout). Focus van de bijeenkomsten 
is state of the art bunkerrenovaties, het optimalise-
ren van greencomplexen en het verbeteren en uit-
breiden van practice areas en oefenholes. De dag 
begint om 09:30 uur en eindigt om 15:00 uur. Meer 
informatie is te vinden op de site van Golf.nl.
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Kwaliteit leveren en 
ready golf proof zijn

In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor de Oosterhoutse Golfclub. Wie zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan anderen 

en op welke problemen stuit het team? De Oosterhoutse Golfclub is altijd ambitieus geweest. Een recent voorbeeld daarvan is de aanleg van de langste 

par-3-baan van Nederland naast de 18-holesbaan. Kwaliteit en ready golf zijn volgens de club de sleutel om te overleven in de Brabantse 

concurrentiestrijd.  

Auteur: Chris Veldkamp 

Dat moet het verschil maken met de vele golfbanen in de regio

Van links naar rechts: Alex Roovers (greenkeeper/monteur), John Bink (greenkeeper), Myles Bancroft (seizoensgreenkeeper), David Smans 

(greenkeeper), Sean Mccavana (seizoensgreenkeeper), Arijan van Alphen (hoofdgreenkeeper)
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10 min. leestijd

Het golfterrein van de Oosterhoutse Golfclub ligt 
in een regio waar het wemelt van de golfbanen: 
er zijn er veertien in een straal van twintig kilo-
meter. Bij ons bezoek wordt duidelijk dat de club 
zeer bewust gericht is op het aanbieden van een 
aantrekkelijke golfbaan, onderhoud van hoge kwa-
liteit en voorbereidingen op een toekomst zonder 
gewasbeschermingsmiddelen. Een goede baan en 
goed onderhoud zijn altijd ambities geweest van 
de club, maar de concurrentiestrijd is een extra 
reden om erboven uit te steken.

Toen de club een gebied van bijna zestien hec-
tare bij de park- en bosbaan kon betrekken, werd 
besloten om de 18-holesbaan aan te passen en een 
9-holes-par-3-baan te creëren: een lange (1.280 
meter in totaal, met holes tussen de 95 en 175 

meter) en greens die net zo groot zijn als op de 
18-holesbaan. De aanpassingen onder leiding van 
architect Frank Pont werden in 2016 en 2017 gere-
aliseerd, met de hulp van aannemer Aha de Man 
en de greenkeepers in eigen dienst, aangevoerd 
door Arijan van Alphen. 

Hoofdgreenkeeper Van Alphen en Gerard 
Malcontent, bestuurslid van de Stichting Golfsport 
Oosterhout die de baan exploiteert namens de 
club, zijn de hoofdpersonen bij alle zaken die de 
baan en het onderhoud betreffen. Zij plegen over-
leg met de baancommissie die namens de 1.100 
clubleden optreedt.

De baanaanpassingen en de komst van een par-
3-baan zijn enkele van de aanleidingen voor ons 
bezoek. Waarom een par-3-baan? ‘Hiermee bieden 
we jeugd, jongvolwassenen, families maar ook 
oudere leden een uitdagende baan aan, waar je 
toch in korte tijd een rondje kunt spelen’, zegt 
Malcontent. ‘Gevorderde spelers kunnen er hun 
korte spel oefenen, beginners kunnen er het spel 
leren.’ ‘Een par-3-baan is een must om jeugd te 
veroveren’, zegt Van Alphen. ‘En om ouderen te 
behouden die wat moeilijker ter been zijn of voor 
wie de grote baan te lang wordt’, vult Malcontent 
aan. 

De korte baan is niet in een hoek van het terrein 
weggestopt. Met opzet begint en eindigt de par-
3-baan bij het clubhuis, net als de grote baan, die 
ruim 6.100 meter lang is. Malcontent: ‘De par-3-
baan is daardoor uitnodigend en hij ligt ook nog 
eens vlak bij de range. De pro’s zijn daar heel blij 
mee. Je ziet er geregeld groepjes het korte spel 
trainen.’ Van Alphen: ‘Je ziet er ook ouders met kin-
deren spelen, omdat ze op de par-3-baan niet in de 
weg lopen.’

Hoe kijkt de golfer naar de baan?
De 49-jarige Van Alphen werkt al sinds 1991 op 
de baan in Oosterhout. Hij kwam er terecht via 
Gerard van der Werf en de huidige directeur van 
De Enk Groen & Golf was korte tijd zijn leermees-
ter. Van Alpen is sinds 2003 hoofdgreenkeeper. 
De 66-jarige Malcontent, net met pensioen, is net 
als voorzitter Paul van Logtestijn een kleine twee 
jaar actief als bestuurslid. Het bestuur probeert 
de club zo veel mogelijk te professionaliseren. ‘De 
Oosterhoutse is een golfvereniging, maar het is 
tegelijk een bedrijf’, zegt Malcontent. ‘Er gaat 1,3 
miljoen euro om per jaar.’ 

Malcontent heeft samen met Van Alphen eerst 

een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. ‘De 
kernvraag van ons onderhoudsplan is: hoe kijkt 
de golfer naar de baan?’, aldus Malcontent. ‘De 
volgende vraag kwam van Arijan, en die was: welke 
tools hebben we voor het onderhoud en welke 
hebben we nog meer nodig? Om alle tools en 
uren beter in zicht te krijgen, zijn we gaan werken 
met het kostenmanagementprogramma Punctus 
Greenkeeping Software.’ 

Dit programma wordt gebruikt door een handvol 
Nederlandse banen, maar is in Duitsland en Groot-
Brittannië wijdverspreid. Punctus is een hulp bij 
het management van golfbanen; het maakt duide-
lijk hoeveel tijd en geld bepaalde zaken en taken 
kosten: de kosten van machineonderhoud en 
-reparaties, de gebruikte hoeveelheid kunstmest, 
brandstof of water, de aanwezige voorraad, de 
beschikbaarheid van het personeel et cetera. Van 
Alphen is er enthousiast over: ‘Je krijgt inzicht in 
personeel en materieel, waardoor je de effectiviteit 
van het team kunt verhogen. Het is een gebruiks-
vriendelijke managementtool, die je ook op je 
telefoon kunt gebruiken.’

In het beheerplan voor de jaren 2017-2020 staan 
doelstellingen vastgelegd, bijvoorbeeld over het 
terugdringen van straatgras en de uitstraling van 
de baan. Hoe de baan overkomt op golfers, wordt 
in hoge mate bepaald door de lay-out, maailij-
nen en zichtlijnen; daarbij treedt huisarchitect 
Frank Pont op als adviseur. ‘Ready golf en kwali-

Hoofdgreenkeeper Arijan van Alphen

team
in beeld
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teit zijn sleutelwoorden in het beheerplan’, zegt 
Malcontent. ‘Het streven is een goede doorstro-
ming en optimaal speelplezier voor spelers van alle 
niveaus. Spelers komen in het ideale geval terug 
met de bal waarmee ze begonnen, dus het is van 
belang dat met name de landingsgebieden opge-
ruimd en schoon zijn, dat ballen te vinden zijn.’

De club heeft begin 2018 scherpe eisen gesteld 
aan het onderhoud in dit kalenderjaar – nog meer 
kwaliteit dan in de afgelopen jaren. De realisering 
daarvan wordt geëvalueerd in een wekelijks over-
leg tussen Malcontent en de greenkeeping. Net als 
op Golfbaan ’t Zelle (zie de vorige Greenkeeper) 
heeft het team op de Oosterhoutse de opdracht 
om de par-3-baan op hetzelfde hoge niveau te 
onderhouden als de grote baan. 

De greenkeeping heeft het geluk dat de baan op 
zandgrond ligt, maar het is een klein team dat de 

27 holes op 74 hectare moet onderhouden voor 
een actieve vereniging die veel speelt. De groep 
bestaat uit vier fulltime krachten (inclusief hoofd-
greenkeeper Van Alphen), drie seizoenskrachten 
en een parttimer voor de tuin. Twee van de green-
keepers komen uit Schotland en een uit Ierland. 
Van Alphen heeft in de loop der jaren meerdere 
malen gewerkt met greenkeepers van de andere 
kant van de Noordzee en is vol lof over hun passie 
en mentaliteit: ‘Een verklaring is misschien dat ze 
daar een vierjarige opleiding volgen; dat is toch 
heel anders dan de LOI-achtige opleiding die we 
in Nederland hebben. De functie greenkeeper is 
in Groot-Brittannië en Ierland iets anders dan bij 
ons. In Schotland en Ierland zijn overal golfbanen; 
in de kroeg weet men wat je doet als greenkeeper. 
De gemiddelde Nederlander snapt niet wat je vak 
inhoudt; je wordt vaak gezien als een veredelde 
tuinier. En met alle respect voor Nederlandse 
greenkeepers, er zijn er ook heel wat die alleen 

maar de tijd volmaken en geen passie voor het vak 
hebben.’ 

Voorbereiden op een chemievrije toekomst
De Oosterhoutse ligt deels op grond van de 
gemeente en deels op terrein van Staatsbosbeheer 
(het deel dat in 2016 bij de baan is getrokken). 
De club is vanaf het begin Committed to Green en 
kreeg in 2004 voor het eerst het GEO-certificaat 
uitgereikt. ‘Bij de bouw van de baan in 1985 waren 
er onder de initiatiefnemers en leden meteen 
geluiden dat een golfbaan meer is dan gras’, ver-
telt Van Alphen. ‘We hadden daarom al snel een 
flora- en faunacommissie en het hele gebied is 
toen geïnventariseerd. De stap naar Committed 
to Green en een GEO-certificaat was daarna heel 
simpel; het was een kwestie van zaken vastleggen 
volgens de systematiek van Committed to Green.’ 

Ter bevordering van de flora en fauna is er op 

Architect Frank Pont en bestuurslid Gerard Malcontent.

Opgeruimde landingsgebieden zorgen voor een goede doorstroming en maken vlot ready 

golf mogelijk.

In alle zandhindernissen worden matten van Bunkermat geïnstalleerd.

Greenkeepers van de Oosterhoutse aan het werk.
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de baan van de Oosterhoutse bijvoorbeeld een 
ecozone (een gebied met een kwetsbaar milieu 
dat niet betreden mag worden) en een vleermui-
zenkelder. De club heeft als eerste golfvereniging 
in Nederland een convenant ondertekend met de 
Bijenstichting. Ronald Buiting van Buiting Advies 
adviseert het onderhoudsteam bij zaken die het 
bosbeheer en de natuur betreffen. 

De Oosterhoutse was er vroeg bij met Committed 
to Green en de GEO-certificering, en is ook vroeg 
begonnen met de voorbereiding op een toekomst 
waarin gewasbeschermingsmiddelen verboden 
zijn. Met behulp van adviseur Jan van Mondfrans 
wordt het straatgras op de greens teruggedron-
gen. Het gemiddelde percentage straatgras op de 
greens is nu ongeveer 25%, het streefpercentage 
is minder dan 20%. Er wordt op de Oosterhoutse 
zuinig beregend en Van Alphen doet veel proe-
ven met wetting agents. ‘Op alle spelelementen: 
greens, tees en fairways. We willen weten wat het 
effect is. Het is niet goedkoop, maar het werkt wel 
goed en je reduceert het waterverbruik.’ Verder is 
op de baan een plaats ingericht waar regenwater 
wordt opgeslagen. Malcontent: ‘We hebben het nu 
nog niet nodig; het is bedoeld voor de toekomst: 
voor droge tijden of als er restricties op het gebruik 
van water komen. De opslag is een buffer.’

Een van de zaken waarin het onderhoudsteam 
zich verdiept, is een verzuringsinstallatie. Van 
Alphen: ‘Greenkeeping is zorgen voor lucht, licht, 
goede grassen en zo weinig mogelijk beregenen 
en bemesten. De aanzuurinstallatie is vooral 
bedoeld om de pH-schommeling te beperken tus-
sen bemesten en vocht toedienen - beregenen 
of regen. We weten wat we willen, namelijk de 
waterkwaliteit beïnvloeden, maar het is zoeken 
naar de juiste pH-waarde, de juiste doseringen. De 

aanzuurinstallatie zelf is gemakkelijk, maar de wet-
geving eromheen is ingewikkelder.’

Team en voorbereiding zijn doorslaggevend
Hoofdgreenkeeper Van Alphen ziet de toekomst na 
de Green Deal vol vertrouwen tegemoet. ‘Kijk naar 
je eigen lijf; je kunt heel veel narigheid voorko-
men door aan een gezonde geest en een gezond 
lichaam te werken’, zegt Van Alphen, die zelf 
geregeld meedoet aan hardloopwedstrijden van 
Roparun voor het goede doel. ‘Met de juiste voe-
ding en veel beweging kun je ziektes voorkomen. 
Dat geldt ook voor het onderhoud van golfbanen. 
In greenkeeping hangt de gezondheid van de 
baan in grote mate af van de voorbereidingen en 
het onderhoud, maar natuurlijk ook van de onder-
grond waarmee je te maken hebt.’

Op de Oosterhoutse is alles over ziektes vastge-
legd in een gewasbeschermingsplan. Van Alphen: 
‘Daarin is bepaald wat we tolereren aan schimmels, 
onkruid en plagen. Het draait erom welk middel 
het meeste effect heeft met de minste overlast 
voor het milieu. Neem als voorbeeld dollarspot: 
wat is het, wat kun je doen om het te voorkomen, 
wat kun je doen om het te bestrijden? Dat hebben 
we allemaal omschreven. In het plan staat dat je bij 
dollarspot pas bij een bepaald percentage ingrijpt. 
Wij hebben de afgelopen drie tot vier jaar overi-
gens helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen 

gebruikt. Pas dit jaar moeten we weer iets gaan 
gebruiken, tegen klaver.’

De hoofdgreenkeeper staat pal achter beheer 
zonder chemie, maar zet wel kanttekeningen bij 
de Green Deal (de afspraak dat pesticiden nog 
maximaal twee jaar extra zijn toegestaan, tot 2020, 
maar dat golfbanen het gebruik zoveel mogelijk 
gaan beperken en op zoek gaan naar alternatie-

team
in beeld

Het clubhuis van de Oosterhoutse, dat in 1985 werd opgericht.

Greenkeepers van de Oosterhoutse aan het werk.

Dit bord op de Oosterhoutse is zo groot dat je het niet kunt 

missen.



NLadviseurs

KWALITEITSVERHOGING DOOR UITVOERBAAR ADVIES

NLadviseurs draagt structureel bij aan de kwaliteit van golfbanen 
en golfclubs met een praktisch en planmatig beheerplan. 

Wij doen dit door het geven van duurzaam en toegankelijk 
beheeradvies gericht op het golfspel, het landschap en de 
bedrijfsvoering.

MEER INFORMATIE:

www.nladviseurs.nl | info@nladviseurs.nl | 026-7851440



19www.greenkeeper.nl

ven). Van Alphen: ‘De Green Deal die is gesloten 
tussen de grassporten en de overheid verbaasde 
me eigenlijk, omdat Nederland bekendstaat als 
een land waar altijd al weinig naar gewasbe-
schermingsmiddelen wordt gegrepen. Ik denk 
dat we in Nederland altijd al deden wat nu in de 
Green Deal wordt omschreven: het gebruik van 
pesticiden terugdringen. Maar de klanten – de 
golfers – komen ook in het buitenland en zien daar 
andere banen, waar pesticiden nog niet worden 
teruggedrongen. Dat vind ik een groot manco 
van de Europese overheid: dat de wetten per land 
verschillen en dat bestrijdingsmiddelen in het 
ene land nog wel gebruikt mogen worden, maar 
in het andere niet. Nederland is altijd goed bezig 
geweest, maar als beloning oefent de NGF nu druk 
uit om het hier nog verder terug te draaien. Ik vind 
dat de NGF en andere golforganisaties eerst voor 
een goede uniforme Europese regeling moeten 
zorgen, zodat de wetten per land gelijk zijn en gol-
fers een eerlijke vergelijking kunnen maken tussen 
banen in eigen land en het buitenland.’ 

Hoofdgreenkeeper Van Alphen monitort jaarlijks 
alle greens: wortellengte, grassamenstelling, vilt, 
noem maar op. ‘We evalueren de data en kijken of 
de cijfers ons gevoel bevestigen.’ In 2016 was Van 
Alphen een van de sprekers op een symposium 

over chemievrij beheer van golfbanen, dat georga-
niseerd werd door de Brabantse Milieufederatie in 
samenwerking met de NGF. Hij presenteerde toen 
cijfers waaruit bleek dat de Oosterhoutse tussen 
2010 en 2015 de bemesting flink had verminderd, 
dat de pH-waarde van de grond flink was afge-
nomen, dat het struisgras op de greens was toe-
genomen en het straatgras was teruggedrongen. 
Een van zijn opmerkingen was toen: ‘Kale plekken 
horen erbij; daar moet je doorheen.’ Hij komt daar-
op terug bij ons bezoek aan de Oosterhoutse. ‘Als 
je teruggaat in water en mest, heb je te maken met 
een overgangsperiode. Er treedt een verandering 

op op de greens. De zwakke broeders onder de 
grassoorten vallen weg, het straatgras wordt geel. 
De gewenste grassen overleven, maar zijn vaak 
niet snel genoeg om alle kale plekken op te vul-
len. Het kost tijd. De overgangsperiode is een zure 
appel waar je doorheen moet bijten.’

Van Alphen vindt dat greenkeepers in de toekomst 
minder ‘op de kalender’ moeten werken: ‘Je moet 
doen waar de baan om vraagt. Monitor je greens 
en andere baanonderdelen en maak op basis van 
die gegevens je plan. Als beluchten in een jaar-
planning gepland staat voor een bepaalde week, 

De club heeft begin 2018 scherpe eisen gesteld aan het onderhoud in dit kalenderjaar.

Het kostenmanagementprogramma Punctus brengt onder meer in beeld hoeveel onderhoudsuren elk baanonderdeel kost.



De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

G O L F  O N D E R H O U D  |  2.O

De toekomst  

van golfonderhoud 

Golfbaanonderhoud van de 

toekomst_ een drone die 

maait, meet en mest_ snel, 

stil en schoon_ idee van  

de Enk_ ver weg?_ dichter-

bij dan je denkt_ en als het  

zover is_ is de Enk de  

eerste om ‘m te produceren  

en in te zetten_ intussen  

blijven we met onze be-

nen stevig op de grond_ 

houden we die passie voor  

groen_ lopen we voorop  

in techniek_ blijven we  

gedreven in vakmanschap_ 

vandaag_ morgen _ altijd.  

De vernieuwers van  

De Enk groen & golf 

Meer weten over  

de Vernieuwers?

T:    0317-72 70 00  

(Gerard van der Werf)

www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenengolf.nl

De duurzame oplossing 
voor padmaterialen

GRANIET IMPORT
B E N E L U X  B V



21www.greenkeeper.nl

dan moet je kijken of het wel nodig is. En op het 
gebied van beluchten of bemesten kun je ook 
precisiemanagement plegen. Sommige greens lig-
gen in een bos, andere niet. Precisiemanagement 
kan dan inhouden dat je drie greens wel belucht 
maar de andere niet, of dat je twee greens wel 
bemest en andere niet. Daar moeten we naartoe. 
Je beperkt daarmee onderhoudsuren en -bewer-
kingen en de mate waarin golfers gestoord worden 
door het onderhoud.’

Bunkers en bomen
Na de baanaanpassingen in 2016 en 2017 ging het 

onderhoudsteam aan de slag met een bunkerre-
novatie. In de nieuwe zandhindernissen op de par-
3-baan werden matten van het bedrijf Bunkermat 
geïnstalleerd, matten die bijvoorbeeld ook in de 
steile bunkerwanden op de Koninklijke Haagsche 
zijn toegepast. Die worden uiteindelijk in elke bun-
ker aangebracht. Malcontent: ‘De bunkers hebben 
dankzij de matten minder onderhoud nodig en het 
zand raakt minder snel vervuild. Voor de spelers is 
het grote voordeel dat ballen niet meer pluggen in 
de bunkerwand.’

Een blijvende uitdaging voor het onderhouds-
team is de wisselende grondwaterstand op de 
Oosterhoutse. ‘Op de zandgrond hier zijn we in de 
zomer snel van water af, maar de grondwaterstand 
fluctueert wel een meter tussen de zomer en de 
winter. Dat is kenmerkend voor het hele gebied 
hier en we kunnen het nauwelijks beïnvloeden, 
maar het heeft grote effecten op de ondergrond. 
Daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan en 
dat is de grootste uitdaging op deze golfbaan.’

Van alle lopende zaken worden de leden van de 
Oosterhoutse wekelijks op de hoogte gehouden. 
Bestuurslid Malcontent maakt elke week samen 
met hoofdgreenkeeper Van Alphen een nieuws-
bericht voor op de website. Een voorbeeld uit 
een recent bericht: ‘Het creëren van licht en lucht 
door de baan is en wordt een belangrijk thema 
de komende jaren. Per 1 januari 2020 is het strikt 
verboden om nog maar enig bestrijdingsmiddel te 
gebruiken op de greens en door de baan. Dit bete-

kent met name dat de greens kwetsbaar worden 
voor ziektes die het oppervlak ernstig kunnen aan-
tasten. Voldoende licht en lucht zijn cruciaal voor 
de kwaliteit van met name het gras op de greens. 
Dit betekent dat, met extern advies, gedurende de 
winterperiode ruimte gecreëerd gaat worden mid-
dels het verwijderen van een groot aantal bomen, 
struiken en jong opschot.’ 

Communicatie is heel belangrijk, beseft het onder-
houdsteam van de Oosterhoutse. Greenkeepers 
kennen de noodzaak van licht en lucht, maar de 
golfers nog lang niet allemaal. 

team
in beeld

Een van de nieuwe holes na de baanaanpassingen in 2016 en 2017. Op elke par-3 van de 27 holes staat een bak met divotzand.

MACHINELIjsT
Jacobsen GP 400-greenmaaier (2)
Jacobsen Greensking VI-tee- en foregreen-
maaier (2)
Jacobsen AR 522-semirough-maaier
Jacobsen LF 570-fairwaymaaier
Jacobsen LF 3800-fairwaymaaier
John Deere 1200 A-bunkerhark (2)
John Deere E Gator-transporter (3)
Ez-go-handicar
Toro Reelmaster 3100D-surrounding-maaier
Carraro-tractor
New Holland-tractor (2)
John Deere-tractor
Amazone 1800 Jumbo
John Deere TC 125
Vertidrain
Earcore
TC-houtversnipperaar

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27123/kwaliteit-leve-
ren-en-ready-golf-proof--zijn
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In oktober 2015 is besloten om het gebruik van 
chemische gewasbeschermingsmiddelen te gaan 
uitfaseren. Dit heeft geleid tot de Green Deal-
afspraken om per 2020 geen gewasbeschermings-
middelen meer op sportvelden en golfbanen te 
gebruiken, behalve in uitzonderlijke situaties. Het 
project sportvelden zonder gewasbeschermings-
middelen van het Centre of Expertise (CoE) heeft 
een protocol opgeleverd om alternatieve middelen 
en methodes op sportvelden en golfbanen te kun-
nen toetsen. Het protocol zorgt ervoor dat beheer-

ders op hun eigen locatie middelen en methodes 
kunnen toetsen en de geschiktheid hiervan kun-
nen evalueren. 

In de eerste helft van dit jaar gingen Guus 
Cornelissen, Dennie Meijs en Jurjen van Mourik, 
alle drie student aan de opleiding Geo Media & 
Design aan de Has Hogeschool te Den Bosch, in 
opdracht van het Centre of Expertise-project en De 
Enk Groen & Golf aan de slag om dit protocol om 
te vormen en een geschikte oplossing te zoeken. 

Dit project leidde tot het ontwerpen van een regi-
stratie-applicatie, waarin de proeven door iedereen 
gemakkelijk uitgevoerd, vastgelegd en gedeeld 
kunnen worden. Met deze applicatie kunt u op uw 
eigen locatie zelf middelen en methodes testen en 
bepalen wat op uw locatie wel of niet werkt, maar 
u kunt ook leren van de resultaten van andermans 
proeven. 

De registratie-applicatie
De gebruikers, golfbaan- en sportveldbeheerders, 

Naar chemievrij onderhoud met 
de registratie-applicatie
Per 2020 komt er een einde aan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor de sportsector. De registratie-applicatie is een belangrijk 

hulpmiddel om chemievrije alternatieven op een gemakkelijke wijze te toetsen en gegevens uit te wisselen met collega’s in de gehele sport- en 

golfsector.  

Auteur: Jurjen van Mourik 

Gemakkelijk toetsen van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen en methodes
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ACHTERGROND4 min. leestijd

stonden centraal bij de uitwerking van de ontwer-
pen van de registratie-applicatie. Dit heeft gezorgd 
voor een gebruiksvriendelijke invulling. Met een 
minimaal aantal klikken en duidelijke iconografie 
wordt u door de registratie-applicatie geleid. Aan 
de hand van duidelijke opdrachten en stappen 
wordt u door de applicatie gestuurd en weet u pre-
cies waar u zich in het proces bevindt. 
Als gebruiker moet u zich registreren in de registra-
tie-applicatie. Daardoor kunnen onbevoegde par-
tijen niet in de applicatie komen en de gegevens 
van golfbaan- en sportveldbeheerders niet onei-
genlijk gebruiken. Het scherm heeft een gemak-
kelijke opbouw met een menu aan de linkerkant. 
In het hoofdscherm zijn uw eigen proeven weer-
geven, onderverdeeld in actieve en gearchiveerde 
proeven. Vanuit dit scherm is het mogelijk om een 
nieuwe proef op te zetten. 
Onder de knop ‘resultaten’ kunt u de resultaten 
van uzelf en anderen inzien. Bij ‘account’ kunt u 
de accountgegevens, zoals gebruikersnaam en 
wachtwoord, bekijken en wijzigen. Wanneer u niet 
bekend bent met het protocol of meer informatie 
nodig heeft, kunt u de knop ‘tutorial’ raadplegen. 
Hier wordt middels een video een korte uitleg 
gegeven over de registratie-applicatie en het doen 
van proeven.
Daarnaast zijn onder ‘basisgegevens’ overkoepe-
lende gegevens opgenomen die voor elke proef 
gelden. Gegevens die voor de gehele golfbaan het-
zelfde zijn, hoeft u dus maar eenmalig in te voeren, 
zoals de grondsoort van de golfbaan, de opbouw 
van de green en de aanwezige grassoorten. 

Nieuwe proef opzetten
U wordt stapsgewijs meegenomen bij het opzet-
ten van een proef. De eerste stappen zijn verplicht, 

zoals het invullen van de tijdsperiode waarin de 
proef wordt uitgevoerd en de problemen (schim-
mels, onkruiden en/of plagen) waartegen de proef 
wordt ingezet. Hierna volgen stappen die niet 
verplicht zijn, maar wel aangeraden worden met 
het oog op de betrouwbaarheid bij het delen met 
andere gebruikers. 
Wanneer deze stappen afgerond zijn, krijgt u een 
scherm te zien waarin een voor u aanbevolen 
werkwijze wordt aangereikt. De testlocaties kunt 
u vervolgens in een kaartbeeld intekenen, waarna 
automatisch de werkwijze wordt toegepast. Tot 
slot voert u de proef uit en vult u de gegevens in 
de registratie-applicatie in. Deze gegevens worden 
vervolgens automatisch geanalyseerd en er wordt 
een resultaat gegeven. 

Scheiding kantoor en veld 
Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen handelingen op kantoor en in het veld. De 
proefopzet wordt op de desktopversie doorlopen, 
waarna u met de mobiele applicatie op een tablet 
of smartphone het veld in gaat om de proef uit te 
voeren en de gegevens ter plekke vast te leggen. 
Vervolgens kunt u op kantoor de resultaten bekij-
ken via de desktopversie.

Delen is kennis
De registratie-applicatie bevat ook een deelfunctie, 
waarmee proeven van andere gebruikers kunnen 
worden bekeken. Zo kan kennis worden gedeeld 
en kan van collega’s in de golfbaan- en sportvel-
densector worden geleerd. Doordat de registratie-
applicatie gegevens op een eenduidige manier 
vastlegt en analyseert, kunnen gegevens van col-
lega’s gemakkelijk worden vergeleken en door u 
worden geïnterpreteerd. 

Voordelen
In relatief korte tijd en op een efficiënte manier 
kunt u bepalen of een bepaald middel of een 
methode op de eigen locatie een goed alternatief 
is voor het gebruik van een chemisch middel. 
Daarnaast krijgt u toegang tot een database met 
proeven van andere golfbaan- en sportveldbeheer-
ders, zodat hun ervaringen op hun locatie kunnen 
worden meegewogen.

Hoe nu verder?
De registratie-applicatie is ook technisch onder-
bouwd en uitgeschreven met de nodige docu-
mentatie. Op dit moment moeten de betrokkenen 
beslissen over de vervolgstappen en besluiten 
door welke partijen de registratie-applicatie zal 
worden uitgebracht en beheerd.

Wilt u meer informatie over de registratie-
applicatie of heeft u ideeën over het uit-
brengen hiervan? Neem dan contact op met 
de projectleider van het CoE-project, Sjaak 
Groen (S.Groen@has.nl) of de begeleider van 
het afstudeeronderzoek, Marien de Bakker 
(M.deBakker@has.nl).

Jurjen van Mourik voerde dit afstudeeronder-
zoek uit in het kader van zijn opleiding Geo 
Media & Design aan de Has Den Bosch.

In de applicatie kunnen meetgegevens ingevoerd worden Ook mogelijk: proeven van anderen inzien

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/26741/naar-chemie-
vrij-onderhoud-met-de-registratie-applicatie
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Niels, jij bent sinds 2015 in dienst bij de NGF, 
en Koert, jij werkt er sinds mei van dit jaar. 
Waarom heeft de NGF jullie in dienst genomen, 
wat is jullie taak?
Niels Dokkuma: ‘Wij zijn er ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van duurzaam beheer in de 
golfsector, voor de golfclubs en -banen. Dat zijn 
naast besturen en commissies ook de mensen die 
er werken zoals managers en greenkeepers. Wij 
proberen dit op nationaal niveau te ontwikkelen 
door een samenwerking met de NGA, NVG, PGA en 
Vereniging van Golfclub Managers.’ Koert Donkers: 
‘In Nederland zitten we op het gebied van golf-
baanonderhoud in een transitie. Dat heeft effect 
op hoe een baan eruitziet. Onze rol is om de green-
keepers, baancommissies en managers te onder-
steunen in deze transitie. De greenkeepers weten 

veelal waar we in het kader van de Green Deal 
Sportvelden naartoe gaan en hoe het moet, maar 
zij moeten de boodschap ook bij het management 
krijgen. Daarbij kunnen we ze ondersteunen. Het 
management uitleggen dat de banen er weliswaar 
anders gaan uitzien, maar niet van mindere kwa-
liteit zijn en dat dit niet betekent dat hun green-
keepers niet goed bezig zijn. Nee, de greenkeepers 
zijn juist heel goed bezig, omdat ze op termijn op 
duurzame wijze kwaliteit gaan leveren.’

Op de website is te lezen dat jullie afdeling twee 
doelstellingen heeft: ‘GEO-certificering, met als 
doel tweehonderd GEO-banen in 2020’ en het 
‘succesvol implementeren van de Green Deal 
Sportvelden met als resultaat een drastische 
afname van pesticidegebruik tot aan nul’.

Dokkuma: ‘Om dat duidelijker te maken moeten we 
even terug in de tijd. Vroeger had je de Commissie 
Greenkeeping, daarna kwam de Commissie 
Duurzaam! Golf en intussen is er ook een werk-
groep Public Affairs gekomen. De rode lijn is dat 
het NGF-bestuur en de commissies strategisch 
voorwerk doen waarbij wij als deskundigen advies 
geven en de doelstellingen tot uitvoering brengen. 
Wij gaan langs de banen om het te implemente-
ren. Toen de Commissie Duurzaam! Golf rond 2010 
ontstond, was nog niet bekend dat er een verbod 
op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
zou komen. Maar iets verder terug, rond het jaar 
2000, werd de Kaderrichtlijn Water van kracht, een 
Europese richtlijn die voorschreef dat de water-
kwaliteit van Europese wateren vanaf 2024 aan 
bepaalde normen moet voldoen. Er gingen toen al 

Ondersteuning in de transitie 
Een interview over de Green Deal en de overgang naar duurzaam beheer met agronoom Niels Dokkuma, manager van de afdeling, en Koert Donkers, 

adviseur. Koert is oud-hoofdgreenkeeper van Golfbaan Princenbosch, oud-voorzitter van de NGA en voormalig Greenkeeper of the Year. 

Auteur: Chris Veldkamp

Nieuw team Duurzaam beheer & Agronomie bij de NGF

Iedere greenkeeper kent de namen Niels 
Dokkuma en Koert Donkers. Zij werken 
op de NGF-afdeling Duurzaam beheer & 
Agronomie. Maar wat is hun precieze rol 
en wat is het doel van de afdeling? In een 
gesprek stelden we deze en andere vragen.
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alarmbelletjes af. Duurzaamheid is daarom al heel 
lang een thema en wordt steeds concreter. Sinds 
2013, bij de eerste concrete signalen voor sport, 
neemt golf ook zijn verantwoordelijkheid.’

Hoe is de taakverdeling tussen jullie twee?
Dokkuma: ‘Na het vertrek van Joris Slooten heb 
ik zijn taken deels overgenomen en we hebben 
de afdeling iets anders ingericht. We zijn op zoek 
gegaan naar versterking. Dat is Koert geworden, 
die dertien jaar hoofdgreenkeeper is geweest. We 
verdelen de werkzaamheden duurzaam beheer en 
agronomie onderling. 

Hoe ziet een werkjaar er voor jullie uit? 
Donkers: ‘Ik ben vooral druk met het bezoeken van 
golfbanen. Daarnaast steken we veel tijd in bijeen-
komsten zoals seminars en symposia.’ Dokkuma: ‘Ik 
bezoek ook veel banen en we besteden daarnaast 
ook veel tijd aan het ontwikkelen van inhoud 
voor communicatie. Maar voor ons beiden is de 
hoofddoelstelling dat we bij de banen en clubs 
zijn. Daar gaat het om, daar kunnen we de meeste 
impact maken wat betreft onze hoofdoelstellingen: 
GEO-certificering en structurele speelkwaliteit. Om 
beide thema's uit te leggen, om het op gang te 
brengen bij clubs en banen en inzichten te 
verschaffen.'

Hoe gaat dat in zijn werk, de ondersteuning 
en uitleg?
Donkers: 'We gaan in gesprek op de banen waar 
we komen. We helpen ze om de juiste koers te 
kiezen en om af te komen van quick fixes. “Waar 
ben je, op weg naar 2020?” vragen we. “Hoe ver 
ben je met roodzwenk of struis, het gras waarvoor 
je gekozen hebt?”' Dokkuma: 'We stellen vragen 
en bespreken allerlei zaken om een toekomst-
bestendig beleid te stimuleren.' Donkers: ‘Bij een 
ronde over een baan zien we wat goed gaat en 
wat minder goed gaat. Dat bespreken we dan om 
aan te moedigen dat ze erover gaan nadenken. We 
proberen langetermijnbeleid bij de banen te sti-
muleren. De banen zien de verandering in beheer 
en zijn bijvoorbeeld al minder aan het bemesten, 
maar ze worstelen soms met het langetermijnbe-
leid om structurele speelkwaliteit te creëren en 
te borgen. Daarbij kunnen wij helpen.' Dokkuma: 
'Duurzaamheid is op lange termijn werken. Een 
quick fix is letterlijk korte termijn. Een ander woord 
voor duurzaamheid is planmatigheid. De vragen 
die we stellen zijn: wat is de huidige situatie, 
waar wil je uitkomen over vijf of tien jaar en wat 
is het plan om dat te bereiken, welke stappen ga 
je daarvoor de komende jaren ondernemen? We 
benadrukken dat het doel bereiken niet even iets 

is wat de greenkeeper alleen doet. Een club moet 
het breed oppakken – met de greenkeeping, het 
bestuur of de directie, de baancommissie of de 
manager en de golfers. Communicatie is daarbij 
een essentieel onderdeel.'

Moeten we jullie adviseurs noemen?
Dokkuma: 'We zijn adviseurs op het gebied van de 
meest duurzame weg, het meest toekomstbesten-
dige beleid. Maar we hebben niet de ambitie om 
met onafhankelijke golfbaanadviseurs te concur-
reren.' Donkers: 'We stimuleren juist dat banen met 
onafhankelijke adviseurs aan de gang gaan om 
invulling te geven aan het traject.'

De doelstellingen van de NGF zijn hierboven 
genoemd. Hoe staan we ervoor?
Donkers: ‘Het verspreiden van de boodschap – 
dat we structurele speelkwaliteit moeten creëren 
omdat er geen quick fixes meer zullen zijn – heeft 
aardig gestalte gekregen. Er zijn heel veel banen 
die beseffen dat de wereld aan het veranderen is. 
Zeker de greenkeepers weten het. Maar echt stap-
pen zetten op weg naar duurzame speelkwaliteit, 
dat kost nog moeite. GEO is geen certificaat dat 
even gehaald moet worden, het is een systeem 
waar clubs mee aan de gang gaan en mee blijven 
werken. Het behalen van het GEO-certificaat is 
geen doel op zich, maar een aanzet tot structureel 
duurzaam baanbeheer.' Dokkuma: 'We hebben 
in het begin veel tijd gestoken in het praten met 
clubs over het belang van de monitoringvragenlijst 
voor het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen, over hoe belangrijk het is dat banen de lijst 
jaarlijks invullen. Er is geen weerstand meer en na 
een paar keer attenderen vullen steeds meer clubs 
en banen de monitoringvragenlijst in. Het gaat 
beter, maar nog niet goed genoeg. Er wordt nog 
niet goed beseft dat we al in de blessuretijd zitten 
door een tijdelijke uitzondering op een gebruiks-
verbod.' Donkers: 'De standaard zaken weten de 
clubs wel en bijna alle banen doen al aan effectie-
ver – en dat is vaak minder – bemesting, maar er 
mag meer over het langetermijnbeleid nagedacht 
worden.' Dokkuma: 'Hoe wordt alles bijvoorbeeld 
geborgd? Planmatigheid is belangrijk. Een nulme-
ting vertelt je wat je nu aan wortellengte hebt, wat 
de viltdikte is, hoeveel straatgras er is, enzovoort. 
Begin daarmee. Om die reden is ook de duurzaam-
heidsladder ontwikkeld: om te zien hoe je baan 
ervoor staat. Vervolgens moet je nadenken waar 
je wilt uitkomen: een wortellengte van zo lang en 
een bepaald percentage straatgras. Daarna maak 
je een integraal plan en dat kan bestaan uit minder 
bemesten, minder water geven en een heel scala 
aan andere maatregelen.' Donkers: 'We zien echt 

wel dat het lastig is voor veel banen; het is
 veelomvattend en sommige zaken kosten tijd, 
waardoor je niet meteen verandering ziet. Maar 
de duurzame weg is op de lange termijn de 
beste oplossing.' Dokkuma: 'Duurzaam beheer is 
kostenefficiënter en leidt tot een betere kwaliteit, 
anders is het niet duurzaam.' Donkers: 'Je boekt al 
snel resultaat waardoor je meer maanden per jaar 
goed kunt golfen.'

Is de transitie naar structurele kwaliteit een 
kwestie van door een zure appel heen bijten?
Donkers: 'Deels, maar ik ben er van overtuigd dat 
je duurzame speelkwaliteit kan bereiken zonder 
veel in te boeten op de huidige kwaliteit. Maar 
iedereen moet aan boord zijn: exploitant, ver-
eniging, manager en golfers. Zodat je de juiste 
werkzaamheden op het juiste moment kan doen. 
Belangrijke toernooien moeten doorgaan, maar je 
moet ze in overleg op slimme data plannen.' 

Hoe krijg je iedereen aan boord?
Dokkuma: 'Het is belangrijk om te beseffen dat de 
vraag om duurzaam beheer uiteindelijk uit onze 
democratische samenleving komt.' Donkers: 'Het 
is een grote misvatting dat alleen Niels en ik de 
verandering aanzwengelen of dat alleen de NGF 
dat doet.' Dokkuma: 'Het is ook een misvatting dat 
alleen één staatssecretaris of minister persoonlijk 
verandering wil. We leven in een democratie en de 
vraag om duurzaamheid komt uiteindelijk uit de 
Nederlandse en Europese samenleving.' Donkers: 
'De golfsector in Italië moet nu al zonder 
gewasbeschermingsmiddelen werken. Het is niet 
alleen Nederland. We denken graag dat we 
vooroplopen, maar dat is niet zo.'

Zijn we wel een van de landen die vooroplopen?
Dokkuma: 'De Denen zijn al zo’n vijftien jaar 
bezig met pesticide-arm of pesticidevrij beheer. 
Denemarken heeft de reductie op het gebruik van 
pesticiden heel snel ingevoerd op sportvelden. In 
Nederland is het begonnen met verduurzaming 
van de landbouw en heeft de overheid zich pas in 
2013 op de sport gericht. De Denen lopen op prak-
tijkgebied voorop. Je hoort altijd indianenverhalen 
over België, maar de Belgen mogen minder dan 
wij. Ik durf te stellen dat Nederland op dit moment 
een van de meest ruime portfolio's heeft aan 
beschikbare pesticiden. In Zweden, Denemarken, 
Duitsland – in veel landen mag veel minder. In 
Italië mag dus inmiddels niets meer nadat het al 
jaren op de loer lag.’
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Praten jullie bij een bezoek aan een baan alleen 
met greenkeepers of ook met managers en 
bestuurders?
Dokkuma: 'We proberen altijd een combinatieaf-
spraak te maken, het is namelijk niet alleen een 
uitdaging voor de greenkeeping.' Donkers: 'Dus 
opdrachtgever plus uitvoerder.’ Dokkuma: ‘Maar 
het verschilt per keer. Soms zit een voorzitter 
erbij, bijna altijd de baancommissaris. Overigens 
worden alle clubvoorzitters bij de alv’s van de NGF 
steeds nadrukkelijk op hun verantwoordelijkheden 
gewezen.' Donkers: ’Hoofdgreenkeepers kunnen 
een beroep op ons doen om bijvoorbeeld tijdens 
een alv van een club een presentatie te geven over 
de transitie.’ Dokkuma: ‘We kunnen de boodschap 
uitleggen en laten zien dat een golfbaan in de 
toekomst misschien visueel verandert, maar dat de 
kwaliteit van tees, fairways en greens beter wordt. 
Eigenlijk vertellen we het verhaal van practical 
greenkeeping en dat komt neer op terug naar de 
basis te gaan, less is more. We proberen altijd de 
koppeling met het spel te maken, want we zijn er 
namens de NGF, de golffederatie.’

Wat zeggen jullie tegen greenkeepers die niet 
overtuigd zijn, die geen noodzaak tot 
verandering zien?
Dokkuma: 'De gevleugelde uitspraak is: doe het 
vooral voor jezelf. Het is in je eigen belang om 
duurzaamheid te omarmen. Het is kosteneffi-
ciënter, je levert kwaliteit op lange termijn en je 
zult minder stress hebben. Met duurzaam beheer 
en goede grassen is een golfbaan niet meer het 
patiëntje op de intensive care dat voortdurend om 
ad hoc-middeltjes vraagt.'

Wat zeggen jullie tegen clubs die vinden dat 
de NGF minder meegaand moet zijn, dat de 
golfsector in Den Haag met de vuist op tafel 
moet slaan en een groot medicijnenkastje moet 
eisen?
Dokkuma: 'Zonder een transitie naar duurzaam 
beheer en zonder onderbouwde data is dat kans-
loos. Als je nu naar Den Haag gaat en zegt dat we 
niet zonder pesticiden kunnen, dan glimlachen ze 
vriendelijk. Je krijgt een bakje koffie aangeboden 
en dan is het “Tot ziens, ga eerst je huiswerk maar 
doen.” Het gaat erom dat wij cijfers en data verza-
melen, dat we 100 procent monitoren wat er aan 
middelen gebruikt wordt en dat we een drastische 
afname in gebruik aantonen. Maar vergis je niet, 
de focus is en blijft onherroepelijk gericht op nul 
gebruik van pesticide. Noch de genoemde vuist 
noch Calimero-denken gaat hier iets aan verande-
ren.'

Waarom zijn data zo belangrijk?
Dokkuma: 'Omdat we anders alleen maar over 
meningen praten. Data en feiten geven inzicht en 
een overheid kan op data sturen. Als wij in Den 
Haag zeggen dat we niet veel gewasbescher-
mingsmiddelen gebruiken ten opzichte van de 
landbouw, dan moeten ze ons op ons woord gelo-
ven. Het gaat erom dat we data verzamelen en wat 
deze data weergeven. Daarom is het zo belangrijk 
dat alle banen de monitoringlijst invullen en 
een drastische afname als gevolg van duurzaam 
beheer aantonen. Met data laten we ook zien dat 
we als sector georganiseerd zijn. We tonen aan dat 
we niet zomaar wat doen en dat duurzaam beheer 
breed gedragen wordt. In een brief uit juli van dit 
jaar van staatssecretaris Van Veldhoven-Van der 
Meer, gericht aan de Tweede Kamer, kun je goed 
lezen waar het de overheid om gaat. Ze spreekt 
over kwantitatieve gegevens, ze constateert dat 
in onze sector een omslag plaatsvindt en dat golf 
een voorbeeld is voor overige sporten, dat er goed 
over gecommuniceerd wordt en dat de sector op 
dit belangrijke dossier een leidende rol inneemt. 
Dat wordt belangrijk gevonden, dat bevalt de 
overheid. De positieve woorden voor de golfsector 
hebben we te danken aan de goede respons van 
de clubs en banen op de monitoringenquête en 
daar zijn we heel dankbaar voor. Maar laten we 
vooral niet verslappen. De positieve woorden in de 
brief betekenen niet dat alles goed gaat en dat we 
niet meer zo nodig ons best hoeven te doen; dat 
is een gigantische valkuil. Het is niet meer dan een 
compliment voor de inspanningen in de afgelopen 
periode. Het volledig uitfaseren van gewasbescher-
mingsmiddelen blijft het doel van de overheid. We 
zijn op de goede weg, maar het goede gedrag ver-
plicht tot meer, namelijk resultaat: het uitfaseren 
met behoud van de voor de golfsport zo essentiële 
speelkwaliteit.’

Sommige greenkeepers of managers zullen nog 
steeds sceptisch zijn. Wat doet het ertoe dat 
we op de goede weg zitten, zullen zij zeggen. 
Wat boeit het, want we mogen straks toch geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken?
Dokkuma: ‘Uit de brief van de staatssecretaris 
blijkt dat de door ons ingeslagen weg strategisch 
de juiste is. We sluiten aan op de ambitie van de 
samenleving. Onze sector verzamelt data en daar-
uit moet gaan blijken dat het pesticidegebruik 
drastisch afneemt. Op basis van die data kunnen 
we een objectief gesprek gaan voeren. Het is geen 
optie om nee te zeggen tegen de transitie. Je 
kunt niet zeggen: “We gaan lekker door zoals we 
bezig waren.” Daarmee ontloopt de golfsport wil-

lens en wetens de verantwoordelijkheid en doet 
golf afbreuk aan het eigen imago. Dat kan golf als 
beheerder van ruim 10.000 ha kostbare grond zich 
simpelweg niet permitteren.’

Je hoort veel greenkeepers zeggen dat ze zich 
vooral zorgen maken over onkruid op de 
fairways. 
Dokkuma: ‘Dat is helemaal terecht. Op het gebied 
van onkruid is een grote behoefte aan innova-
tie. Daniel Hahn heeft onder leiding van Bernd 
Leinauer, buitengewoon hoogleraar Turfgrass 
Ecology in Wageningen, literatuuronderzoek 
gedaan naar dit onderwerp. Zijn conclusie is dat er 
wereldwijd weinig onderzoek is gedaan naar pes-
ticidevrij beheer van gras, laat staan van onkruid. 
Vandaar dat hij zich in zijn promotieonderzoek 
richt op onkruid.’ Donkers: ‘Bij innovatie kun je aan 
van alles denken: een best practice, een methode, 
een machine. Alles behalve pesticiden en liever 
ook geen andere quick fixes uit een gekleurd kan-
netje. Wat er komt, moet onderdeel zijn van een 
groter beheerplan op het gebied van onkruid. 
Gelukkig delen greenkeepers hun best practices 
veel meer dan vroeger. Het vak greenkeeper is 
totaal veranderd, vroeger zat iedereen op een 
eiland, nu worden dingen gedeeld. Het kan nog 
beter natuurlijk. Wat goed zou zijn, is als er meer 

Niels Dokkuma
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studiegroepen komen. Vergelijkbare banen moe-
ten met elkaar praten: “Hoe doe jij het?”’ Dokkuma: 
‘Met collega’s bij elkaar zitten – een klein groepje 
– en verschillende zaken doornemen, dat is goud 
waard, dat brengt je echt verder. Wij zouden alle 
Nederlandse clubs en banen willen oproepen om 
dat te faciliteren: dat de hoofdgreenkeeper met 
een groepje van drie of vier collega’s van andere 

vergelijkbare banen in de regio overleggen aan de 
hand van een goede agenda. Daar moet tijd voor 
worden gemaakt.’ Donkers: ‘Je moet zo’n overleg als 
onderdeel van je werk zien.’

Op het KLM Open is het Handboek Kwaliteit 
Golfbanen gepresenteerd. Wat is het doel van 
het boek?
Donkers: ‘Het handboek dat er was is helemaal ver-
anderd. Het is niet langer op beeldkwaliteit gericht. 
Het nieuwe boek, dat is gemaakt in samenwerking 
met de NGA en NVG, is een ondersteuning bij het 
bereiken van structurele speelkwaliteit.’ Dokkuma: 
‘Het doel is dat hoofdgreenkeepers de technische 
beoordelingen in het boek gaan invullen. Want 
het begint allemaal met inzicht: waar sta je nu? 
Langetermijnparameters zoals wortellengte, vilt-
dikte, pH-waarde, straatgraspercentages – als je 
weet hoe je ervoor staat, dan is het handboek een 
tool om een plan te ontwikkelen voor duurzaam 
beheer en voor de Green Deal, zodat je stappen 
kunt gaan maken. Het handboek geeft inzicht in 
de huidige situatie en oorzaken én is een brug 
van de vakman – de greenkeeper – naar de baan-
commissaris of manager, zodat ze met elkaar in 
gesprek raken. Met het handboek kan de hoofd-
greenkeeper de baancommissaris of manager een 
dashboard presenteren. Het is een soort stoplicht-
model: wat op rood staat, daarvoor moet je een 
plan ontwikkelen om op groen te komen. Iedere 
baancommissaris of manager begrijpt dat rood 
niet goed is en dat er iets moet gebeuren.’ Donkers: 
‘Als je over de golfbaan loopt zie je hoe het eruit-
ziet. Maar door de tabellen en schema’s in te vullen 
ga je de diepte in, het wordt voor iedereen duide-
lijk wat er onder de grasmat ligt.’ Dokkuma: ‘Beeld 
is van vandaag, morgen ziet het er al weer anders 
uit.’ Donkers: ‘De greenkeeper kan met behulp van 
het handboek onderbouwen waar hij mee bezig is. 
Hij kan laten zien dat hij op een bepaald onderdeel 
op oranje staat en dat hij naar groen moet. Het 
boek is een mooie brug tussen de praktijk en de 
opdrachtgever.’

Koert, jij bent oud-hoofdgreenkeeper. Is deze 
uitdagende periode leuk als je greenkeeper 
bent?
Donkers: ‘Ik vind het fantastisch, want je moet als 
greenkeeper echt aan de bak. Je moet over alles 
goed nadenken, je moet goed onderzoeken hoe 
je bodem eruitziet, de oorzaak van problemen 
achterhalen, en dan de juiste werkzaamheden 
verrichten zodat de mensen met plezier kunnen 
golfen. Er wordt heel veel van je geëist.’ Dokkuma: 
‘Duurzaam onderhoud verhoogt het vakmanschap 

van het beroep.’ Donkers: ‘Je kunt je nu nergens 
meer achter verschuilen, je kunt niets meer weg-
kleuren met pesticiden. Je moet echt practical 
greenkeeping laten zien en dat is het mooiste wat 
er is. Maar je moet daarvoor wel de ruimte krijgen 
van je opdrachtgever.’ Dokkuma: ‘Daar moeten 
hoofdgreenkeepers zich ook sterk voor maken; je 
moet ervoor staan. Dat is communicatie en afhan-
kelijk van persoonlijke relaties, want je moet het 
verhaal “verkopen” aan de baancommissie en in de 
club, zodat je de ruimte krijgt om eraan te kunnen 
werken.’ Donkers: ‘Hoofdgreenkeeper is niet meer 
het goede woord, het is in veel gevallen course 
manager geworden. Niet meer alleen maar maaien; 
je bent met beleid bezig en je moet je beleid com-
municeren aan je opdrachtgever.’ Dokkuma: ‘We 
zien dat heel veel hoofdgreenkeepers de hand-
schoen oppakken. Ze zien het als een moeilijke 
maar leuke en interessante uitdaging.’

Jullie boodschap lijkt al goed te zijn aangeko-
men bij greenkeepers, commissies en mana-
gers. En bij de golfers?
Dokkuma: ‘De boodschap komt langzaam maar 
zeker ook bij de golfers terecht. Onze filmpjes over 
onderhoud op golf.nl worden goed bekeken. Maar 
wij zijn ervan overtuigd dat de meeste impact 
wordt gemaakt als een golfclub of golfbaan zelf 
met de eigen leden en vaste golfers communi-
ceert. De hoofdgreenkeepers, de baancommissies 
en clubbesturen kunnen in de eigen vereniging de 
meeste impact maken. Koert en ik spreken met de 
beheerders en zij kunnen het beste de boodschap 
aan de leden doorgeven. Zij moeten het op hun 
eigen manier vertellen. Het is niet een NGF-verhaal 
dat doorverteld moet worden, duurzaam beheer 
is iets wat een golfbaan zich eigen maakt en zelf 
vertelt aan leden of bezoekers.’

Koert Donkers

‘Als je nu naar Den Haag 

gaat en zegt dat we niet 

zonder pesticiden kunnen, 

dan glimlachen ze 

vriendelijk. Je krijgt een 

bakje koffie aangeboden 

en dan is het  'Tot ziens, 

ga eerst je huiswerk maar 

doen'
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‘Veel veldbeemd en zo min 
mogelijk kunstgras’
Duurzaam sportveldbeheer in de gemeente Velsen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Velsen flink geïnvesteerd in sportvoorzieningen. De oude Nota sportaccommodaties liep af in 2016 en 

inmiddels is er een nieuwe Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 tot stand gekomen. Velsen gaat voor duurzame sportaccommodaties, het liefst 

klimaatneutraal, om de negatieve effecten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Sleutelwoorden zijn: zoveel mogelijk veldbeemd en zo 

min mogelijk kunstgras.

Auteur: Job Steunenberg, Advanta/Limagrain, namens Plantum

De politiek in Velsen vindt sport zeer belangrijk. 
‘Sportaccommodaties hebben echter een bredere 
maatschappelijke waarde dan alleen sportbeoefe-
ning’, stellen Dennis de Wit, beleidsadviseur sociaal 
domein, en Dick Koster, coördinator sportaccom-
modaties. ‘Ze hebben een grote invloed op de 
omgeving en leefbaarheid.’

Gras heeft enorme meerwaarde
De sportvelden liggen als een groene verbindings-
zone in de gemeente. ‘Om die reden willen we als 
Velsen de biodiversiteit rond en tussen sportvel-
den vergroten’, zegt Dennis de Wit. ‘We omarmen 
de laatste jaren ook de enorme meerwaarde van 
grasvelden als het gaat om wateropvang en het 
tegengaan van het hitte-eilandeffect in verstede-
lijkt gebied; gras absorbeert warmte en geeft ver-
koeling.’ De overloop van regenwater gebruikt de 
gemeente om de velden gefaseerd te hydrateren. 
Daarom zijn er op diverse sportparken extra water-
opvang en drainage aangelegd.
‘Ons beleid is om zo min mogelijk kunstgrasvelden 
aan te leggen’, benadrukt Dennis de Wit. 

Hoog aandeel veldbeemd
Velsen heeft 27 grassportvelden en de gemeente 
voert het dagelijks onderhoud geheel in eigen 
beheer uit. Alleen het groot onderhoud wordt 
uitbesteed. ‘In 2015 is het grasbestand van alle 
speelvelden geïnventariseerd’, vertelt Dick Koster. 
‘Daaruit bleek dat de groeivoorwaarden voor 
veldbeemdgras zeer gunstig waren. We hebben 
toen besloten om gebruik te maken van doorzaai-
mengsels met een hoog aandeel veldbeemd.’ De 
keuze voor veldbeemd heeft alles te maken met 
de goede droogtetolerantie, sterke zodevorming 
en hoge betredingstolerantie van deze grassoort. 
Dick de Wit: ‘Om de slagingskans nog verder te 
vergroten, zaaien we de laatste jaren door volgens 
het Vredo DDS-principe. En uiteraard gebruiken we 
daarbij alleen mengsels met rassen die zijn opge-
nomen in de Grasgids!’

Droogte goed doorstaan
Dat de ingeslagen weg succesvol was, blijkt uit 
het feit dat de velden er uitmuntend bij liggen, 
ondanks de recente lange periode van droogte. Dit 
is te danken aan het hoge aandeel veldbeemdgras 

en de voortdurende zorg voor tijdige beregening, 
bemesting en onderhoud. Sinds een aantal jaren 
wordt in Velsen zelfs een alternatieve meststof 
toegepast: steenmeel. Dit draagt bij aan een nog 
hogere kwaliteit van de sportvelden en een ver-
laging van het gebruik van overige organische 
meststoffen.

Dick Koster en Dennis de Wit (rechts) van de 

gemeente Velsen zien de grote meerwaarde 

van gras als het gaat om wateropvang en het 

tegengaan van het hitte-eilandeffect.

De aanwezigheid van veel veldbeemdgras zorgt voor een 

goede droogtetolerantie, sterke zodevorming en hoge 

betredingstolerantie. 
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Elke golfbaan in Nederland 
een GEO-certificaat
Alle golfbanen een GEO-certificaat: hoe mooi zou dat zijn? NLadviseurs droomt ervan, maar denkt ook direct na over de praktische realisatie van deze 

droom. Omdat je samen altijd sterker staat, zochten NLadviseurs en golfbaanonderhoudaannemersbedrijf De Enk Groen & Golf elkaar op om de banen 

die zij in onderhoud hebben gezamenlijk op weg te helpen richting certificering. Ook aannemersbedrijf Dijk vroeg NLadviseurs een klustertraject van 

vier golfbanen in de noordelijke provincies op een zelfde manier te begeleiden.   

Auteur: Maaike Oosten

‘Wij zijn erg gericht op het verduurzamen van 
branches’, vertelt Guido Hamelink van NLadviseurs. 
‘Daarbij willen we ecologische waarden terug-
brengen en versterken in het landschap. GEO is 
daarvoor een goed uitgangspunt. Het effect van 
GEO wordt pas echt sterk wanneer je de sector 
breed omarmt. Daarom blijven wij ons ontwikkelen 
in de manier waarop wij het traject aanbieden. Het 
“klustertraject”, waarbij een aantal kleine banen 
aan elkaar gekoppeld worden, is een nieuwe bena-
dering die succesvol is gebleken.’

Traject op maat
De golfbranche is divers en dat betekent dat je ook 
in je benadering daarop moet aansluiten, vindt 

Hamelink. Voor met name de kleinere golfbanen, 
waarbij de organisatie grotendeels door vrijwil-
ligers wordt gedragen, is het behalen van een 
GEO-certificaat een behoorlijke uitdaging. ‘Ik heb 
gezien wat de effecten van GEO zijn op organisa-
ties. Banen staan stil bij onderdelen in hun organi-
satie waarvan ze zich eerder niet bewust waren. Dit 
geeft hen de mogelijkheid beter te sturen op kwa-
liteit en zich te focussen op wat zij belangrijk en 
uniek vinden in hun organisatie’, legt hij uit. Arthur 
Berends van De Enk Groen & Golf herkent dit ook. 
‘Het GEO-traject geeft de golfbanen en ons meer 
inzicht in wat ze precies in beheer hebben, wat ze 
verbruiken aan onderhouds- en bestrijdingsmid-
delen en hoe ze omgaan met zaken zoals opslag 

van groenafval. Deze info hebben we zelf paraat, 
maar sommige zaken kunnen verbeterd worden. 
Daarom komen er gezamenlijke doelen waarmee 
we aan de slag gaan.’ 

Arthur Berends en Guido Hamelink

Golfbanen werken samen toe naar certificering
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Drie golfbanen, De Engelenburg (Brummen), De 
Tongelreep (Eindhoven) en de Lage Mors (Delden) 
trokken gedurende een jaar parallel op om op het 
KLM Open 2018 het GEO-certificaat uitgereikt te 
krijgen. 
 
Bijeenkomsten
In het afgelopen jaar organiseerde NLadviseurs 
drie bijeenkomsten bij de Enk Groen & Golf 
voor deze banen. Tijdens zo’n bijeenkomst legt 
het adviesbureau uit wat er van de banen in de 
komende fasen wordt verwacht. De Enk deelt ken-
nis en kunde vanuit de ervaringen van de overige 
banen die ze in onderhoud hebben. Er worden tips 
en aandachtspunten gegeven, maar ook wisselen 
de banen ervaringen met elkaar uit. Hoe gaan 
ze bij jullie om met het afvoeren van groenafval? 
Welke duurzame alternatieven voor bestrijdings-
middelen zetten jullie in? Werkt dat goed? 

Positieve stimulans
Natuurlijk werken de banen alle GEO-criteria zelf 
uit, maar de gezamenlijke bijeenkomsten met 
daaraan de gekoppelde deadlines zorgen voor een 
positieve stimulans en houden de vaart er goed in. 
Inmiddels hebben de banen de audit achter de rug 
en alle drie behaalden een positief resultaat. Op 15 
september kregen zij het GEO-certificaat uitgereikt 
tijdens het KLM Open op golfbaan The Dutch. 

De Lage Mors staat niet direct te trappelen om het 
GEO-certificaat binnen te halen. Maar het voorstel 
van De Enk Groen & Golf om GEO in een kluster-
traject te halen en het gegeven dat de NGF in de 
toekomst alleen nog wedstrijden organiseert op 
banen die GEO-gekwalificeerd zijn, was voor de 
golfbaan doorslaggevend. ‘Wij willen voorbereid 
de Green Deal in en de NGF-wedstrijden blijven 
aanbieden op onze golfbaan, dus dat trok ons over 
de streep’, vertelt Jules Leenders, baaneigenaar 
van Golfbaan de Lage Mors in Delden. Al snel had 
Leenders een team van zeven mensen om zich 
heen dat de gevraagde informatie voor het certifi-
caat ging verzamelen. 

Al bij voorbaat moesten daarbij keuzes gemaakt 
worden. De golfbaan is namelijk onderdeel van het 
Aparthotel Delden. Dat betekent onder andere dat 
er geen aparte water- en energiemeters zijn voor 
het hotel en voor de baan. Dat maakt het inventa-
riseren lastig. ‘Op voorhand hebben we toen beslo-
ten dat we het hotel buiten beschouwing laten en 
ons volledig richten op de golfbaan’, legt Leenders 
uit. Verbruiksgegevens worden dus niet afgelezen 
van de watermeter, maar aan de hand van urentel-
lers op de beregeningspompen wordt berekend 
hoeveel oppervlaktewater er wordt verbruikt. 
De Lage Mors is een waterrijke, parkachtige baan. 
Langs het terrein en aan de oevers van vijvers en 
beken herbergt de baan een variëteit aan planten 
en bomen. Maar ook in het water is sprake van een 
grote diversiteit aan vissen en amfibieën. ‘Een des-
kundige heeft het gebied zelfs als een goede bio-
toop voor amfibieën aangemerkt’, vertelt Leenders. 
Met ervaren vogeltellers zijn heel wat rondes gelo-
pen over de baan om de vogels in kaart te brengen. 
Leenders: ‘Aan de hand van al deze inventarisaties 
kijken we nu waar we nog verbeteringen kunnen 
aanbrengen.’

Sommige onderdelen van GEO gaan Leenders toch 
wel erg ver. Bij het onderdeel maatschappij moet 
de golfclub een gedetailleerd overzicht laten zien 
wie er in dienst zijn en hoe de baan omgaat met 
de Ri&E. Met name bij dit laatste onderdeel vraagt 
Leenders zich af wat dit soort informatie te maken 
heeft met duurzaamheid.
Het samenwerken met andere banen om te komen 
tot een certificaat, vindt Leenders een goed idee. 
Maar als doorgewinterde zakenman ziet hij nog wel 
kansen om het rendement te verhogen. ‘Veel oplos-
singen hebben we zelf bedacht. Maar ik vraag me 
wel af of dit nu de slimste manier is of dat anderen 
nog effectievere oplossingen hebben bedacht. Dat 
soort informatie moeten we meer met elkaar delen’, 
vindt hij. 
Al met al is Leenders gematigd positief over GEO. 
‘Ik zou het niemand afraden in ieder geval. Het ligt 
er ook maar net aan waar je het voor doet’, zegt 
Leenders. ‘Voor ons waren de NGF-eis en de Green 
Deal doorslaggevend. En natuurlijk opent het hele 
proces je ogen voor een aantal dingen, maar aan 
de andere kant gaat het de scope op duurzaam-
heid wel eens voorbij.’ 

Uitreiking GEO-certificaat 
De Tongelreep zal het certificaat uitgereikt krijgen 
uit handen van Koert Donkers (NGF) op hun alge-
mene ledenvergadering in november 2018. 
De Engelenburg en De Lage Mors kregen hun certi-
ficaat tijdens het KLM Open 2018. 
In de afgelopen jaren begeleidde NLadviseurs meer 
dan 50 golfbanen naar het duurzaamheidscertifi-
caat. 

ACHTERGROND6 min. leestijd

‘Het gaat de scope op duurzaamheid wel 
eens voorbij’

GOLFBAAN DE LAGE MOrS, DELDEN
9 holes, 400 leden
Architect: Frank Pont, 2008
Karakter: de baan in het Twentse stadje 
Delden, onderdeel van Aparthotel Delden, 
is mooi gelegen in een coulisselandschap 
met oude bomen en waterloopjes. Door 
veel aflopende greens is De Lage Mors niet 
gemakkelijk.
Jules Leenders: baaneigenaar. 

AcTIEPUNT: ONDErDEEL MILIEU OP DE 
LAGE MOrS
Op de golfbaan De Lage Mors ontbrak nog 
een goede afspuitplaats met een vloeistof-
dichte vloer en gescheiden afvoer. Daar 
brengt de golfbaan verandering in. Inmiddels 
heeft Leenders de eerste stappen voor de 
constructie van een milieuvriendelijke afspuit-
plaats gezet.
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Met enige scepsis ging Ad Bontje naar de pitch die 
NLadviseurs en De Enk hadden georganiseerd voor 
een aantal banen om het belang van het GEO-
certificaat uit te leggen. ‘Een certificaat halen om te 
laten zien dat je duurzaam bezig bent, leek mij een 
vorm van bezigheidstherapie’, vertelt Bontje over 
hoe hij die meeting inging. Maar na afloop was 
hij ervan overtuigd dat het behalen van een GEO-
certificaat gewoon een must is. 
 
Het GEO-traject dwingt je om op een andere 
manier naar je baan te kijken. Alle denkbare onder-
delen en elementen die betrekking hebben op de 
baan worden binnen het traject nauwkeurig geïn-
ventariseerd en in kaart gebracht. ‘Wat wij hebben 
ontdekt is dat we een rijke baan hebben met veel 
cultuurhistorische elementen waarvan ik geen idee 
had’, zegt Bontje. ‘Die waarden ventten we niet uit. 
Daar willen we nu verandering in brengen.’
 
Een andere ontdekking was het waterretentiege-
bied dat zich op de baan bevindt. Bontje: ‘Voor mij 
was dat woeste natuur, een gebied waar niemand 
iets mee doet, een soort niemandsland.’ GEO 
bracht het in beeld en de club heeft als actiepunt 
opgenomen om te onderzoeken hoe ze de natuur-
waarden in het retentiegebied kunnen vergroten. 
Er groeien nu veel wilgen en elzen en dat is niet de 
bedoeling.’ 
Een andere actie die voortkomt uit het GEO-traject 
is het veranderen van de grassoortensamenstelling 
op de baan. ‘Als we met deze actie gewasbescher-
mingsmiddelen kunnen terugdringen, dan moet 
dat gewoon. Het eindeloos plempen van dit soort 
middelen in de sector kan echt niet meer’, vindt 
Bontje. 
Al met al bleek dat bij de golfbaan de zaken goed 
op orde zijn. ‘Op het gebied van wetgeving is alles 
geregeld en vastgelegd’, legt Bontje uit. Zo wordt 

er elke drie jaar een VTA-controle uitgevoerd in het 
20 ha tellende bos op het landgoed. ‘Nooit gewe-
ten, maar nu valt me bijvoorbeeld op dat op basis 
daarvan het bos net gedund is.’ 
Het behalen van een GEO-certificaat zou Bontje 
iedere baan aanraden. ‘De eerste fase waarin je 
alles op je baan inventariseert is het meest inten-
sief, maar als je een team om je heen hebt dat zich 
aan het traject wil committeren, is het goed te 
doen. De fasen daarna, waarin je doelen en acties 
formuleert, zijn dan niet veel werk meer. Al met al 
geeft het je een goed beeld van wat je hebt. Dat 
maakt dat je trots kunt zijn op je baan. Dus: niet 
zeuren, gewoon doen!’ 

‘Niet zeuren, gewoon doen!’

GOLFBAAN KASTEEL DE ENGELENBUrG, 
BrUMMEN
9 holes, 200 leden
Architect: Donald Steel, 2003
Karakter: historisch parklandschap, uitda-
gende baan met hoge, monumentale bomen, 
verschillende waterhindernissen en een 
zware rough. 
Ad Bontje: al 20 jaar betrokken bij de baan, 
oud-voorzitter van de vereniging, nu voorzit-
ter van de regel- en handicapcommissie en 
regelmatig op de baan te vinden in de func-
tie van Marshall.

AcTIEPUNT: ONDErDEEL NATUUr OP DE 
ENGELENBUrG
Voor de inventarisatie van flora en fauna heeft 
de Engelenburg de lokale IVN-vereniging 
bereid gevonden. Zij inventariseren gedu-
rende een jaar op verschillende momenten 
de flora en fauna op de baan. Onlangs vond 
er een telling van vleermuizen plaats die hun 
onderkomen hebben gevonden in de eeu-
wenoude ijskelder die in de baan ligt. Op één 
avond telden de IVN’ers 27 vleermuizen en 
stelden ze vijf soorten vast.

 
Afslaan vanaf de cultuurhistorische ijskelder

 
Ad Bontje, Golfbaan Kasteel De Engelenburg
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ACHTERGROND

Bij De Tongelreep liepen ze niet direct warm voor 
het GEO-traject. ‘We twijfelden nogal of we mee 
moesten doen’, vertelt Ton Bonouvrié. De twijfel 
was er vooral in gelegen of ze als organisatie al de 
gevraagde gegevens wel bij elkaar zouden kunnen 
krijgen. De club had recent besloten het roer om te 
gooien en was bezig om heel wat vernieuwingen 
door te voeren. Zou zo’n GEO-traject dan niet te 
veel van het goede zijn? ‘Onbewust waren we al 
met veel dingen bezig die passen binnen GEO, het 
gezamenlijke traject gaf daar eigenlijk juist een 
behoorlijke impuls aan.’ 
Bonouvrié vormde binnen zijn club een team met 
drie mensen die het project gingen trekken. ‘We 
hebben de taken verdeeld: de een deed het stuk 
horeca, de ander het stuk natuur en spel en ik 
zorgde voor alles daaromheen’, licht Bonouvrié het 
proces toe. De Tongelreep had nog te maken met 
een extra uitdaging: alle onderhoudsgegevens van 
de voorgaande beheerder ontbraken compleet. 
‘Gelukkig houdt De Enk de gegevens wel goed bij, 
maar we begonnen met een enorme achterstand. 
Ik had er echt een hard hoofd in of we alles op tijd 
zouden redden’, vertelt hij. 
Een extra stimulans om alles koste wat kost op tijd 
aan te leveren kwam ook vanuit het klustertraject. 
‘Je wilt toch niet onderdoen voor de ander’, knip-
oogt Bonouvrié. ‘En daarbij komt dat het leuk is om 
elkaar en elkaars organisatie te leren kennen. Het is 
bij iedereen weer anders. Dat inspireert.’
 De Tongelreep pakte het GEO-traject serieus en 
grondig aan. Daar waar al resultaten geboekt kon-
den worden, werd niet geaarzeld. ‘We ontdekten 
door GEO dat ons energieverbruik twee keer zo 
hoog was als dat van een vergelijkbare golfbaan.’ Er 
werden direct maatregelen genomen. Het dak van 
het clubhuis is nu volledig geïsoleerd en binnen-
kort wordt er een energiezuinige keuken geïnstal-
leerd. ‘Ik ben benieuwd naar de energiecijfers van 
volgend jaar’, lacht Bonouvrié.

Wat verder nog op het lijstje van verbeteringen 
staat is het gras. ‘We gaan ons gras zo opvoeden 
dat we minder hoeven te beregenen’, vertelt hij. 
Op deze manier wortelt het gras dieper, waardoor 
de club het waterverbruik nog verder terug kan 
dringen. Om de kwaliteit van het gras te verhogen, 
gaat de club ook gebruikmaken van andere gras-
soorten. Verder kapte de club 230 bomen van 40 m 
hoog. Deze bomen zorgden voor te veel schaduw 
en ze bemoeilijkten het spel. 
Terugkijkend is Bonouvrié blij dat het team De 
Tongelreep over hun twijfel heen durfde te stap-
pen en voor het GEO-certificaat is gegaan. ‘Ik vond 
het traject heel praktisch. Het heeft ons op de 
goede weg geholpen én gehouden’, zegt hij. De 
begeleiding vanuit NLadviseurs heeft hij ook als 
prettig ervaren: ‘Er was altijd wel iemand stand-by 
om vragen te beantwoorden, waardoor we weer 
verder konden. De voordelen van GEO zijn mis-
schien niet direct duidelijk. Eigenlijk zit de meeste 
winst in het efficiënte beheer. Verwacht niet dat er 
meer mensen op je baan komen golfen!’

Maaike Oosten is werkzaam bij NLadviseurs

‘Meer zicht op wat er is en waar je nog wat kunt winnen’

GOLF- & cOUNTrYcLUB DE TONGELrEEP, 
EINDHOVEN
9 holes, 600 leden
Architect: Jos van Rooy en Alan Rijks, 1984
Karakter: parkbaan met licht glooiende 
fairways. De fairways zijn relatief smal en 
de greens niet al te groot, waardoor accura-
tesse wordt gevraagd. In combinatie met de 
waterpartijen en bunkers wordt de baan als 
uitdagend ervaren.
Ton Bonouvrié: bestuurslid baanzaken. 

AcTIEPUNT: ONDErDEEL SAMENLEVING 
OP DE TONGELrEEP
De komende tijd gaat De Tongelreep hard 
werken aan de RI&E, de risico-inventarisatie 
en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet 
(laten) onderzoeken of het werk gevaar kan 
opleveren of schade kan veroorzaken aan de 
gezondheid van de werknemers. Dit onder-
zoek moet schriftelijk worden vastgelegd. 
GEO gaat dus niet alleen over natuur; het gaat 
over alle onderdelen van een organisatie. 

DE ENK GrOEN & GOLF:  ‘WE MOETEN 
ANDErS GAAN KIJKEN NAAr DE NATUUr’
Arthur Berends van De Enk Groen & Golf ver-
telt waarom het bedrijf de GEO-certificering 
belangrijk vindt: ‘Wij lopen voorop in de ont-
wikkelingen en denkwijze in het groenbeleid. 
Zorg voor het milieu en het behoud van flora 
en fauna zijn en worden steeds belangrijker 
in ons land. De Green Deal 2020 is dichterbij 
dan we denken. Die zal ons verplichten om 
op een andere manier met het onderhoud om 
te gaan, zonder chemische bestrijdingsmid-
delen. We moeten dus anders gaan kijken 
naar de natuur en er anders mee omgaan en 
nieuwe oplossingen vinden in de natuur zelf. 
Golfbanen zijn belangrijker voor de flora en 
fauna dan we beseffen.’

Duurzaamheidscommissie De Tongelreep. v.l.n.r.: Rob Baken, Ton Bonouvrié, hoofdgreenkeeper Peter Coppens

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27182/elke-golfbaan-
in-nederland-een-geo-certificaat



Woord voorzitter…

Beste NGA-leden, 

Op de aanstaande algemene ledenvergadering ga ik helaas afscheid nemen als voorzitter. De volgende 
editie van Greenkeeper zal na de alv uitkomen, dus we kunnen wel stellen dat dit mijn laatste woord 
als voorzitter is. Op dit moment zit er een geweldig bestuur van zeer gedreven en enthousiaste 
mensen, met Monique als echte spin in het NGA-web die ons op alle vlakken gepassioneerd 
ondersteunt. Twee jaar geleden mocht ik als voorzitter een lijn uitzetten, die ik graag weer even met 
jullie wil delen. Die lijn heb ik natuurlijk niet alleen verzonnen. Deze is in gesprekken met oude en 
nieuwe bestuurs-leden tot stand gekomen.
De lijn is als volgt. De letters NGA vormen de basisgedachte: de N staat voor ‘Nederlandse’. Hieronder 
vallen landelijke issues: duurzaamheid en deskundigheidsbevordering. Ik vind dat de NGA duurzaamheid 
zoveel mogelijk moet promoten. Daaronder valt bijvoorbeeld milieu-impact, maar ook veilig werken en 
duurzaam werken op de werkvloer. Deskundigheid ligt voor de hand: het inzetten op kennisver-
hoging van de greenkeepers. Dit is absoluut het belangrijkste punt op de NGA-agenda. Ons doel: 

greenkeepers die niet (meer) afhankelijk zijn van commerciële adviseurs, maar sparringpartner zijn van een onafhankelijke adviseur indien 
nodig. De gewasbeschermingsdagen zijn het eerste concrete resultaat dat uit deze gedachte is voortgekomen: dagen waarop kennis wordt 
gedeeld over het toepassen van pesticiden, gedoceerd vanuit de IPM-gedachte. Wij vonden de eerste editie echt een succes, wat ook werd 
onderschreven door het Ctgb. Zij waren zeer te spreken over het hoge lesniveau en de onafhankelijke opzet. We gaan dit zeker verder 
doorontwikkelen. 

De G in NGA staat voor ‘greenkeepers’. Hiermee doelen we op de netwerk- en ontmoetingsfunctie van de NGA.  Als voorzitter vind ik dat je 
bij de NGA iets met je ambitie moet kunnen. Daarnaast moet de NGA ook een plaats zijn waar je voor ontspanning terecht kunt.  
We begonnen enthousiast met het onderzoeken van een puntensysteem voor het kennisniveau, zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland 
wordt toegepast. We kwamen er echter al snel achter dat dit zo veel professionele ondersteuning nodig heeft, dat we het even op een laag 
pitje hebben gezet. We hebben ook over andere vormen nagedacht, zoals een LinkedIn-achtige opzet, waarbij greenkeepers hun cv kunnen 
plaatsen in combinatie met een model waarin ze kunnen laten zien hoe ze met hun kwaliteiten een greenkeepersteam kunnen versterken. We 
verwachten ook dat specialisatie steeds belangrijker wordt in de greenkeeperswereld, bijvoorbeeld op het gebied van beregening, bemesting 
of biodiversiteit rond de golfbaan. Dit idee staat nog in de kinderschoenen, omdat het ongelooflijk veelomvattend is. Maar ik geloof er heilig in 
dat het meerwaarde kan bieden voor ambitieuze greenkeepers, die meer willen en door willen groeien. 
Ook moet de NGA een plaats zijn waar je kunt ontspannen en je ervaringen en frustraties kunt delen met collega’s. Greenkeeping kan 
ongelooflijk veel stress met zich meebrengen. In Groot-Brittannië heeft de BIGGA dit tot een speerpunt gemaakt, omdat ze veel signalen 
kregen dat mensen in de problemen kwamen door te veel stress op het werk. Delen helpt! De aanstaande alv is, net als de greenkeepers-
wedstrijd op 1 oktober op De Hoge Kleij en de Vakdag op 25 oktober, zo’n moment waarop je greenkeepers uit heel Nederland kunt 
ontmoeten. De Vakdag is een van onze speerpunten geworden. We hebben die dag een nieuwe, frisse impuls gegeven en de verwachtingen zijn 
hoog. Dit wordt een feestje dat je niet wilt missen! 

De A in NGA staat voor ‘associatie’. Als voorzitter vind ik natuurlijk dat het verenigingsbelang bovenaan staat. Onder het verenigingsbelang 
verstaan we dat de vereniging financieel gezond is en dat er goed wordt nagedacht over de toekomst. Het financiële verhaal wordt 
grotendeels met veel deskundigheid en passie geregeld door onze penningmeester Jan Buman. Dit is bij hem in goede handen en wordt steeds 
professioneler ingevuld. Omdat we de sponsors meer bij de vereniging wilden betrekken, hebben we een sponsorcommissie 
opgericht. Het eerste resultaat is dat er een aantal nieuwe sponsoren is gevonden, en we kijken ook hoe we elkaar op andere manieren kun-
nen versterken. Verder zijn we bezig met een onderzoek naar de vraag hoeveel greenkeepers er nu echt in Nederland werkzaam zijn. Een van 
de volgende onderwerpen die we willen onderzoeken, is bijvoorbeeld het opleidingsniveau.  We vonden het ook belangrijk dat mensen die 
werken op sportvelden lid konden worden van de NGA. Je ziet steeds vaker dat ex-greenkeepers bijvoorbeeld in het stadionveldonderhoud 
werkzaam zijn. Ook een sportveld is een ondergrond die hoge eisen stelt en deskundig beheer vereist. Greenkeepers en groundsmen hebben 
veel raakvlakken en kunnen veel van elkaar leren. De toekomst is een lastig onderwerp. We hebben helaas geen glazen bol. We zien wel dat de 
wereld snel verandert; dat is een gegeven waarmee we iets moeten doen. Hoe blijven we op de hoogte van de nieuwe wereld? Onder andere 
daarvoor is de site gemaakt en we zijn zeer actief op social media. We willen greenkeepers en groundsmen informeren en op de hoogte 
houden van wat er in de sportgrassenwereld gebeurt.

Ik heb al eerder in dit stuk afscheid genomen omdat ik helaas moet stoppen. Bij dezen wil ik alleen nog iedereen bedanken. Bedankt allemaal; 
het was een eer jullie voorzitter te mogen zijn!  

PS: op 25 oktober is de Vakdag; komt allen! Het belooft een prachtdag te worden.
Koert Donkers

NGA-Nieuws



Ronald van der Velden – overeenkomsten en verschillen

Je bent sinds kort lid van de NGA. Wat was je 
beweegreden om lid te worden? 
‘Jaren geleden, na het behalen van mijn groenopleiding, rolde ik via mijn 
vader in het greenkeepersvak als reservemaaier bij De Enk. Na vele jaren 
op diverse golfbanen als greenkeeper te hebben gewerkt, stopte ik tijdelijk 
met mijn werk op de golfbaan en zegde ik mijn NGA-lidmaatschap op. Ik 
vond het gedrag van de golfers destijds vervelend worden. Er ontstonden 
naar mijn idee te vaak gevaarlijke situaties op de golfbaan. Onlangs werd ik 
door iemand uit mijn netwerk benaderd met de vraag of ik toch weer op 
de golfbaan zou willen werken. Ik ging toen met veel plezier aan de slag bij 
Hoveniersbedrijf Dijk op Golfbaan Westerwolde in Vlagtwedde. Lid 
worden van de NGA vond ik een logisch vervolg. Het vakblad 
Greenkeeper en het ontmoeten van vakgenoten zijn voor mij redenen 
om me opnieuw bij de NGA aan te sluiten.’

Ik benaderde je voor dit interview, en al in ons eerste 
telefoongesprek bleek dat we raakvlakken en overeen-
komsten hadden. Wij zijn beiden op een bepaald moment 
in ons leven verhuisd naar het noorden en we zijn geboren 
op dezelfde dag. Wil je iets vertellen over je opmerking: 
Het wordt tijd dat het noorden ook eens aandacht krijgt?
‘Het aantal golfers in het noorden blijft achter. Als ik de kans krijg om 
golfbaan Westerwolde en alle andere golfbanen in het noorden onder de 
aandacht te brengen, pak ik die kans met beide handen aan. Er is zoveel 
meer ruimte, hier in het noorden. Verder zou ik ervoor willen pleiten dat 
er meer evenementen worden georganiseerd in het noorden van het land. 
Er zijn faciliteiten en mogelijkheden genoeg in onze regio, of het nu gaat 
om het hosten van workshops of het ontvangen van golfers.’ 

Nog even over overeenkomsten en verschillen. Confucius 
zei: Alle mensen zijn hetzelfde; het zijn slechts hun 
gebruiken die verschillen. Ben jij het eens met deze 
stelling? 
‘Ja, ik denk dat ieder mens hetzelfde is. Niemand wilt bijvoorbeeld oorlog. 
We gedragen ons alleen anders, alleen en in een groep. Iedereen heeft een 
eigen gebruiksaanwijzing; het zou handig zijn als we daar een boekje bij 
kregen. Ik ben bijvoorbeeld heel open en zeg direct wat ik vind. Dat kan 
weleens verkeerd overkomen.’

William Somerset Maugham schreef: Ouderdom heeft zijn 
genoegens, die wel verschillen van, maar niet minder zijn 
dan die van de jeugd. Hoe kijk jij aan tegen ouder worden?
‘Ik word een 'beetje moe' van deze vraag. Ik ben onlangs 50 jaar 
geworden. Als ik achterom kijk, vraag ik me af waar de tijd gebleven is, 
wat ik de afgelopen jaren niet heb gedaan. Ik realiseer me vooral dat de 
tijd hard gaat als ik naar mijn nu veertienjarige dochter kijk: opgehaald als 
baby van negen maanden uit China. Doorademen, dat doe ik en blijf ik 
doen en proberen de 100 te halen.’    

Vertel eens iets 
over jezelf. Wat 
doe je in het 
dagelijks leven?
‘Ik woon in Beilen, ben 
50 jaar, heb een dochter 
en ben zoals gezegd als 
greenkeeper werkzaam 
op Golfbaan Wester-
wolde. In mijn vrije tijd 
zet ik me al vijftien jaar 
in als verkeersregelaar 
bij grote evenemen-
ten, zoals de TT, de 
dodenherdenking of 
het 24-uurwandelfestijn. Ook organiseer ik als vrijwilliger de Sinterklaas-
intocht. Ik vind het geweldig om te doen. De voorpret begint al in april 
met het verzinnen van het thema, het regelen van de EHBO etc. De vraag 
om de rol van Sinterklaas te spelen, heb ik altijd afgewezen. Zowel in mijn 
vrijwilligersfuncties als op mijn werk speel ik graag de tweede viool. Ik 
vind het prettig om mee te kijken en mee te denken, maar ambieer geen 
voortrekkersrol.’ 

Wil je iets over je werk vertellen?
‘Het greenkeepersvak is leuk om te doen. Het creatief bezig zijn met gras, 
hoe het groeit en het onderhoud ervan, dat vind ik mooi aan mijn werk. Ik 
ben geen golfer. Ik vind dat ik mijn vak uitstekend kan doen, ook al golf ik 
zelf niet. Ik loop de hele dag op de baan, zie hoe het balletje rolt en weet 
hoe golfers het graag zien in de baan. Ik heb mijn golftas aan mijn broertje 
gegeven. Hij is verslingerd aan het spel. Maar wie weet komt het er nog 
eens van.’

Het is vakantietijd. Reis jij graag?
‘Ik heb veel gereisd en onder andere heel Australië gezien. Ik heb 
momenteel het gevoel dat ik daar nu ook ben, met al dat geel om me 
heen. Via Facebook heb ik nog contact met mensen die ik tijdens mijn 
reizen heb ontmoet.’ 

Hoe zouden collega’s en vrienden jou omschrijven?
‘Te goed voor deze wereld. Kan geen nee zeggen. Zet zich voor 
100 procent in.’

Wie is je grote voorbeeld?
‘Mijn vader. Met alleen lagere school heeft hij zich opgewerkt tot 
voorman groenonderhoud.’

Heb je een lijfspreuk?
‘Blijven doorademen, en speel de baan zoals hij is.’ 

De NGA interviewt (nieuwe) leden, met als doel elkaar te 
leren kennen en te inspireren. 
Auteur: Monique Madsen



Jos Scholman junior en Koert Donkers (voorzitter van de NGA) onder-
tekenden op woensdag 11 juli de overeenkomst voor het zilveren sponsor-
schap. Het bedrijf Jos Scholman uit Nieuwegein werkt als onderhoudsaan-
nemer en is tevens actief in de aanleg en renovatie van golfbanen. Zo werkt 
het bedrijf momenteel aan de aanleg van golfbaan Bernardus in Cromvoirt. 
Wij zijn bijzonder enthousiast dat een bedrijf als Jos Scholman de NGA wil 
ondersteunen.  Een bedrijf dat zo aan de weg timmert als aannemer in de 
golfbranche hoort bij de NGA-familie. Het sponsoren van de NGA is een 
mooie manier om elkaar te versterken. 

Jos Scholman heeft zich 
onlangs aangesloten als 
partner bij de Nederlandse
Greenkeepers Associatie
(NGA)

NGA-Nieuws

Op de baan van Le Golf National, waar eind september de Ryder Cup plaatsvindt, werd van 
28 juni tot en met 1 juli jongstleden het HNA French Open gespeeld. Hierbij waren weer een 
aantal NGA-greenkeepers (Eric Wijnhoven, Freek Hendrickx en Rob Erto Grts) als 
vrijwilliger werkzaam, om de high standard set-up van de course te continueren. 

LE GOLF NATIONAL

Als lid van de NGA ontvang je het blad Greenkeeper. Dit voordeel 
breiden wij uit. Wil je in plaats van Greenkeeper het blad 
Fieldmanager ontvangen? Geef het aan ons door; stuur een 
e-mail naar: info@ngagolf.nl.

Op donderdag 25 oktober organiseert de NGA weer de Vakdag!
Vergroot je kennis door middel van seminars, workshops en contact met 
branchegenoten: Let’s go back to school! Het programma is te vinden op 
www.ngagolf.nl  
Locatie: IPC Schaarsbergen 
Opgeven via: info@ngagolf.nl 

NGA-lidmaatschapsvoordeel

NGA Vakdag

Agenda / save the date
Donderdag 13 september: themaochtend kwaliteit golfbanen; 
zaterdag 15 september: seminar ontwikkeling van GEO. Deze 
bijeenkomsten worden georganiseerd door de NGF en vinden plaats 
tijdens het KLM Open van 13-16 september.
Maandag 1 oktober: nationale greenkeeperwedstrijd en alv op 
golfbaan de Hoge Kleij
Donderdag 25 oktober: NGA Vakdag bij IPC Groene Ruimte
Dinsdag 27 november: Golf & Groen Symposium
Woensdag 28 november: Turf Kennisdag



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, Vos Capelle, Oxland, ProGrass,  
Range King, Vitagro, Liber Greenkeeping, Fullriver Europe.

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, Jos Scholman, 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, 
Koers, 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, 
GKB Machines, Jean Heybroek, Milati Grass Machines,  
Kraakman Perfors B.V., Maredo, RDM Parts.

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

NGA-sponsorlijst

Uitslagen PC Beker
Op maandag 30 juli werd op Golfclub Zeewolde de NGF-wedstrijd om 
de Prins Clausbeker gespeeld. Tijdens deze jaarlijkse wedstrijd voor 
(oud-)golfbaanmedewerkers kwamen 70 spelers in actie, verdeeld in 
twee categorieën. In de categorie hcp 0-18 was baanmanager Martin 
van der Schans van golfbaan Duurswold de winnaar. GC Zeewolde eiste 
zowaar een hoofdrol op in de strijd om de Prins Clausbeker; in de 
categorie hcp 18.1-54 werd het een dubbele thuiszege. Greenkeeper 

Sander de Jonge werd winnaar, met in zijn kielzog collega Michael 
Dikkes. Na afloop waren alle spelers positief verbaasd over hoe groen 
de baan er nog bij lag, ondanks de langdurige droogte. Het bestuur van 
de NGA trakteerde het greenkeepingteam als dank voor hun 
inspanningen op dorstlessende versnaperingen.
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Teamspirit
De redactie van Greenkeeper treft regelmatig kiekjes van banen, vaak onder bijzondere omstandigheden - met sneeuw, een mooie zonsopkomst of een 

dier dat op de baan loopt - en gemaakt door trotse greenkeepers. Deze keer vond ze in haar mailbox een foto van Arjan ten Brinke: een momentje rust 

tijdens een dag beluchten op de Drentsche Golf & Country Club. (Heb jij ook een mooie foto? Opsturen mag altijd: redactie@nwst.nl)
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/26782/teamspirit
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Proef moet werking van 
Chitosan aantonen 
Vijftig golfbanen in Nederland en België gebruiken ChitosanHC/Turf, 
maar werkt het middel echt? 

De Green Deal houdt in dat we moeten voorkomen in plaats van genezen. Bij het gezond maken of houden van het bodemleven zouden veel 

greenkeepers natuurlijk graag wat hulpmiddelen gebruiken. Het bedrijf Xpert4growth zegt met ChitosanHC/Turf zo’n middel te leveren.

Auteur: Chris Veldkamp

ChitosanHC/Turf is volgens de importeur het best 
te omschrijven als een natuurlijke plantstimulans; 
een middel dat de natuurlijke weerstand van de 
plant stimuleert en het bodemleven voedt. Davy 
Driesen, Toro Greenkeeper Student of the Year, 
werkzaam op de Koninklijke Limburg Golfclub 
Houthalen waar Chitosan al twee jaar gebruikt 
wordt, sprak in Greenkeeper 3 van dit jaar van ‘een 
biologische fungicide’. Maar het woord biologisch 
mag niet zomaar door elk product gevoerd woor-
den. Met ‘biologische fungicide’ doelt Driesen ech-
ter op het ziektewerende vermogen en de natuur-
lijke oorsprong van Chitosan: het wordt verkregen 
bij de verwerking van garnalenschalen.

Om meer over ChitosanHC/Turf te leren gingen 
we op bezoek bij Prise d’Eau Golf, een van de twee 
banen waar het middel getest wordt door De Enk 
Groen & Golf in samenwerking met Jean Feuillat, 
directeur van het bedrijf Xpert4growth, en Henri 
Bergmans, verantwoordelijk voor communicatie en 
verkoop. 

‘Hier op Prise d’Eau testen we op greens of 
ChitosanHC/Turf schimmels en ziektes voorkomt of 
terugdringt’, vertelt Patrick Graafmans, uitvoerder 
van De Enk in het zuiden van Nederland. ‘Het is 
oplosbaar in water en we spuiten het middel sinds 
maart op zestien en een halve green, ongeveer 1 

ha’, zegt Jeroen Vingerhoets, de hoofdgreenkeeper 
op de 36-holes baan en specialist op het gebied 
van precisiebeheer bij De Enk. ‘Eén green wordt 
namelijk op de ene helft met ChitosanHC/Turf 
gespoten en op de andere helft niet.’ Graafmans: 
‘Op Landgoed Nieuwkerk wordt ChitosanHC/Turf 
getest om te zien wat het effect is op nematoden 
– aaltjes.’
De proef is onderdeel van het Center of Expertise-
project ‘Sportvelden zonder gewasbeschermings-
middelen’, een initiatief van HAS Hogeschool Den 
Bosch in samenwerking met De Enk Groen & Golf. 
Andere proeven betreffen bijvoorbeeld belichting 
tegen winterfusarium en middelen tegen engerlin-
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gen. Het past bij het streven van het groenbedrijf 
uit Heelsum om voorop te lopen in kennis en inno-
vatie. Graafmans: ‘Met het wegvallen van bestrij-
dingsmiddelen – chemische gewasbeschermings-
middelen – is er extra behoefte aan middelen die 
schimmels en ziektes voorkomen. Er zijn allerlei 
cowboys op de markt van alternatieve middelen, 
maar we hebben bij dit product een goed gevoel.’
‘Het Center of Expertise-project staat geheel in het 
teken van de Green Deal Sportvelden’, zegt docent 
Sjaak Groen van de HAS Hogeschool Den Bosch. 
Hij is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud 
van golfbanen. ‘Het project bestaat onder meer uit 
het ontwikkelen van protocollen om proeven op 
golfbanen te doen waarbij de beheerder zelf het 
onderzoek kan leiden. Onderzoek in de praktijk 
dus.’ 

Terug naar de basis
De proeven passen in de ontwikkeling dat de 
golfsector ‘terug naar de basis gaat’ zoals Groen 
het noemt: ‘Geneesmiddelen in golf hebben geen 
toekomst meer: we willen voorkomen in plaats 
van genezen. Het ideale traject is dat er nog voor 
de aanleg van een golfbaan goed gekeken wordt 
naar de omstandigheden van een terrein. Op 
basis van die omstandigheden wordt een plan 
gemaakt. Vervolgens wordt een baan zo goed 
mogelijk aangelegd en hierop volgt aangepast 
onderhoud. Door al deze stappen verklein je het 
risico op uitbraken van ziektes. Bij het bewandelen 
van deze weg hebben plantversterkers de functie 
om de bodem gezond te houden; ze passen in het 
streven om de toplaag op een biologische manier 
te beschermen. Terug naar de basis betekent een 
goede toplaag in combinatie met het juiste onder-
houd. Het doel is duurzame kwaliteit. Een golfbaan 
laten pieken voor een belangrijk toernooi is relatief 
makkelijk. Maar om kwaliteit op lange termijn te 
bereiken is een hele kunst.’

De test op Prise d’Eau moet dus duidelijk maken of 
ChitosanHC/Turf bijdraagt aan duurzame kwaliteit. 
Onomstotelijk bewijs van de werking – of hoe 
goed het werkt – is er nog niet, maar geluiden over 
de werking van Chitosan-producten in de agrari-
sche sector zijn veelbelovend. ‘Daarom moeten we 
dus proeven doen’, zegt Sjaak Groen. 

Het is veelzeggend dat Xpert4growth nu al aan 
ongeveer 30 Nederlandse en 20 Belgische golf-
banen het Chitosan-product levert. ‘Eind 2016 
zijn we begonnen met een proef van een jaar 
van ChitosanHC/Turf op Houthalen en daar heb-
ben we ziektes en schimmels teruggedrongen’, 
vertelt Xpert4growth-directeur Jean Feuillat, die 
golf speelt en lid is van de Belgische topbaan. ‘Het 
product is daarna op Houthalen opgenomen in het 
baanonderhoudsprogramma. Naar aanleiding van 
het succes op Houthalen zijn we in oktober 2017 
begonnen met commerciële activiteiten.’ ‘Onder de 
golfbanen die Chitosan zijn gaan gebruiken, zijn 
er nu al enkele die een tweede bestelling hebben 
gedaan’, zegt salesdirecteur Henri Bergmans. ‘Dat 
bewijst voor ons de waarde van het product.’
Xpert4growth levert ChitosanHC/Turf aan de gol-
findustrie en andere ChitosanHC-producten aan 
agricultuurbedrijven (bijvoorbeeld bomenkweke-
rijen, appelgaarden, aardappelvelden), waterzui-
vering- en biogasinstallaties en bedrijven die zich 

ACHTERGROND6 min. leestijd

‘Plantversterkers hebben 

de functie om de bodem 

gezond te houden; 

ze passen in het streven 

om de toplaag op een 

biologische manier te 

beschermen’

ChitosanHC/Turf in de verpakking met gebruiksaanwijzing

ChitosanHC/Turf is oplosbaar in water

Chitosan is niet oplosbaar in water



•  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

De groene werkpaarden
d e  t o e k o m s t  i s  e l e k t r i s c h

RIMMERT FM-170: DE 100% ELEKTRISCHE ZEROTURN ZITMAAIER
- Standaard maaitijd van 1 uur, uitbreidbaar tot 3 uur 
- 16 PK aan vergelijkbaar vermogen 
- Stil in gebruik 
- Zeer wendbaar 
- Subsidie mogelijkheden

www.frisianmotors.com



45www.greenkeeper.nl

ACHTERGROND

richten op het zuiveren van door metalen veront-
reinigde grond. Feuillat: ‘Eenvoudig gezegd maakt 
Chitosan enzymen aan die opgenomen worden 
door de plant. Pathogene schimmels kunnen niet 
tegen die enzymen. Het product vergroot zo de 
weerstand van de plant. Maar uit onze onderzoe-
ken blijkt ook dat ChitosanHC het bioleven in de 
bodem verbetert.’  

‘Ik zie ChitosanHC in een breder kader’, vervolgt 
Feuillat. ‘Vroeger was het zo dat men in veel 
bedrijfstakken zware middelen kon spuiten als het 

nodig was, maar daardoor is het bioleven kapot-
gemaakt. De normen zijn strenger geworden en 
gezond bioleven is nu belangrijker dan ooit. In 
veel Nederlandse en Belgische gebieden bevat de 
bodem maar 0,3 of 0,4 procent organische mate-
rie, terwijl het minimaal 4 procent moet zijn. Veel 
gronden zijn dood. Daarom is een stimulans nodig; 
we zitten in een overgang van bestrijding naar 
preventie.’

De Belgische ondernemer gelooft stellig dat zijn 
Chitosan-producten succesvol worden. ‘Grote tra-
ditionele bedrijven stoppen tien jaar onderzoek 
in een product en patenteren het. ChitosanHC 
wordt in India gemaakt en is niet gepatenteerd; 
voor grote bedrijven is het niet interessant. Voor 
ons wel. Wij brengen het op de markt en geloven 
dat het zich zal bewijzen. We hebben geen geld 
voor grote onderzoeken, maar doen wel proe-
ven in samenwerking met anderen. Met De Enk, 
maar bijvoorbeeld ook met Delphy, het centrum 
voor Worldwide Expertise for Food & Flowers.’ 
Salesmanager Henri Bergmans: ‘We leren ook 
enorm veel van de feedback uit het veld en kun-
nen steeds beter de juiste doseringen aanbevelen.’ 
Feuillat: ‘In sommige gevallen zullen Chitosan-
producten goed werken, in andere gevallen min-
der goed, dat zal vanzelf duidelijk worden.’
Zo zal het ook pas later duidelijk worden wat 
het effect van ChitosanHC/Turf is op Prise d’Eau 

en Landgoed Nieuwkerk. Uitvoerder Patrick 
Graafmans: ‘Het is gewoon te vroeg om er nu al 
iets over te zeggen.’ Hoofdgreenkeeper Jeroen 
Vingerhoets: ‘Dat komt ook omdat dit seizoen door 
de lange droge zomer enorm afwijkt van andere 
seizoenen. We hebben tot nu toe geen ziektes in 
de greens gehad, maar dat zegt nog niets; het was 
tot begin augustus een heel ander jaar dan nor-
maal. We hebben de greens enorm veel moeten 
beregenen en dat is nooit goed; het is afwachten 
wat het najaar brengt.’ Over een jaar verwacht De 
Enk conclusies aan de proeven te kunnen verbin-
den. 

V.l.n.r.: Patrick Graafmans en Jeroen Vingerhoets van De Enk Groen & Golf en Jean Feuillat en Henri Bergmans van Xpert4growth

‘Er zijn allerlei cowboys op 

de markt van alternatieve 

middelen, maar we hebben 

bij dit product een goed 

gevoel’

‘Geneesmiddelen in golf 

hebben geen toekomst 

meer, we willen voorkomen 

in plaats van genezen’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27174/proef-moet-
werking-van-chitosan-aantonen
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‘Zulke droogte heb ik nog 
nooit meegemaakt’
Hoofdgreenkeeper Marijn Brouwer over de droogte van afgelopen zomer

De redactie sprak Marijn Brouwer, hoofdgreenkeeper bij Hollandsche Greenkeeping Maatschappij, die het onderhoud verzorgt op golfbaan de Zeeuw-

sche in Middelburg en golfcentrum Reymerswael in Rilland. Hoe heeft hij de droogte beleefd en vooral overleefd? 

Auteur: Willemijn van Iersel 

Onvergelijkbaar
Marijn Brouwer steekt meteen van wal: ‘Eigenlijk 
zijn de twee banen niet te vergelijken. De baan in 
Middelburg ligt op kleigrond, heeft te kampen met 
verzilting en daarom is bij de aanleg voor zouttole-
rant gras gekozen. Beschikbaar oppervlaktewater 
voor de beregening is in de zomer met een EC van 
tussen de 2 en de 8.7 aan de zoute kant waardoor 
het aangelengd moet worden met leidingwater. 
Reymerswael heeft weer een hele andere onder-

grond, namelijk opgespoten zand. 
Oppervlaktewater van acceptabele kwaliteit is ruim 
voldoende aanwezig en kan wanneer nodig nog 
aangelengd worden met industriewater.’

Verzilting
Met verzilting heeft Brouwer op beide banen mee 
te maken. Maar in Middelburg was het wel echt 
bar en boos deze zomer. Brouwer: ‘Bij water met 
een EC van boven de 3 ga je bodem en plantje 

echt "vergiftigen". In Middelburg maten wij deze 
zomer soms wel een zoutgehalte van boven de 8, 
dit is iets wat je absoluut niet wil voor je grasmat. 
Voedingsstoffen worden niet meer opgenomen 
en de groei stagneert. Daarom hebben we bij de 
Zeeuwsche in de allerdroogste periode dagelijks 30 
kuub zoetwater laten brengen. Dit werd ingezet als 
extra mengwater om het beschikbare oppervlakte-
water op een acceptabel niveau te krijgen.’ 

Marijn Brouwer



47www.greenkeeper.nl

Grassoorten 
Op de vraag of er op de baan in Middelbrug ander 
gras ligt door extremere verzilting antwoordt 
Brouwer bevestigend: ‘Bij de aanleg van de baan 
is er gekozen voor zouttolerant struisgras. Voor 
greens een goede keuze, maar de ervaring leert 
ons inmiddels dat het grasplantje zouttolerant is, 
maar wel relatief veel water nodig heeft. Daarom 
zaaien we nu op de tees jaarlijks door met zelfher-
stellend Engels raaigras van Barenbrug. In de prak-
tijk blijkt dat deze met minder water genoegen 
neemt. De fairways zaaien we dit jaar niet door, de 

droogteschade hebben we opgelost met geduld. 
De kleigrond op de fairways is in dit geval zeker 
een geluk, hoe dor en droog het ook wordt, na 
regenval en een beetje geduld komt het wel weer 
goed. In Middelburg is het inmiddels gewoon weer 
mooi groen en we maaien alweer volop.’ Brouwer 
moet wel toegeven dat het soms lastig was m toe 
te kijken hoe de droogte bezit nam van zijn baan. 
‘Het hoort bij de tijdsgeest om niet continue te blij-
ven beregenen, maar verdroging aanzien is toch 
soms lastig.’

Zandgrond had het zwaar
De kleigrond herstelt goed. Hoe zit het met de 
opgespoten zandgrond op Reymerswael? ‘Het zelf-
herstellend vermogen is op een zanderige onder-
grond veel minder’, zegt Brouwer. ‘De plekken die 
moeilijk of niet bereikbaar waren voor de bere-
gening zijn nu echt kaal en zullen uit zichzelf ook 
niet herstellen. Deze hebben we volledig opnieuw 
ingezaaid. In Middelburg redden we het met een 
portie geduld, maar die vlieger gaat hier niet op.’

Verandering van werkzaamheden
Brouwer vervolgt: ‘Ik had zelf nog nooit zo'n hef-
tige droogteperiode meegemaakt. Het veranderde 
bij ons ook echt de werkzaamheden. Je bent heel 
veel bezig met je sproeiers en het beregenen; het 
systeem draait overuren. Ook kwam bij het warme 
droge weer de wind uit een andere hoek. Normaal 
hebben we in een Nederlandse zomer te maken 
met veel wind uit het zuidwesten. Maar tijdens 
déze zomer kwam de droge wind meer vanuit het 
noordoosten. Met bij ons vaak wel windkracht 
vier tot vijf - relatief hard voor een zomer. Al deze 
veranderingen hadden ook invloed op onze werk-
zaamheden. Door harde wind uit een hele andere 
richting moesten we goed blijven kijken naar de 
beregeningsinstallatie. Kwam het water wel waar 
het nodig was?’ Op de vraag of de werkzaamheden 
extra zwaar waren antwoordt Brouwer ontken-
nend. ‘De hoeveelheid van het werk neemt niet 
zozeer toe, het verandert alleen.’ 

Golfers voorlichten
Of hij als greenkeeper veel klachten kreeg over een 
dode baan? Brouwer vertelt: ‘Ik heb wel mensen 
gehad die het niet begrepen. Zij zeggen “gooi er 
gewoon een sloot water tegenaan en zorg dat 
die baan groen blijft”. Persoonlijk vind ik deze 
houding niet meer van deze tijd. In het kader van 
duurzaamheid kun je zo niet meer te werk gaan. 
Daarnaast creëer je er ook geen betere mat mee.’ 
Op de vraag waarom Reymerswaal dan de hele 
zomer heeft doorberegend, moet Brouwer toege-
ven. ‘Op deze specifieke zandgrond zul je wel iets 

moeten doen, al zij het dan met mate. We hebben 
op Reymerswael niet te maken met een berege-
ningsverbod en de kwaliteit van het water is zoda-
nig dat we geen concessies hoeven te doen. Dus 
het kon. Op Reymerswael kreeg ik dan soms weer 
hele positieve reacties van golfers, zoals: “Wat ligt 
het er hier nog mooi groen bij!” Tot slot ben ik van 
mening dat er in de toekomst voor greenkeepers 
een belangrijke rol is weggelegd om golfers voor 
te lichten. Uitleg en kennis kweekt begrip voor 
geel gras. Dat is toch wel de toekomst.’

ACTUEEL6 min. leestijd

‘De ervaring leert dat 

zouttolerant struisgras wél 

goed tegen zout water kan, 

maar wel relatief veel 

water nodig heeft’ 

Droogtestress op green 8 van de Par 3 baan in Middelburg

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27179/zulke-droogte-
heb-ik-nog-nooit-meegemaakt
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Golfbaan Bernardus is door zijn lange aanloop een 
baan geworden waar de Nederlandse golfwereld 
al jaren met belangstelling naar uitkijkt. Begin 
2016 werd bekend dat ondernemer Robert van 
der Wallen (bekend van Brandloyalty) de grond 
voor de baan in Cromvoirt gekocht had. Sindsdien 
ontwikkelt de golfbaan zich in sneltreinvaart. Nog 
hetzelfde jaar is aannemingsbedrijf Jos Scholman 
begonnen met de aanleg van golfbaan Cromvoirt. 
In de twee jaar die volgden, is enorm veel werk 
verzet. Onder leiding van Niall Richardson als golf 
course superintendent en Dirk van de Weert als 
hoofdgreenkeeper kan het niet anders dan dat 

deze baan zal uitgroeien tot één van de meest 
prestigieuze van ons land.

Samen sterk
Richardson en Van de Weert zijn bekend vanwege 
de werkzaamheden die ze in het verleden op 
golfbaan The Dutch hebben uitgevoerd. Ze ken-
nen elkaar al sinds 2008. Richardson was daar tien 
jaar lang superintendent, Van de Weert werkte er 
als zijn assistent. Samen leidden ze verschillende 
edities van het KLM Open. Per 1 juni is Richardson 
fulltime aan het werk op Bernardus. ‘Ik heb altijd 
met veel plezier op The Dutch gewerkt’, vertelt hij. 

‘Toen ik op 1 september 2008 in Nederland kwam, 
had ik eerlijk gezegd niet direct verwacht dat ik er 
tien jaar zou werken. Door de vele uitdagingen ben 
ik hier echter altijd gebleven.’ Tot het KLM Open in 
september 2018 gaat hij nog weleens bij de baan 
in Spijk langs, maar alleen als ze hem nodig heb-
ben. Hij heeft zijn functie overgedragen aan Paul 
O'Donoghue, ‘bij wie het werk in goede handen 
is’. Nu ligt de focus van Richardson dus volledig bij 
Bernardus.

Uitdaging
Golfbaan Bernardus ligt op een terrein van 82 hec-

De greens in Cromvoirt 
zeggen knock knock knock
Vijftien jaar geleden werd er al gesproken over de aanleg van een golfbaan in Cromvoirt. Het heeft even geduurd, maar de laatste twee jaar is de aanleg 

van de nieuwe golfbaan Bernardus in een stroomversnelling geraakt. Het resultaat mag er zijn: in juni van dit jaar gingen de eerste tien holes van de 

Cromvoirtse golfbaan open. Medio september volgen de overige acht holes. Vakblad Greenkeeper bracht een bezoek aan de golfbaan in Cromvoirt en 

kreeg een rondleiding van golf course superintendent Niall Richardson.  

Auteur: Nino Stuivenberg

Golfbaan Bernardus: een nieuwe baan van on-Nederlandse allure
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8 min. leestijd

tare. De golfbaan bestaat volledig uit roodzwenk-
grassen van Barenbrug. Volledig betekent ook 
echt volledig, dus van tee tot rough. Richardson 
heeft gekozen voor roodzwenk met het oog op 
duurzaamheid. ‘Onze ambitie is om de baan in de 
toekomst volledig chemievrij te onderhouden, 
maar daar heb je wel de juiste voorbereidingen 
voor nodig. Honderd procent van onze baan 
bestaat nu uit roodzwenk, maar als je mij tien jaar 
geleden had verteld dat we op roodzwenk zouden 
spelen, dan had ik daar niets van geloofd. Nu heb-
ben we nog geen intensieve bespeling, maar zodra 
de baan opent, wordt het een hele klus om de 
baan op niveau te houden. Een enorme uitdaging, 
maar dat maakt dit werk juist zo leuk.’ De ambitie is 
chemievrij, maar de superintendent is zo eerlijk om 
te zeggen dat hij in uitzonderlijke gevallen af en 
toe bijstuurt met herbicides. Richardson: ‘Onkruid 
plukken we waar mogelijk met de hand. In extreme 
gevallen maken we iets schoon door één of twee 
keer een herbicide toe te passen.’ Van fungicides 
heeft de baan wel volledig afscheid genomen. 

De greenkeeper beseft tegelijk dat roodzwenk 
een lastige grassoort is, die zeker in de vestigings-
periode weinig betreding aankan. Als we later 
met de Clubcar een rondje maken over de baan, 
excuseert Richardson zich veelvuldig voor een paar 
open plekjes in de baan, die de afgelopen winter 
ontstaan zouden zijn. In een fairway met Engels 
raaigras waren die allang weer dichtgegroeid. 
Roodzwenk is de toekomst, is de stellige mening 
van Richardson. De superintendent durft zelf zo 
ver te gaan om struisgras te vergelijken met de 

Concorde. Absoluut hoogstaande techniek dus, 
maar tegelijk ook hopeloos achterhaald uit een 
oogpunt van duurzaamheid. 

Intensief
Het onderhoud van de baan is intensief, erkent 
Richardson. Inclusief hemzelf en een monteur 
zijn er twaalf man fulltime met de greenkeeping 
bezig. Van dat team is ongeveer de helft Brits en de 
andere helft Nederlands. Daarnaast werkt hij veel 
met seizoenskrachten en stagiaires. ‘We zijn nog 
steeds hard op zoek naar extra seizoenskrachten’, 
vertelt Richardson. ‘Het team is de sleutel tot suc-
ces; zo was dat ook op The Dutch. Ik heb altijd het 
geluk gehad om met enorm getalenteerde mensen 
te werken. Je kan ambitie hebben, maar zonder 
de juiste mensen kom je niet ver.’ Op Bernardus 
werkt men met een bepaalde filosofie, legt hij uit. 
‘Iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke pun-
ten. Ons beleid is echter dat iedereen alle aspecten 
van het vak moet beheersen. Momenteel zijn we 
nog niet zover, maar daar willen we op termijn wel 
naartoe.’

Natuur
De natuur speelt een hoofdrol in het onderhoud 
op Bernardus, dat ligt op voormalige landbouw-
grond. Richardson licht toe: ‘We werken met de 
omstandigheden zoals we die hier hebben. We 
proberen de natuur in de omgeving van de baan 
dan ook zoveel mogelijk te stimuleren.’ Naast het 
minimale gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen probeert hij ook de hoeveelheid water en 
meststoffen te beperken. Dat is mogelijk door de 

greens, die ontworpen zijn door Richardson zelf. 
Richardson: ‘Het idee is: we maximaliseren lucht 
en minimaliseren water. Gisteren hadden we hier 
een vochtgehalte van zeven tot acht procent op 
de greens, en dan beregenen we nog steeds niet. 
Alleen tijdens de piekuren in de middag, als de 
stress op zijn hoogst is, geven we de toplaag een 
korte cool down.’ Dat wordt gedaan door middel 
van syringing oftewel hand watering. Met de hand 
wordt een kleine hoeveelheid water opgebracht, 
om de temperatuur naar beneden te brengen en 
iets water toe te voegen. ‘Ik durf hier zonder pro-
bleem naar een vochtgehalte van 5 tot 6 procent 
te gaan. Dat kan zonder dat het gras verwelkt.’

Wintergreen
Natuurlijk heeft Bernardus geen wintergreens. De 
baan vliegt dit op een andere manier aan. Alle 
greens zijn gebouwd met het oog op de winter. 
Dat wil zeggen dat de waterdoorlaatbaarheid zo 
hoog is dat er ook in de winter minimaal kans is op 
het uitbreken van ziektes. De waterdoorlatendheid 
zou 600 tot 700 millimeter per uur bedragen, wat 
natuurlijk behoorlijk extreem is. Richardson: ‘In de 
zomer kan ik bij droogte altijd water toevoegen, 
maar in de winter kan ik geen water weghalen. En 
juist dan is het gras enorm gevoelig voor ziekten. 
Denk maar aan de mistige winterdagen waarop 
alles vochtig is. Met dit type green zijn we hierop 
voorbereid.’ De greens zijn opgebouwd met een 
substraat van 30 centimeter, dat bestaat uit 90 
procent extreem doorlatend zand (420 mu) gemixt 
met 10 procent Profile: een keramisch product dat 
is geleverd door Heicom. ‘Profile is geen zeoliet, 
maar het werkt min of meer op dezelfde manier. 
Met Profile kunnen we het water evenredig verde-
len over de volledige green. Profile trekt water aan 
zolang dat nodig is en stoot water af als er genoeg 
is. Het is niet goedkoop, maar de eigenaar is bereid 
om te investeren in de beste kwaliteit. Bovendien 
ontwerpen we deze greens niet voor tien of twin-
tig jaar, maar mikken we op een levensduur van 
minstens dertig jaar.’ 
Richardson: ‘Net als bij de The Dutch heb ik voor 
greensmix samengewerkt met Heicom. Dat ging 
perfect. Beter eigenlijk dan tien jaar geleden met 
The Dutch. Belangrijk is dat je een consistente 
zandsamenstelling hebt. Dat had Heicom tien jaar 
geleden niet voor de volle honderd procent onder 
controle. Maar je kunt merken dat ze als bedrijf zijn 
gegroeid. Die controle hadden ze nu wel.’  

Heel veel geduld 
De greens voelen hard en stevig aan. Richardson 
verdwijnt even in de rough en komt terug met 

Niall Richardson

SPECIAL
BeRNARDUS
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een golfballetje, dat hij vervolgens met een sier-
lijke boog terug op de green gooit. Knock knock 
knock, zegt de green. ‘Het mooiste geluid wat er 
is’, meldt de superintendent. ‘Ik krijg weleens clubs 
op bezoek die graag eenzelfde ondergrond willen. 
Zij vragen zich af hoe we aan zo’n green komen. 
Het antwoord is simpel: de juiste balans en vooral 
geduld, heel veel geduld. Het duurt minimaal een 
jaar voordat de grond enige betreding aankan; de 
greens die nu open zijn, hebben we in maart en 
april 2017 ingezaaid. Het is net als goede wijn: het 
heeft tijd nodig.’ De greens zien er strak uit. Dat 
resultaat is natuurlijk niet uit de lucht komen val-
len. Richardson heeft op The Dutch ruim zes jaar 
proeven gedaan met allerlei grassen, waaronder 
roodzwenk. ‘Wij wisten dat er een verbod op che-
mie aan zat te komen; dan wil je een voorsprong 
hebben. Wij gaan voor de allerbeste kwaliteit.’

Bij het onderhoud probeert Richardson het team 
altijd op de lange termijn te laten focussen. ‘Ik zeg 
altijd tegen het personeel: wij zijn hier niet voor 
een sprint, maar voor een marathon. De uitdaging 
in de groeifase is groot, maar daar pluk je later 
de vruchten van.’ De greenkeepers hebben hun 
handen dan ook vol aan het huidige onderhoud. 
Op Bernardus wordt gewerkt in twee teams. De 
eerste ploeg begint om 6 uur ’s ochtends, terwijl 
de tweede ploeg later start en dan doorwerkt tot 
9 uur ’s avonds. Richardson: ‘Het is heel simpel: het 
gras kent het verschil niet tussen maandagochtend 
en zaterdagavond. Daarom heeft het continu zorg 
nodig. Wij zorgen er daarom voor van zonsopgang 
tot zonsondergang.’ De greens worden met de 
hand gemaaid op zes millimeter, de tees op tien. 
De roughs worden onder andere bijgehouden 
door een kudde schapen. Als we even later met de 
superintendent op de uitkijktoren staan, wijst hij 
ons plekken op de baan aan waar de schapen net 
weg zijn: ‘Schapen kunnen een rough veel natuur-
lijker schoon grazen dan welke machine ook.’

Veel mogelijkheden
Een gewone baan heeft een greenkeepersloods. 
Richardson noemt zijn loods liever een main-
tenance facility en die term doet inderdaad meer 
recht aan het gebouw waar de greenkeepers straks 
gehuisvest zijn. Aan de zijkant van de baan, tegen 
het dorp Cromvoirt aan, hebben de greenkeepers 
hun eigen plek. Het is een onderkomen van onge-
kende kwaliteit. Het langgerekte gebouw, met een 
grote open ruimte in het midden, beschikt onder 
meer over een spuitplaats met een filtreersysteem 
voor water, waardoor men water door middel van 
enzymen en bacteriepreparaten kan recyclen en 

hergebruiken. Naast de plaatsen voor het machi-
nepark komen er kamers waar de internationale 
greenkeepers overnachten en ruimtes voor onder-
wijs en trainingen. Kortom: de faciliteit is van alle 
gemakken voorzien.
De hele faciliteit is ontworpen door Richardson 
en Van de Weert. Ook bij dit gebouw is rekening 
gehouden met het milieu. Het dak krijgt zonne-
panelen, zodat de energiecyclus straks in eigen 
beheer is. Richardson: ‘Je kan wel zeggen dat we 
overal aan gedacht hebben voor de toekomst. 
Alles wat we doen heeft een reden en alles wat we 
gedaan hebben is onderzocht. De eigenaar denkt 

erg met ons mee. Na ons eerste ontwerp stelde hij 
zelf een uitbreiding van deze faciliteit voor. Het is 
typerend voor zijn commitment. Als we het goed 
onderbouwen, krijgen we alles wat we nodig heb-
ben.’ De faciliteit is op de dag van ons bezoek in 
juni nog in aanbouw. In het najaar, zo rond novem-
ber, zou alles gereed moeten zijn.
Wat betreft de golfbaanmachines zegt Richardson 
dat hij zich niet aan één fabrikant bindt. De maai-
ers komen van Toro, terwijl hij ook enkele Gators 
van John Deere in zijn bezit heeft. Ook oranje is in 
de loods te vinden. Bernardus beschikt over een 
door Pols geleverde zelfrijdende veldspuit, een 
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Spray Star 1000, die – heel bijzonder – op benzine 
rijdt. ‘Dit is een geweldige machine. Natuurlijk is hij 
ook wel leverbaar als dieselmachine, maar dan is 
hij zwaarder.’ Van Pols komen ook de zelfrijdende 
Turfco-bezanders: de Turfco 1550 en de CR 10. Ook 
voor de meststoffen geldt dat Bernardus niet op 
één paard wedt. Wij keken even rond in de schuren 
en zagen in ieder geval Haifa-meststoffen liggen, 
maar ook Melspring Marathon. De grassen zijn 
wel voor honderd procent van Barenbrug. Verder 
werkt men nog met accuhandmachines van Ego 
en bestaat het wagenpark van de golfkarren voor-
namelijk uit elektrische Clubcars.

Grote naam
Bernardus is ontworpen door de Amerikaanse 
architect Kyle Phillips. Phillips is een grote naam in 
de golfwereld: hij was onder meer verantwoorde-
lijk voor het ontwerp van Kingsbarns en – dichter 
bij huis – Lage Vuursche. Die samenwerking was 
ook voor Richardson een mooie ervaring. ‘Ik dacht 
dat ik veel kennis had, maar met zo’n man blijf je 
leren. Die kennis probeer ik vervolgens weer te 
delen met anderen.’ Phillips heeft er in zijn ontwerp 
rekening mee gehouden dat de baan voor iedere 
handicap toegankelijk is: uitdagend genoeg voor 
de pro’s, maar ook leuk genoeg om te spelen voor 

amateurs. Richardson omschrijft Bernardus als een 
‘uitdagende, maar leuke golfbaan’. Hij vervolgt: ‘Er 
is hier niet een specifieke hole die boven de rest 
uitsteekt. Wij hebben geen signature hole: de hele 
baan is onze handtekening.’
Toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel in 
het baanontwerp. Diezelfde toegankelijkheid zie 
je terug bij de golfclub. Bernardus heeft honderd 
privéleden en 25 corporate members, waarmee 
het maximum bereikt is. De wachtlijst telt inmid-
dels al veertig personen. Wie toch wil spelen op 
Bernardus, kan kiezen voor een daglidmaatschap 
voor 150 euro. Richardson legt uit: ‘Er moet geen 
onderscheid zijn tussen een greenfee-speler 
en iemand met een lidmaatschap. En dat zie je 
natuurlijk vaak op golfbanen. Je voelt je dan als 
greenfee’er niet honderd procent welkom. Het 
voordeel van deze eigenaar is dat hij niet commer-
cieel ingesteld is. Iedereen kan hier spelen.’

Vooruitblik
Golfbaan Bernardus is op de dag van ons bezoek 
nog niet af. De eerste tien holes zijn nu open, de 
andere acht volgen in het najaar. Toch is nu al dui-
delijk dat dit een bijzondere baan is. ‘We hebben 
nog veel werk te doen’, vertelt Richardson. ‘Maar 
ik ben heel blij om hier te werken. We hebben 
een goed team en samen komen we tot een goed 
resultaat.’ Hij en Van de Weert maken werkdagen 
van twaalf tot veertien uur. Richardson verwacht 
dat het niet lang zal duren voor we grote toer-
nooien gaan zien op Bernardus. ‘Ik ben er honderd 
procent zeker van dat we hier mooie evenementen 
krijgen, groot en klein. De KLM Open kunnen we 
met deze baan zeker organiseren.’ Wij zijn het 
volledig met Richardson eens. Bernardus is een 
golfbaan die zijn weerga niet kent en mag met 
recht een baan van internationale allure genoemd 
worden.

Ons interview is ten einde. Richardson toont zich 
een perfecte gastheer door ons persoonlijk met 
de Clubcar bij de auto op de parkeerplaats af te 
zetten. Terwijl hij ons een hand geeft, geeft hij 
een laatste tip mee: ‘Zorg dat het niet te veel over 
mij gaat. Wat we hier doen, doen we met het hele 
team.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27169/de-greens-in-
cromvoirt-zeggen-knock-knock-knock
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Topkwaliteit was de opdracht bij de aanleg en grow-in van Bernardus Golf in Cromvoirt. Nu is de baan af en is de vraag hoe goed het is geworden. 

Greenkeeper nodigde een deskundige uit om de toekomstige KLM Open-baan als mystery guest te beoordelen. 

Auteur: Chris Veldkamp

De eerste tien holes van Bernardus Golf zijn in 
juli geopend en begin september zijn de laatste 
acht holes opengegaan. Wat kan een bezoeker 
verwachten op de 18-holes-baan in het Brabantse 
dorpje Cromvoirt?

Even na 9 uur komen we aan op Bernardus: speler 
en caddie. Het is een mooie golfdag om Bernardus 
te testen: zon afgewisseld met wolkenvelden en 
een beetje wind. 
De speler is een deskundige op het gebied van 
golfbaanarchitectuur en -onderhoud, uitgeno-
digd door de redactie van Greenkeeper om een 
dag mystery guest te spelen. De verslaggever van 
Greenkeeper is caddie; wij dragen zijn tas en teke-
nen zijn ervaringen op.
Wie met de telefoon een starttijd op Bernardus 
boekt, krijgt het concept van de baan te horen. 
Dat is in een paar zinnen samen te vatten: kwaliteit 
maar toegankelijk, greenfeespelers zijn van harte 
welkom. Gasten zijn als het ware lid voor een dag: 
de greenfee is 150 euro maar daarvoor mag je zo 

veel holes spelen als je wilt: 18, 27, 36 of nog meer 
als het daglicht het toelaat. De drivingrangebal-
len zijn gratis en er mag geoefend worden op de 
uitgebreide oefenfaciliteiten. Ook de sauna en rust-
kamer in de luxe kleedkamer staan ter beschikking 
voor de members for a day. 
Gasten krijgen na een boeking een mailtje ter 
bevestiging en een dag van te voren wordt een 
sms als herinnering gestuurd. Bij aankomst op de 
par-72-baan – een initiatief van miljonair Robert 
van der Wallen, ontworpen door Kyle Phillips, 
aangelegd door aannemer Jos Scholman en onder-
houden door een eigen team onder supervisie van 
Niall Richardson –  krijgen we in de receptie van 
het ruime en moderne clubhuis een gratis kopje 
koffie. Er is een gastvrouw (‘hostess front office’), 
Jacky, en zij legt ons nog een keer de formule 
van Bernardus uit. Door haar hartelijke ontvangst 
voelen we ons meteen welkom. Jacky is nog geen 
golfster, vertelt ze als we wat doorvragen, maar ze 
is goed gecoacht voor haar functie, onder anderen 
door Niall Richardson. ‘Hij heeft me een rondlei-

ding gegeven in een buggie en alles uitgelegd. Hij 
is ongelooflijk betrokken. Niall is hier elke dag als 
eerste en ik denk dat hij ook als laatste weggaat.’

Stimp 8 – voorlopig
‘De stimp is 8’, vertelt Jacky als ze haar vaste ont-
vangstverhaal vervolgt. ‘De greens zullen in de toe-
komst sneller worden, maar het is nu nog 8 omdat 
de greens nieuw zijn.’ ‘Stimp 8, daar kunnen lang 
niet alle banen aan tippen’, zegt onze mystery guest 
tegen zijn caddie als Jacky even wegloopt om gra-
tis caddieboekjes voor ons te pakken. Ook krijgen 
we een papiertje met de pinposities van de dag. 
Onze gastvrouw legt verder uit dat Bernardus niet 
met gekleurde teemarkers werkt (wit, geel, etc.), 
maar met nummers. Van de tees aangeduid met 
60 is de baan bijna 6.000 m, van 56 is Bernardus 
middellang en van 47 kort. ‘Speel de tees die je 
het gelukkigst maken, je zult je vrienden beter 
herinneren dan je scores’, staat in het Engels op de 
scorekaart, in lijn met NGF-advies. ‘Kies voor meer 
spelplezier de tees die het beste bij je spel passen.’ 

Klaar voor de toekomst en 
oog voor detail
Mystery guest beleeft topdag op topbaan Bernardus



53www.greenkeeper.nl

Achter de 60-tees zijn ook nog backtees voor lage 
handicappers en tiger tees voor topspelers; daar 
zullen de spelers in het KLM Open afslaan. (Het is 
ten tijde van ons bezoek nog een goed bewaard 
geheim dat het KLM Open van 2020 op Bernardus 
gespeeld zal worden, maar dit zal na publicatie van 
dit nummer inmiddels officieel bekendgemaakt 
zijn.)
Na een bezoek aan de grote range – met een gras-
tee en een overdekt barretje – gaan we de baan in. 
Hole 1 vertrekt bij het clubhuis en is volgens onze 
mystery guest ‘een schitterende openingshole, niet 
gemakkelijk maar zeker niet te moeilijk.’ De lange 
hole 2, waar een beekje langs de hole slingert en 
voor de green oversteekt, is wel lastig. Hole 3, kort 
maar met een lastig aan te spelen opgehoogde 
green, is weer heel goed te doen. ‘Dit zou ook een 
perfecte openingshole zijn’, zegt de mystery guest.

Agrarisch gebied omgetoverd in heidebaan
Op de eerste drie holes zien we eigenlijk al alle 
kenmerken van de hele baan: licht glooiende 
fairways met plateaus en valleitjes, veel en grote 
bunkers op de fairways en bij de greens met 
rafelige wanden, fairways gescheiden door heide 
(in aangroei) en gaspeldoornstruiken, maar ook 
fairways die in elkaar overlopen, af en toe water, 
flink glooiende greens van ongeveer 30 bij 30 m 
(vergelijkbaar in ondulatie met Phillips’ andere 
ontwerp in Nederland, De Lage Vuursche) en kort 
gemaaide steile runoffs bij de greens. Bernardus 
heeft veel weg van een Engelse heidebaan maar 
dan met her en der water. Er zijn enkele bestaande 
bomen uit het voormalige agrarische landschap 
gespaard gebleven en er zijn enorm veel bomen 
geplant (sommige van een formaat van zo'n 5 m 
hoogte) maar die staan vooral langs de grenzen 

van de baan. Het grote verschil met de andere 
nieuwe Nederlandse baan waar superintendent 
Richardson voorheen werkte, The Dutch, is dat 
Bernardus in een fraai bestaand landschap is aan-
gelegd. De golfbaan wordt omgrensd door bos en 
het dorpje Cromvoirt, de 18de hole speelt richting 
de kerk van het Brabantse plaatsje. Er loopt ook 
een oud bomenlaantje door de baan, een wandel-
pad. Bernardus oogt daardoor nu al oud, ook al is 
alles net aangelegd en gloednieuw. ‘Alleen bij de 
tees voelt de baan nog wat nieuw en kunstmatig’, 
zegt de mystery guest. ‘De tees zijn prachtig vlak en 
hard, ze zijn niet zichtbaar verhoogd en ze lopen 
mooi over in de directe omgeving. Maar de bultjes 
met heide en gaspeldoorn bij de graspaden naar 
de afslagplaatsen zijn nu nog zo gemanicuurd dat 
ze een beetje doen denken aan een plantsoen.’

Onbeperkt budget, oog voor detail
Het is niet druk op de baan; er worden voorlopig 
maar enkele tientallen leden per dag toegelaten, 
omdat de nieuwe holes nog kwetsbaar zijn. Naar 
verluidt zal er in de toekomst ook geen filevor-
ming op Bernardus zijn. Er zit veel tijd tussen de 
teetimes en volgens onze bronnen zal het aantal 
rondjes voor gastspelers jaarlijks beperkt worden 
tot 25.000 (25.000 keer 150 is 3.750.000 euro, een 
mooi bedrag ...) We hoeven ons niet te haasten en 
doen dat ook niet omdat de mystery guest geen 
detail wil missen. Onderweg bestellen we ook een 
koffie (Nespresso) en een broodje bij de catering-
kar die geregeld langskomt. Het broodje wordt 
enkele holes later gebracht. We praten onderweg 
ook nog even met twee dames die langs de baan 
wandelen. Het zijn golfsters en ze nemen vandaag 
een kijkje. ‘Het is hier heel mooi’, zeggen ze. ‘En wat 
heel fijn is, is dat we hier niet weggekeken worden, 

we mogen gewoon rondkijken.’
Wij als caddie zorgen er met goed advies voor dat 
onze ‘baas’ de ronde afsluit met birdie-par. Hij heeft 
dus een topdag op een topbaan die naar verluidt 
zo'n 50 miljoen euro heeft gekost. De mystery guest 
is onder de indruk, zegt hij na afloop bij een kop 
thee in Café Bernardus, de horeca-afdeling voor 
golfers, die in hetzelfde gebouw gevestigd is als 
het veelgeprezen restaurant Noble Kitchen op het 
golfcomplex. ‘Volgens de verhalen was het bud-
get voor Bernardus onbeperkt en dat zie je terug. 
Als bezoeker krijg je de indruk dat er nergens op 
bespaard hoefde te worden. De heide-aanplant, de 
nieuwe natuur die is aangelegd, de dure bruggen 
in de baan, de beschoeiing in waterhindernissen 
om erosie te voorkomen, de aanplant van nieuwe 
bomen – het is allemaal tot in de puntjes verzorgd. 
Het mooist is natuurlijk de hoge kwaliteit van de 
spelonderdelen: de greens, fairways en tees. Een 
onbeperkt budget betekent niet per definitie dat 
alles ook goed is, maar op Bernardus is dit wel het 
geval.’
‘Een onbeperkt budget betekent ook niet per defi-
nitie dat er oog is voor het kleinste detail, maar dat 
is wel zo op Bernardus’, vervolgt de mystery guest. 
‘Van het gras tot baanmeubilair. Het baanmeubilair 
is sober en van hout. Bij de tees staan geen opzich-
tige borden maar mooie onopvallende houten 
palen. De bordjes “Ground under repair” en “Next 
tee” zijn ook zeer verzorgd. De massieve banken bij 
afslagplaatsen zijn van boomstammen gemaakt. 
Schuilhutten zijn prachtig weggewerkt in heuvel-
tjes en dat geldt ook voor de range bij het club-
huis. De fairways zijn onkruidvrij en de 100 procent 
roodzwenk-greens zijn helemaal schoon en hard, 
vermoedelijk al heel veel gedresst in de aanloop-
periode. Ik heb enorm goed staan putten en dat 
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komt omdat de greens waanzinnig eerlijk zijn; je 
ziet de lijnen en de bal doet wat je verwacht. Je 
ziet verder aan verfstipjes op de greens en tees 
dat de maailijnen nauwkeurig worden uitgezet. Ik 
heb nergens scalperingen of schade gezien en ook 
nergens maaisel. De greenkeepers hier hebben 
geleerd om achterom te kijken voordat ze verder 
gaan. Het zand in de bunkers – waar ik ondanks 
mijn caddie vaak in lag! – is overigens ook perfect. 
Vrij grof en dat geeft veel stabiliteit.’

Tekortkomingen
Heeft Bernardus tekortkomingen? ‘De routing 
is goed, daar is goed over nagedacht. De holes 
sluiten op elkaar aan. Maar de par 3 13de is een 
geforceerde hole. Daar moet je als golfer even 

een eindje teruglopen. Het is een lange par 3 met 
een rechte beek aan de rechterzijde en ook op 
rechts een waste area die overgaat in een bunker 
om afzwaaiers op te vangen. Aan deze rand van 
de baan, als verbinding tussen de sterke holes 12 
en 14, zou een korte par 3 veel beter zijn geweest. 
Verder is de grond op een deel van de baan wat 
vetter, dat zie je aan begroeiing in de oevers en 
aan de kleur van de grond als je een divot slaat. 
Maar het moet mogelijk zijn om dat onder controle 
te krijgen.’ De mystery guest vindt verder dat er 
wel erg veel bunkers zijn. ‘Het is een kwestie van 
smaak, maar het zijn er heel veel en het zijn ook 
nog eens joekels. Dat kost enorm veel uren aan 
onderhoud.’ Maar de mystery shopper is in het alge-
meen vol lof: ‘Over vijf tot tien jaar, als de heide is 
aangeslagen en de bomen aan de randen van de 
baan iets groter zijn, is Bernardus een parel.’
Een topbaan aanleggen is één ding, het is iets 
anders om de kwaliteit na twee tot drie jaar 
invasie van straatgras goed te houden, zeker in 
een toekomst zonder pesticiden. Hoe denkt de 
mystery guest hierover? ‘Een vakman als Niall kan 
die eventuele terugslag aan. Zo deskundig en 
toegewijd als hij is er maar eentje. Als iemand dit 
kan in Nederland, dan is hij het. Hij is een man 
van de details. Zwakke plekken worden meteen 
aangepakt en er is precisieberegening. Bernardus 

‘De fairways zijn onkruidvrij 

en de 100 procent rood-

zwenk-greens zijn helemaal 

schoon en hard’

De 18de green en het kerkje van Cromvoirt

Geen teeborden, slechts één houten paal per afslagplaats
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is eigenlijk de eerste golfcourse in Nederland die 
helemaal is aangelegd als duurzame baan. Hier 
zijn bij de bouw en grow-in – met alle kennis die 
er nu bestaat – alle condities gecreëerd voor een 
baan die klaar is voor een toekomst waarin we 
geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen 
gebruiken. Bernardus zal dus in het seizoen niet zo 
diepgroen zijn als The Dutch. Je kunt dan bruine 
toppen en droge heide verwachten.’

Beste baan van Nederland?
Hebben we met Bernardus een nieuwe nummer 
1 van Nederland? ‘Qua onderhoud mogelijk wel. 
Het is superknap van het greenkeepersteam dat 
de baan er zo kort na de aanleg al zo mooi bij 
ligt. En het is hier service met een hoofdletter S. 
Ik zet Bernardus in mijn top 10 van Nederlandse 
golfbanen, maar plaats de baan niet boven de 
Nederlandse klassiekers. Het is wel absoluut een 
van de beste nieuwe banen. In mijn ranglijst staat 
hij hoger dan The Dutch en International en mis-

De cateringkar. Service met een hoofdletter S op Bernardus

Het clubhuis en de negende green
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schien hoger dan De Lage Vuursche, daar moet 
ik over nadenken. Bij een goede baan weet je na 
afloop heel veel holes te herinneren en dat heb 
ik hier op Bernardus heel sterk. Hole 10 is bijvoor-
beeld erg mooi. Maar sommige holes in het mid-
denstuk, waar het een beetje hee--en-weergolf 
is, lijken best op elkaar. Daar is het af en toe ook 

compact en landen ballen van golfers die op de 
buurholes spelen.’ Is de baan ook leuk voor hoger 
handicappers? ‘Als de heide opkomt, zal het niet 
makkelijk worden. Maar met handicap 36 heb je op 
elke hole twee slagen extra. Hogere handicappers 
kunnen hier een topdag hebben als ze niet overal 
met de driver afslaan.’

Onze mystery guest brengt nog even een kort 
bezoek aan de spafaciliteiten in de kleedkamer, 
stapt in de ruime douchecabine en drinkt een 
biertje met zijn caddie. Bernardus Golf heeft hem 
een topdag bezorgd. In zijn opinie biedt een ronde 
in Cromvoirt veel waar voor je geld. ‘Ik verwacht 
dat het concept van Bernardus aanslaat en overge-
nomen wordt door meer banen. Als je maar zo'n 
tien keer per jaar speelt, zoals veel golfers, waarom 
zou je dan niet met je golfvrienden enkele keren 
per jaar een dagje Bernardus doen en af en toe op 
andere topbanen spelen? Dan ben je nog steeds 
goedkoper uit dan het bedrag dat je moet neerleg-
gen voor een jaarcontributie op een gemiddelde 
baan. Dit kan wel eens de toekomst zijn.’

‘Superintendent Niall is hier 

elke dag als eerste 

en ik denk dat hij ook als 

laatste weggaat’Op de driving range is een gezellig barretje

Steile runoffs op hole 8

Een bankje bij een van de afslagplaatsen
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Klaar voor uitdagingen qua 
klimaat en regelgeving 
Selectie grassen voor golfbaan op Bernardus

Wall to wall fescue. dat was de wens die Barenbrug voorgelegd kreeg bij het concreet worden van het project ‘de Cromvoirtse’. een uniek project voor 

Nederlandse begrippen en de ultieme kans om in te steken op duurzaam golfbaanonderhoud. 

Auteur: Jan van den Boom

Al jaren investeert Barenbrug veel in onderzoek 
naar duurzaam onderhoud en unieke duurzame 
grasrassen en -soorten. Niet voor niets ontwikkelde 
het al bijna tien jaar geleden het ‘Greenearth’-
keurmerk voor diverse grasmengsels. Maar zolang 
er geen intrinsieke behoefte aan of concrete vraag 

naar is, wordt de noodzaad van dergelijk onder-
zoek nooit zichtbaar. Bij golfbaan Bernardus was 
die behoefte er wel. Een baan die vanuit de basis 
klaar zou kunnen zijn voor de komende uitdagin-
gen qua klimaat en regelgeving. Barenbrug kon 
in samenwerking met de greenkeeping bewuste 

selecties maken in grasrassen door de kennis die 
was opgedaan door jarenlang aanvullend onder-
zoek.

Barenbrug gelooft sterk in grasmengsels die met 
veel minder water, nutriënten en onderhoud 
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2 min. leestijd

toch beter presteren dan wat gangbaar is in de 
markt. Door jarenlange research van Barenbrug 
bij nationale en internationale (onafhankelijke) 
onderzoeksinstellingen is steeds meer bekend over 
de individuele rassen binnen een grassoort. Dat 
gaat een stuk verder dan de gebruikelijke testen 
die nodig zijn voor nationale graslijsten, zoals de 
Nederlandse Grasgids, de Britse STRI-lijst of de 
STERF-lijst uit Scandinavië. 

droogtetolerantie
Voor Greenearth-grasrassen wordt bijvoorbeeld 
gezocht naar grasrassen die droogte beter aankun-
nen en dus minder water gebruiken. Ook planten 
die efficiënter in het gebruik van voeding zijn, die 
dus met minder voeding toe kunnen dan de gang-
bare rassen, komen in aanmerking voor dit label. 
Vanzelfsprekend komen rassen met een hogere 
ziekteresistentie in aanmerking, zodat de noodzaak 
van gewasbeschermingsmiddelen lager wordt. 

Ten slotte worden grasrassen geselecteerd die veel 
milieuwinst behalen doordat er minder onderhoud 
nodig is om ze goed te houden, waardoor er bij-
voorbeeld minder hoeft te worden gemaaid. Veel 
van de gebruikte grassen bij Bernardus vallen in 
een van deze categorieën.  

diverse uitdagingen
Voor de verschillende onderdelen van de baan 
liggen verschillende uitdagingen. Ziektetolerantie 
en low-input zijn terugkerende aspecten van de 
hele baan. De grote vraag is hoe de verschillende 
grasrassen op de situatie van Bernardus reageren. 
Naast fundamentele groeibenodigdheden, zoals 
licht en vocht, bepaalt de combinatie van bodem-
opbouw, bodemsamenstelling, beregenings- en 
onderhoudsregime in sterke mate welke grassoor-
ten en grasrassen zich zullen handhaven. 
Om te kijken hoe de grasrassen van Barenbrug 
zouden reageren op de verschillende gebruikte 
grondsoorten zijn de gebruikte grasrassen als 
enkelvoudige component en als mixen door het 
greenkeepersteam getest op een proeflocatie 
waar bodemsamenstelling van de greens, tees en 
fairways exact hetzelfde was als op Bernardus. Daar 
bleek dat de gekozen mixen op de gekozen onder-
gronden het beste scoren. 

Er zijn op Bernardus grasrassen gebruikt die nog 
niet gangbaar waren op de Nederlandse golfmarkt,  
terwijl ze al wel commercieel beschikbaar waren. 
Daarnaast werden Greenearth-mengsels gebruikt. 
Door de specifieke wensen van Bernardus en het 
onderliggende onderzoek van Barenbrug kon snel 
een oplossing op maat worden gemaakt, geba-
seerd op uitgebreid onderzoek.

Jan van den Boom is accountmanager recreatiegrassen bij 
Barenbrug

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27125/klaar-voor-
uitdagingen-qua-klimaat-en-regelgeving
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Het perfecte greenzand voor 
Bernardus Golf 
Bernardus Golf gebruikt een speciaal soort greenzand voor haar 18 holes tellende baan. Het greenzand is geproduceerd en geleverd door Heicom. Zij 

voorzien de Nederlandse golfclubs al jaren van verschillende soorten zand, zoals bunkerzand, fairwayzand en greenzand.

Auteur: Hans van der Weerd

Het veranderende klimaat is een steeds grotere 
uitdaging bij het aanleggen van de greens. 
We hebben te maken met veel regen in korte tijd, 
maar ook langere perioden van droogte. Daarnaast 
wordt de golfbaan 365 dagen per jaar intensief 
bespeeld en worden er hoge eisen gesteld aan de 
greens. Het zeer kort maaien van greens is daarop 
geen uitzondering. De uitdaging voor de golfbaan 

in Cromvoirt en Heicom: hoe realiseren we green-
zand dat bestand is tegen de hoge speelintensiteit 
en de wisselende weersinvloeden?

Op de korrel
Marcel Straatman van Heicom heeft samen met 
Niall Richardson speciaal onderzoek gedaan om 
tot het perfecte greenzand te komen. Het nieuwe 

greenzand heeft een hoge waterdoorlaatbaarheid 
en bevat meer poriën, waardoor het regenwater 
goed wegzakt. Deze hoge waterdoorlaatbaarheid 
wordt gerealiseerd door een grove korrelgrootte, 
uitgedrukt in een M50-getal. 

M50 is een term uit de statistiek, uitgedrukt in μm 
(1/1000 van 1 mm), die weergeeft dat 50 procent 
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3 min. leestijd

van de korrels grover is dan het getal dat bij de M50-
waarde hoort. De andere 50 procent is dus fijner dan 
de M50-waarde.  

Door het Amerikaanse Profile te mengen met 
greenzand van Heicom is een nieuw product ont-
staan. Profile zijn kleine korrels die vocht en voe-
ding kunnen binden en deze worden aangeboden 
als alternatief voor organische stof. Een gebrek aan 
organische stof gaat doorgaans ten koste van de 
stabiliteit, een belangrijke factor waarmee Heicom 
rekening moest te houden. 

Op zoek naar stabiliteit
Normaal gesproken wordt er in de golfwereld een 
M50-cijfer gebruikt van 300 tot 360 mu. Het meest 
grove type zand van Heicom, ‘Greenzand 360’, 
werd geanalyseerd als ijkpunt. Uiteindelijk wordt 
in Cromvoirt een M50 van 420 mu gehanteerd. 
Dit enorme verschil heeft te maken met de korrel-
grootte van het eerdergenoemde Profile. Door in 
het greenzand eenzelfde korrelgrootte te hanteren 

als dat van Profile ontstaat er een homogene ver-
menging. Eenzelfde korrelgrootte zorgt echter nog 
niet voor de juiste stabiliteit.

Heicom heeft met het greenzand, met een M50 
van 420, gestuurd op het juiste D60/D10-cijfer. 
Dit cijfer toont de spreiding aan van de zandfractie 
en zegt veel over de stabiliteit. Een hoog M50-cijfer 
met weinig spreiding zorgt voor verzakkingen. Het 
is de uitdaging de juiste verhouding samen te stel-
len tussen M50 en spreiding. 

Lage D60/D10 = weinig spreiding: hoge water-
doorlaatbaarheid, weinig stabiliteit.
Hoge D60/D10 = veel spreiding: lage waterdoor-
laatbaarheid, mindere waterhuishouding, stabiel.

Door de spreiding van het Greenzand 420 te ver-
groten is het juiste D60/D10-getal ontstaan. Het 
perfecte greenzand voor Bernardus Golf is een 
combinatie van de juiste stabiliteit met een goed 
poriënvolume en de juiste waterdoorlaatbaarheid. 

Neerslagproof
Een dergelijke opbouw zal veel water doorlaten. 
Veel neerslag zorgt voor veel problemen op 
greens. Bij Bernardus Golf moet dit neerslagpro-
bleem beter beheersbaar zijn. 

Speciale installatie
Heicom heeft voor dit project een speciale instal-
latie gebouwd op de productielocatie. Met deze 
menginstallatie mixt Heicom het Profile met 
het eigen greenzand. Diverse proeven hebben 
uitgewezen dat het vermengen op succesvolle 
manier is verlopen. In totaal is er zo’n 7.700 ton 
aan greenzand vermengd met Profile en vervoerd 
naar Cromvoirt. Daarnaast is er voor 3.300 ton aan 
greenzand zonder vermenging geleverd. 

Kwaliteitsbewaking 
Tijdens de productie van de enorme hoeveelhe-
den is het van groot belang de kwaliteit te blijven 
bewaken. De eisen werden dan ook nauwgezet 
gevolgd door het nemen van monsters en het ana-
lyseren daarvan. Per badge van 1000 ton werd een 
monster genomen. Dit vroeg veel van de capaciteit 
op de locatie. Het werk lag stil bij aanvraag van de 
analyses. De analyses werden beoordeeld door, het 
onafhankelijke laboratorium, ETL uit Schotland. Het 
is een intensief proces geweest waarin we streef-
den naar een zo constant mogelijke productie. 

Kwaliteitsborging raG-keurmerk
Al jaren levert Heicom diens producten onder 
het RAG-keurmerk. Het RAG-certificaat biedt de 

grootst mogelijke zekerheid aan onze producten, 
omdat zowel het product als het proces in de 
keten worden bewaakt. Van de grondstoffenleve-
rancier tot aan de substraatfabrikant dienen alle 
schakels RAG-gecertificeerd te zijn. Producten met 
RAG-certificering zijn gegarandeerd onkruidarm 
en vrij van onrechtmachtigheden en schadelijke 
onkruiden. Er is een fysische en chemische analyse 
van de producten beschikbaar, de stabiliteit is 
gegarandeerd en er vindt controle op de produc-
tielocatie plaats.

Dankzij het geleverde maatwerk verzekert Heicom 
Bernardus Golf van een duurzame ondergrond die 
klaar is voor veel bezoekers in een heftiger klimaat.

Hans van der Weerd is commercieel medewerker bij 
Heicom.

STaBieL BuNKerZaNd 
Naast het greenzand heeft Heicom ook 500 
ton Bunkerzand Hoekig geleverd. Bunkerzand 
Hoekig is een populair product, ideaal voor 
golfers en greenkeepers. Bunkerzand Hoekig 
is een grover, maar stabieler bunkerzand. 
Het bevat een deel hoekige, scherpe kor-
rels, zodat het zand in het profiel en de faces 
blijft liggen. Verder bevat het een deel ronde 
korrels, zodat water goed weg kan naar bene-
den. De bunkers worden wat harder in de 
onderlaag, maar blijven zacht in het bovenste 
laagje door de aanwezigheid van de rondere 
delen. De bal ‘plugt’ daardoor niet. 

SPECIAL
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In Cromvoirt komen natuur 
en golf samen 
100 procent roodzwenk voor de gehele baan, inclusief de greens, 
als uitdrukkelijke wens

in maart 2016 is Jos Scholman Groen bv op de voormalige percelen van de familie Hendrix gestart met de bouw van de toenmalige Golfbaan Cromvoirt. 

Tijdens het bouwtraject op deze mooie locatie zijn er diverse keuzes gemaakt die van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het eindproduct. Bij alles 

is gekeken naar de beste oplossing en kwaliteit voor de lange termijn.

Auteur: Hans Kok

Voor ieder golfproject geldt de locatie als een 
gegeven waar je mee moet werken. In Cromvoirt 
hebben we de luxe dat we werken met een mooie 
zandgrond in een gebied dat bestaat uit drie 
kamers, omlijst door prachtige eikelsingels en een 
cultuurhistorische dijk die door het gebied loopt. 
Het riviertje de Zandleij verdeelt het gebied in de 
twee zuidelijke compartimenten en een derde 
compartiment dat ten noorden van de Zandleij ligt. 
Vanaf de start bestond het projectteam uit Graeme 
Rutjes, verantwoordelijk namens de opdrachtgever 
voor het totale project, de architect Kyle Phillips en 
zijn Shaper David Smit. Tijdens het project is Niall 
Richardson erbij gekomen voor de kwaliteitscon-
trole en greenkeeping. Vanuit Jos Scholman werd 
het werk georganiseerd door de uitvoerders Taco 
Tolsma en Jesse van ’t Land met een vast team 
machinisten dat werd begeleid door projectleider 
Hans Kok. Een mooi team met veel nationale en 

internationale ervaring dat ervoor heeft gezorgd 
dat er een prachtige baan ligt en waardoor veel 
boeiende vakinhoudelijke discussies zijn gevoerd 
over wat de beste oplossing is.  

Voortraject
Het mooie van dit soort projecten is dat je keuzes 
moet maken die voor de kwaliteit en uitstraling 
van de baan van belang zijn. Dit zijn enkele aspec-
ten waar voor de uitvoering binnen het project-
team over is gesproken.
• 100 procent roodzwenk voor de gehele baan, 
   inclusief de greens, was de uitdrukkelijke wens 
   van de architect. Er zijn diverse roodzwenk-
   grassen op tal van banen en proefveldjes 
   bekeken om tot de juiste keuzes te komen.
• Compartiment 3 is een inundatiegebied dat 
   relatief laag ligt met een hoge grondwaterstand. 
    Het water konden we alleen lozen in de Zandleij. 

   Deze rivier heeft een sterk variërend waterpeil 
   van 3.20 + NAP tot 4.00 + NAP. In overleg met
   het Waterschap hebben we een overloop 
   kunnen maken van compartiment 3 naar 1. Dit 
   zorgde voor een constanter maximum peil van 
   2.95 NAP in natte periodes. Een bijkomend 
   voordeel hiervan is dat we meer water en door-
   stroming hebben in de waterlopen in 
   compartiment 1 en 2. De baan is zo ontworpen 
   dat we in de natuurgebieden en vijvers 97.000  
   m3 water kunnen bergen wanneer de Zandleij 
   buiten de oever treedt. Dit is een eis vanuit het 
   Waterschap.
• In eerste instantie zouden de greenkeepersge
   bouwen op de locatie van de boerderij van de 
   familie Hendrix komen, dicht bij het clubhuis. Het 
   is gelukt om de opstallen die centraal in de baan 
   liggen te kopen, waardoor het mogelijk is om uit 
   het zicht een loods te bouwen voor de green-
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   keepers. Dit is centraal in de baan. Hierdoor is er 
   is veel meer ruimte voor de greenkeepers die hier 
   ook beschikken over een eigen inrit. Ook hebben 
   we de (water)bronnen in de baan kunnen 
   verplaatsen naar deze locatie nabij de green-
   keepers. Er ontstond daardoor ook meer ruimte 
   nabij het clubhuis om dit gebied fraai in te 
   richten.
• De aanrijroute naar het clubhuis is aanzienlijk 
   verbeterd door de aankoop van één perceel. 
   Rond het clubhuis is het altijd puzzelen met de 
   ruimte, aangezien hier alles bij elkaar komt.
• Het meeste grondverzet vond plaats in 
   compartiment 3, aangezien daar twee grote 
   vijvers zijn gemaakt waar ca. 110.000 m3 zand 
   uitkwam. Hierbij kon de fairway in het relatief 
   lage gebied opgehoogd worden. Het was een 
   puzzel om de grondbalans gesloten te maken 
   zodat we geen materiaal hoefden aan te voeren 
   en zo min mogelijk grond hoefden te vervoeren 
   tussen de compartimenten.
• Tijdens de uitvoering is er veel in detail aangepast 
   door invloeden van buitenaf en inzichten van de 
   architect. Al werkend in het gebied zie je de baan 
   steeds meer ontwikkelen.

Green / tees
Voor het bouwen van de greens zijn er eerst onder-
zoeken gedaan naar de meest optimale toplaag en 
hoe dit werkt op het bestaande zand. Allereerst is 
er gekeken of we de greens konden bouwen met 
het lokale zand, maar het zand met een M50-cijfer 
van rond de 200 mu was te fijn. Vervolgens is er 
gekeken naar USGA-opbouw en het toepassen 
van een toplaag op het bestaande zand. Deze 
doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd door ETL 
in Schotland. Uiteindelijk is er gekozen voor een 
toplaag van 30 cm op het bestaande zand, zonder 
toepassing van tussenlagen. Niall Richardson heeft 
in het verleden ervaren dat vocht de grootste 

vijand is voor een greenkeeper en dat je vaak ziet 
dat het profiel te vochtig is en te veel water vast-
houdt. Na verloop van jaren zie je ook vaak dat 
de doorlatendheid van een toplaag afneemt. Ook 
voor de 100 procent-roodzwenkgreens wil je een 
zeer droog profiel. Er is gekozen voor een zandsa-
menstelling met een doorlatendheid van 700 mm 
per uur, een air filled porosyty van 20 tot 30 procent 
en een water filled porosyty van 15 tot 25 procent. 
Tevens wilden we dat het percentage luchtgevulde 
poriën groter is dan het percentage  watergevulde 
poriën. We keken dus niet alleen naar de fractiever-
deling van het zand, maar met name naar het pres-
teren van het zand wat betreft waterdoorlatend-
heid en luchtgevulde poriën. Dit was niet altijd 
even makkelijk, aangezien een kleine afwijking 
in de zandfractie soms van grote invloed is op de 
doorlatendheid en de watergevulde poriën. 
Om te zorgen voor buffering van water en mest-
stoffen is er 10 procent Profile door het zand 
gemengd. Dit is een keramische product dat is 
aangevoerd uit Amerika. Iedere partij (gemixte 
rootzone) van circa 1200 ton is getest bij ETL voor-
dat die werd aangevoerd. Op locatie was er een 
schone asfaltplaat waar we het op konden storten. 
De toplaag is met een speciale vulkar in de buurt 
van de green gebracht en daar met compacte 
motor, die voorzien is van gazonbanden, naar de 
green gereden. Dit was de enige manier om de 
toplaag aan te voeren zonder de vormgeving rond 
de greens te beschadigen.
De zwarte teelaarde is afgevoerd en de green is op 
hoogte gebracht met (wit)zand uit het terrein. De 
toplaag van exact 30 centimeter werd op het loka-
le zand aangebracht. De green werd op aanwijzing 
van de architect op het lokale zand gemoduleerd 
door de shaper. Aangezien we geen exacte teke-
ning hadden, maar veel van de detailvormgeving 
op het terrein werd uitgevoerd, is er een scan van 
de greenonderbouw gemaakt. Deze scan is omge-

zet naar een kraan (3D) model zodat we de green 
als 3D-tekening op het scherm in de kraan hadden 
en exact 30 cm toplaag konden aanbrengen. Voor 
het aanbrengen van de toplaag is eerst de bere-
gening aangebracht en aansluitend de drainage. 
De drainage is aangebracht in V sleuven van bij 30 
cm diep. De sleuven zijn gevuld met zand dat ook 
gebruikt is voor de rooth zone. Tevens is de drai-
nage zodanig ontworpen dat alle drains vanaf een 
verzamelput zijn door te spuiten.
Voor de tees is hetzelfde zand gebruikt, zonder de 
toevoeging van profile, in een laagdikte van 20 cm 
op het lokale zand. We zien met iedere toevoeging 
van organisch materiaal een te grote afname van 
de waterdoorlatendheid en een toename van het 
percentage watergevulde poriën. Dit gebeurt met 
name in het profiel van 20 cm. Het zaaien van de 
greens en tees is allemaal handmatig uitgevoerd.  
Er werd opgemerkt dat een usga rootzone met 
organisch materiaal op een dikte van 30 cm wel de 
juiste specificaties had maar wanneer deze root-
zone werd toegepast op een dikte van 20 cm niet 
meer de juiste specificaties had. Er is daarom geko-
zen om geen organisch materiaal toe te passen in 
de rootzone mix voor de tees.

Fairways
Voor de fairways is gekozen om de lokale 50 
centimeter dikke laag van teelaarde te mengen 
met zand tot 1.20 m diep, zodat we een uniforme 
toplaag hadden van 1.20 m. We konden na de 
GPS-modulatie altijd nog wijzigingen aanbrengen, 
doordat we geen boven- en onderlaag hadden, 
maar een dikke uniforme toplaag van 1 m. Het 
voordeel van de teelaarde (agrarische grond) is dat 
we beschikten over gezond bodemleven en 1,5 
procent organische stof. Een nadeel is dat je het 
eerste jaar last hebt van de ingroei van het zaad 
van de verschillende grassen en kruiden die in de 
bodem zitten.

6 min. leestijd
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Natuur is een essentieel onderdeel
Terwijl we vaak zien dat het groen de sluitpost 
is bij de aanleg van een baan is dit bij dit project 
zeker niet het geval. Er is veel zorg en aandacht 
besteed aan de bomen en het groen, aangezien 
dit een essentieel onderdeel is van de baan en de 
inrichting van het gebied. Ronald Buiting heeft een 
natuurinrichtingsplan gemaakt, omdat de golfbaan 
de verplichting had om evenveel hectare natuur 
in te richten als de oppervlakte aan golfgebied (23 
ha). Dit plan is vooraf getoetst door de gemeente 
en de provincie. Er is een strook van noord naar 
zuid langs de baan ingericht als dassengebied met 
singels en bloemrijk grasland.
De rough-gebieden zijn ingericht als een heide-
landschap. De Loonse en Drunense duinen waren 
de inspiratie voor de inrichting van het gebied. 
Vooraf zijn we hier geweest: de foto’s hangen 
nog steeds in de schaftruimte ter inspiratie. Het 
grondwerk is zodanig uitgevoerd dat alle rough-
gebieden zijn afgewerkt met 1 m wit zand. Na 
het shapen van de fairways en de rough is op het 
zand heidemaaisel aangebracht. Deze balen met 
maaisel en zaad zijn door SBB aangeleverd. Om 
de vormgeving intact te laten, zijn deze balen 
handmatig uitgestrooid. In seizoen 2017/2018 zijn 
in totaal ongeveer 800 balen verwerkt. Door de 
droge zomer zijn er nu vrijwel geen balen meer te 
krijgen bij SBB. Als aanvulling op de heide zijn er 
vakjes ingeplant met gaspeldoorn en singels met 
inheems bosplantsoen met eik en meidoorn, en els 
in de nattere gebieden.

Bomen op het terrein
Voor de bomen is er gekozen voor ruwe berk 
(Betula pendula), zomereik (Quercus robur), winter-
eik (Quercus petraea) en grove den (Pinus sylvestris). 
Daarnaast is er per locatie en boom bepaald of 
het een meerstammige boom of een betakte of 
geveerde boom moest zijn. Opgekroonde bomen 
zie je vrijwel niet in de natuur, alleen door schapen 
en herten kaal gevreten bomen. De bomen zijn 

aangeplant in een afmeting van 1 tot 10 m hoog 
en 8 m breed, om te zorgen voor variatie. Alle 
1200 bomen zijn door de architect op het terrein 
uitgezet. Op het terrein is de soort en de afmeting 
bepaald. Aansluitend aan het uitzetten zijn ze 
ingemeten en op kaart verwerkt. Iedere boom is 
voorzien van een nummer en vervolgens bij een 
kwekerij uitgezocht. Het planten van de bomen 
is uitgevoerd en begeleid door Jesse van ’t Land, 
aangezien dit logistiek een complex project was. 
De baan was al afgewerkt en ingezaaid en het was 
niet mogelijk om met groot materieel de baan op 
te gaan. Er zijn bomen van 5 ton geplant die met 
een dieplader zijn aangevoerd. De meeste bomen 
zijn geleverd door Toon Ebben en Boomkwekerij 
Van de Berk, aangezien zij beschikten over grote 
dennen en eiken die voldoende zijn rondgestoken 
en verplant. De grootste uitdaging was om de 
bomen zonder schade aan het terrein op zijn plek 
te krijgen en de boom tijdens het transport niet te 
beschadigen. Met name het hijsen en verplaatsen 
van deze zware kluiten vraagt om speciaal gereed-
schap en een speciale techniek om schade aan de 
boom te voorkomen.

Voedingsstoffen en mineralen toevoegen
Voorafgaand aan het planten hebben we, net als 
bij de greens, de grond onderzocht en gekeken 
welke mineralen en voedingsstoffen we moesten 
aanvullen. Er is een speciale mix gemaakt door 
Van Iersel voor het aanvullen van boomvakken in 
de verschillende compartimenten. Er is een mix 
gemaakt voor de boomvakken met wit zand en de 
vakken in de zwarte grond. Op de locaties waar 
wit zand aanwezig was, is een mix doorgemengd 
van protazoa-compost, schimmeldominante 
humuscompost en tuintuf om respectievelijk 
bodemleven, schimmels, organische stof, calcium 
en voedingsstoffen aan te vullen in het arme zand. 
Ten behoeve van de bomen zijn er vakken van 
drie bij drie m doorgespit en aangevuld met de 
compostmix. Het planten is door een vaste ploeg 

uitgevoerd en er is veel aandacht besteed aan het 
transport, hijsen en plaatsen van de bomen. Rond 
de bomen is een dijkje gemaakt om het water 
geven goed mogelijk te maken en de bomen zijn 
bovengronds verankerd met drie palen.  

Moeilijke zomer
In het voorjaar zijn de dennen behandeld met 
Anti-Vap. Dit is een harsachtige substantie die een 
natuurlijk waslaagje aanbrengt op en onder de 
bladeren en werkt als antiverdampingsmiddel. De 
eiken zijn preventief behandeld met Pireco boom-
ziektes tegen de eikenspintkever. We kunnen niet 
zeggen dat de zomer van 2018 heeft meegewerkt 
met het aanslaan van de bomen. Een vaste ploeg 
is continue bezig geweest om de bomen water te 
geven. We konden hiervoor gebruikmaken van de 
baanbereniging waar we waterslangen op konden 
koppelen. De laatste bomen rond het clubhuis zijn 
eind april aangebracht, wat verre van ideaal is. Het 
heeft altijd de voorkeur om het plantwerk ruim 
voor de start van het groeiseizoen af te ronden. 
Bomen die verzwakt zijn door het verplanten, 
hebben minder weerstand en kunnen daardoor 
worden aangetast door de eikenspintkever of door 
de dennenscheerder. Als je dit ziet, heeft de boom 
de overlevingsstrijd verloren. Maar mede door alle 
aandacht en zorg die er aan de bomen is besteed, 
hebben maar 42 bomen de zomer van 2018 niet 
overleefd. Naast de werkzaamheden op het golf-
terrein heeft het team van Jos Scholman ook in 
eigen beheer het parkeerterrein, de infrastructuur 
rond de greenkeeping en het clubhuis, diverse 
bruggen en de asfaltbuggy en werkpaden door het 
terrein aangelegd. Het resultaat is iets waar we met 
zijn allen trots op zijn. Het is een aanwinst voor het 
Nederlandse golflandschap. 

Hans Kok is projectleider bij Jos Scholman.

h2pro.icl-sf.com/nl/

Krijg grip op de 
Green Deal 

Beperk nutriënt uitspoelingen met:

Krijg grip op uw water 
met de nieuwste ICL technologieën
De beste vrijgavepatronen op lange termijn 
(ICL-werkingsduren gedeclareerd bij 21°C bodemtemperatuur)

Bevat Poly-S en PACE resin coatingstechnologie

Ook leverbaar in mini korrels voor optimale grasdekking 
ook bij lagere doseringen

Met magnesium en calcium voor sterker, groener gras 
en een verbeterd klei-humuscomplex zonder pH invloed

www.icl-sf.nl 

Adv_SierrablenPlus_Greenkeeper_sc.indd   1 27-06-18   09:32



4 - 201866

deze maand gingen de laatste acht van de in totaal achttien holes van de golfbaan Bernardus in Cromvoirt open. Met de gereedgekomen golfbaan kent 

Cromvoirt een baan van internationale allure, die bovendien is ingericht op duurzaam beheer van de toekomst. Vos Capelle is vanaf het eerste uur bij de 

baan betrokken met een breed pakket aan producten. Bart van Kollenburg van Vos Capelle: ‘Bernardus is voor ons een uniek project. Op dit kwaliteits-

niveau worden tegenwoordig niet veel golfbanen meer aangelegd.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Nadat aannemer Jos Scholman startte met de aan-
leg van golfbaan Bernardus in het Noord-Brabantse 
Cromvoirt, heeft de golfbaan zich in sneltreinvaart 
ontwikkeld. Onder de bezielende leiding van Golf 
Course Superintendent Niall Richardson en Dirk 
van de Weert is het 82 hectare grote golfterrein 
nu klaar voor gebruik, waarbij duurzaam beheer 
voorop staat.  Dit duurzame aspect zit hem in zo 
min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen, bemesting en water. 
Bij de aanleg zijn zoveel mogelijk elementen die 
voor problemen kunnen zorgen geëlimineerd, 
aldus Bart van Kollenburg, salesmanager Openbaar 
Groen, Sportvelden & Golfbanen bij Vos Capelle. 

‘Deze golfbaan is gebouwd op een mooi gebied-
seigen zandpakket. De greens zijn opgebouwd 
met puur zand met keramische toevoegingen en 
geen mengsel van zand en heidecompost, zoals 
gebruikelijk is. Dat maakt het beheer geschikt voor 
de toekomst.’

Oase van rust
De deze maand geopende golfbaan Bernardus is 
ook bij de organisatie van de KLM Open niet onop-
gemerkt gebleven. De golfbaan tekende onlangs 
een contract voor drie jaar met de toernooileiding 
van de KLM Open, die het grootste Nederlandse 
toernooi vanaf 2020 in Cromvoirt organiseert. Het 

ontwerp van Bernardus komt van de Californische 
architect Kyle Phillips. De baan zelf dankt zijn naam 
aan de Bernardus-wijngaarden in Californië. 
Eigenaar Robert van der Wallen, die vijftig procent 
van die Californische wijngaarden bezit, vernoem-
de zijn baan hiernaar. Golfbaan Bernardus is voor 
het 75-jarige Vos Capelle een mooi prestigeproject, 
vertelt Van Kollenburg. ‘Golfbaan Bernardus is een 
unieke high end golfbaan, ingezaaid met honderd 
procent roodzwenken -van tee tot green- en volop 
heide. De baan ligt mooi gesitueerd in de zanduit-
lopers van de Loonse en Drunense duinen, onder 
de rook van Den Bosch. Je ervaart er een enorme 
stilte. Als je midden op de baan staat hoor je niets: 

‘Golfbaan Bernardus: een baan 
van internationale allure’
Bernardus richt zich met een prestigieuze, duurzaam aangelegde golfbaan op de 
toekomst met chemievrij beheer
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geen auto’s of ander stadsrumoer. Het is een oase 
van rust in de drukte van alledag.’

Bescherming tegen konijnen
De samenwerking met Niall Richardson en Dirk van 
de Weert begon al in 2011 bij golfbaan The Dutch, 
vertelt Van Kollenburg. ‘Destijds leverden we de 
materialen voor The Dutch. Dan heb ik het over 
graszaden, meststoffen, plantversterkers, bodem-
verbeteraars en wetting agents. Bij deze baan 
zijn daar bij de aanleg en de grow-in nog andere 
producten bijgekomen. Denk aan bamboe en 
gaas om de greens tegen konijnen te beschermen, 
maar ook bijvoorbeeld (hand)gereedschappen, 
meststoffenstrooiers, anti-worteldoek, boompalen 
en boomband.’ Het unieke aan de golfbaan in 
Cromvoirt is volgens Van Kollenburg het compleet 
duurzame karakter ervan. ‘De golfbaan is ingezaaid 
met enkel roodzwenkgras, de toplaag en onder-
bouw bestaat uit op puur zand. Daarmee zijn we 
niet onbekend. De plantversterking vindt puur 
plaats op basis van vocht, er is een lage input van 
meststoffen.’ 

Honderd procent chemievrij
De basis voor een gezonde grasplant is altijd de 
bodem, benadrukt hij. ‘We zijn dan ook trots om als 
preferred supplier een breed pakket aan producten 
te mogen leveren. De afwatering van de baan is, 
mede door het gebruik van het juiste zand, enorm. 
De grasplant heeft altijd droge voeten. Bedenk 
daarbij dat water altijd een trigger is voor ziektes 
en plagen. De toplaag en de grasplant blijven veel 
beter droog. Water na een regenbui wordt snel 
afgevoerd. Daardoor is de schimmeldruk laag; 
jaarrond heb je er voordeel van. Het doel is dan 
ook deze golfbaan vanaf het begin chemievrij te 

beheren. Dat maakt het tot een unieke, high end 
golfbaan.’ De samenwerking tussen Vos Capelle en 
superintendent Niall Richardson werkt na al die 
jaren gesmeerd. Nadat Richardson een plan heeft 
opgesteld, overlegt hij dit met Van Kollenburg. 
Richardson: ‘Vos Capelle is een fijn bedrijf met een 
groot assortiment, prettig contact en kennis van 
zaken. Het is voor mij ideaal dat zij juist ook die 
A-merken leveren die ik graag gebruik. Denk hier-
bij aan de meststoffen van Melspring en Headland 
en de wetting agents van Aqua-Aid.’

Gediplomeerde adviseurs
Van Kollenburg noemt het advies op maat dé 
specialiteit van de in het Brabantse Sprang-Capelle 
gevestigde toeleverancier in openbaar groen. 
‘We willen greenkeepers helpen de golfbaan zo 
duurzaam en efficiënt mogelijk aan te leggen en 
te beheren. Dit doen we door een sterke relatie op 
te bouwen met onze klant. Op die manier weten 
we wat er speelt in zijn situatie. We kunnen een 
heel gericht advies op maat maken met de juiste 
producten op het juiste moment.’ Van Kollenburg 
wijst erop dat de vier adviseurs van Vos Capelle 
beschikken over het diploma ‘Expert natuurgras’, 
de hbo-cursus van de HAS Hogeschool. ‘Daarnaast 
investeren we samen met onze leveranciers in ken-
nisdeling. Een aantal keren per jaar volgen onze 
adviseurs een producttraining waarin onder ande-
re proefresultaten en nieuwe producten besproken 
worden. Dat geeft onze klanten de zekerheid dat 
onze adviseurs beschikken over de hoogste techni-
sche en praktische kennis in het vakgebied.’

Topliga-golfbaan
Van Kollenburg wijst op de verschillende dilemma’s 
waar greenkeepers voor staan. ‘Zo willen ze 

beschikken over een golfbaan van kwalitatief hoog 
niveau, terwijl de budgetten onder druk staan.’ 
Chemievrij beheer in 2020 vormt de volgende 
uitdaging. Zoals golfers een strakke, groene golf-
baan verwachten, eisen greenkeepers van hun 
toeleveranciers betrouwbare kwaliteit en service. 
Daar hoort ook een deskundig advies bij. We zijn 
vereerd om een bijdrage te leveren aan zo’n mooie, 
topliga-golfbaan van hoge kwaliteit. Golfbaan 
Bernardus ligt er fantastisch bij. De aanleg van 
deze golfbaan was voor ons dus ook vergelijkbaar 
met het spelen van een topwedstrijd. Al onze ken-
nis en kunde komen hierbij samen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27176/golfbaan-ber-
nardus-een-baan-van-internationale-allure
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Less is more, een leus waarbij je wellicht niet 

meteen denkt aan Bernardus Golf in Cromvoirt. 

de nieuwe high-end Brabantse baan heeft 

weinig financiële concessies gedaan. Maar des-

ondanks is less toch more volgens Jan Coppens. 

Coppens is senior salesmanager Sport en golf, 

bij Smits bv uit Veldhoven en hij vertelt over 

‘hun’ beregeningsinstallatie in Cromvoirt.

Auteur: Willemijn van Iersel

Smits was al ruim tien jaar betrokken bij de plan-
nen voor een golfbaan in Cromvoirt. Deze plannen 
kwamen in een stroomversnelling toen onder-
nemer Van der Wallen het plan in 2016 overnam. 
‘Nadat we ons eigen ontwerp voor de beregening 
hadden doorgerekend, kregen we de opdracht’, 
vertelt Coppens. Smits heeft bij zijn Brabantse pro-
vinciegenoten zijn meest geavanceerde, uitgebrei-
de beregeningssysteem ooit mogen aanleggen. 
Ook hieruit blijkt weer dat Bernardus zich niet laat 
leiden door prijs en commercie, maar gaat voor 

kwaliteit. Coppens vertelt trots over het mooie 
werk dat ze op Cromvoirt hebben afgeleverd. De 
héle baan in Cromvoirt is uitgerust met berege-
ning, waarbij meer sproeiers dan gebruikelijk zijn 
geplaatst. Coppens’ mening over beregening is 
‘less is more’. Het tegenstrijdige hieraan is dat meer 
sproeiers met minder water toekunnen. ‘Vaak moet 
mijn advies toch opboksen tegen commerciële 
en financiële overwegingen. In Cromvoirt gaat 
kwaliteit en vakmanschap altijd vóór prijs. Dat is 
het unieke aan Bernardus.’ Volgens Coppens kan 

een baan, vanwege zon en wind, in de werkelijk-
heid altijd meer sproeiers gebruiken dan op een 
tekening staan. ‘Wanneer wij tijdens de aanleg van 
mening waren dat er veranderingen aangebracht 
konden worden voor een beter resultaat, gebeurde 
dit vaak in goed overleg met het greenkeeping-
team. Dit werkte erg fijn.’

De Cromvoirtse baan bevat veel heide. Heide, een 
droogteminnend plantje, moet niet ongewild het 
slachtoffer van een overproductieve beregenings-

Minder water met 
méér sproeiers
Less is more, zelfs op Bernardus
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installatie worden. Dit zal bij Bernardus zeker het 
geval niet zijn: het water komt alleen op de juiste 
plekken. Ook daarom zijn er extra (sector)sproeiers 
aangelegd bij Bernardus. Er kan zeer afgebakend 
worden beregend. Coppens vult aan: ‘Ik zeg niet 
dat we hier een onbeperkt budget hadden, maar er 
werden geen concessies aan de kwaliteit gedaan.’
 
Ook de opbouw van Bernardus laat zien dat com-
merciële belangen niet de boventoon voeren.
De aanleg van de baan nam ongeveer twee jaar in 
beslag. Puur vanwege van de kwaliteit is heeft men 
de tijd genomen voor de aanleg. ‘Echt een uniek 
project’, volgens Coppens. 

Type beregening
Als jarenlang importeur en installateur van Rain 
Bird Irrigation products heeft Smits bv ook bij dit 
project de techniek en materialen van dit merk 
toegepast. Alle greens zijn uitgerust met een back 
to back beregening. Er zijn pop-upsproeiers die 
met hun ruggen tegen elkaar staan: de ene kant 
beregent de green zelf en de andere sproeier bere-
gent de surrounding van de green. Uiteraard zijn ze 
apart te besturen. 
Op alle greens is ook een ‘handwateringpoint’ 
geplaatst, omdat de greenkeeping de greens veel 
met de hand water wil geven. De basis (water)
behoefte van de green wordt uiteraard met de 
pop-upsproeiers aangebracht. Alle zichtbare boxen 
en handwateringpoints zijn in overleg met de 
architect en de greenkeeping zodanig geplaatst 
dat de golfer ze niet ziet vanuit de speelrichting. 
De tees worden allemaal apart beregend met een 
groep kleine sectorsproeiers per teebox. 
Bij grotere tees kunnen de linker- en rechterzijde 
ook nog apart aangestuurd worden. De fairwaybe-

regening is een zogenaamde ‘Full grid’-beregening; 
dit wil zeggen dat alles binnen de maailijnen van 
de fairway wordt beregend met pop-upsproeiers in 
een raster van 21 m. Dit betekent dat op sommige 
fairways wel drie of vier rijen fairwayberegening 
aangelegd zijn. Uiteraard zijn ook deze sproei-
ers apart aan te sturen, zodat fijnmazig en naar 
behoefte beregend kan worden. Ook de driving 
range is op deze manier ingericht. 
Bernardus heeft daarnaast ongeveer twee kilo-
meter zogenaamde walkway-beregening. Hierbij 
wordt met een reeks kleine pop-upsproeiers een 
graslooppad (walkway) ongeveer 5 m breed bere-
gend. Ook zijn er verschillende secties met drup-
pelslangen aangelegd voor hagen en plantvakken. 

digitale snufjes
De beregening wordt bestuurd met een Rain Bird 
Stratus II Central Controll-computer die makkelijk 
en overzichtelijk het beregeningssysteem beheert.
De greenkeeping kan via een tablet vanuit de 
baan de installatie besturen en aanpassingen of 
testen doen. De beregening bevat een digitale 
neerslagmeter, al denkt het systeem ook uit zich-
zelf. Volgens Coppens is dat vandaag de dag een 
veel geplaatst apparaat: ‘Wij zetten tegenwoordig 
al gauw een digitale neerslagmeter op het bere-
geningsysteem. Het is een optie waarbij je water 
en dus kosten bespaart. Wanneer de digitale neer-
slagmeter natuurlijke regen detecteert, stopt het 
beregenen automatisch voor, bijvoorbeeld, één 
uur. Na dat uur kijkt het programma hoeveel neer-
slag er gevallen is en of het nog regent. Als het niet 
meer regent, wordt het programma herschreven 
en opnieuw gestart. Als het ’s nachts weer regent, 
gaat deze procedure weer opnieuw van start. Er 
wordt dus nooit onnodig water verspild. Coppens: 

‘In Nederland wordt altijd nog gedacht dat grond-
water gratis is, maar bij Bernardus moet het water 
door twee pompen heen en die lopen niet gratis.”

Bernardus haalt het water uit twee geslagen 
grondwaterputten. Na het realiseren van de 
waterputten bleek dat het grondwater toch te veel 
ijzer bevatte voor beregening.  Coppens licht toe: 
‘Daarom hebben we een ontijzeringsinstallatie met 
waterbuffer voorgesteld. 
Deze installatie ontijzert zo’n 50 kuub water per 
uur. Dit is te weinig voor direct gebruik, vandaar de 
combinatie met een afgesloten bassin. Dat is ook 
meteen veiliger: mochten er problemen ontstaan 
met de ontijzering, dan zit je niet direct zonder 
water. Het bassin kan tot 4000 kuub water opslaan. 
Vanuit het bassin wordt het water met een pomp-
installatie richting de baan gepompt. De capaciteit 
van de pompinstallatie is 100 kuub per uur.” 

‘Ook een mooie toevoeging aan Bernardus is de 
primaire brandblusvoorziening die we aangelegd 
hebben. Deze bestaat uit een bron met onderwa-
terpomp en twee hydranten in de buurt van de 
gebouwen. De pomp voor deze voorziening heeft 
zijn eigen stroomtoevoer.’ Coppens besluit: ‘Al met 
al een heel mooi project waarmee wij met veel ple-
zier aan hebben bijgedragen.” 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27183/minder-water-
met-mr-sproeiers
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Het onderhoud van een gloednieuwe golfbaan als Bernardus vergt veel van greenkeepers. Voor de vele taken waaruit het greenkeepersvak bestaat, 

worden dan ook de beste machines gebruikt. een machine die bij Bernardus al een tijd gebruikt wordt om te beluchten is de redexim Verti-drain 7461, 

geleverd door Gebr. Bonenkamp Techniek en Handel b.v. uit iJsselstein. 

Auteur: Linde Kruese

Beluchten wordt bij 
Bernardus gedaan met de 
Redexim Verti-Drain
Licht genoeg voor golfgreens en robuust genoeg voor fairways
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De geschiedenis van Gebr. Bonenkamp gaat al 
terug naar halverwege de 19e eeuw. Het bedrijf 
is van een kleine smederij uitgegroeid tot een 
landelijk opererend bedrijf in tuin- en parkma-
chines, tractoren en werktuigen. Vanuit de twee 
vestigingen IJsselstein en Tiel worden particuliere 
en zakelijke klanten bediend. Een van die klan-
ten is dus Bernardus. Voor het beluchten heeft 
Bernardus Golf gekozen voor de Redexim Verti-
Drain, wereldwijd de meest gebruikte beluchter. 
Gebr. Bonenkamp heeft eind 2017 de Redexim 
Verti-Drain 7461 geleverd aan Bernardus. Henry 
van Steenis van Gebr. Bonenkamp vertelt: ‘Deze 
machine optimaliseert de bodemstructuur, waar-
door de drainage en de beluchting verbeterd wor-
den. De machine heeft een werkbreedte van 160 
cm, weegt 900 kg en heeft een werkdiepte tot 35 
cm. Er zijn diverse pennen te gebruiken, waaronder 
vaste en holle pennen.’ 

Lichte allround beluchtingsmachine
De Redexim Verti-Drain 7461 bevat de technologie 

van de tweede generatie Verti-Drain lijn met nieu-
we en verbeterde functies, waaronder een nieuwe 
hoekverstelling tot 25 graden. De 7461 is lichter 
dan bijvoorbeeld de 7516, en kan dus gebruikt 
worden met kleinere tractoren. De Verti-Drain is 
een allround beluchtingsmachine die licht genoeg 
is voor werkzaamheden op golfgreens, maar ook 
robuust genoeg voor werkzaamheden op fairways. 
Bernardus zal de machine in gaan zetten op de 
voorgreens, de paden en de fairways.

intensieve samenwerking met Bernardus
De standaard uitvoering van de Verti-Drain 7461 
heeft massieve prikpennen van 18x300 mm of 
24x400 mm, een voor- en achterroller met schra-
per, aftakas met slipkoppeling en tandwielkast 

met drie versnellingen. Mogelijke opties zijn de 
Turf Holddown Fingers, die het omhoog trekken 
van de gras mat voorkomen, de Core Collector 
voor het verzamelen van proppen bij prikken 
met holle pen en het hydraulische wielstel. De 
levering van de Redexim Verti-Drain 7461 maakt 
deel uit van een langdurige overeenkomst tussen 
Gebr. Bonenkamp en Bernardus Golf. Van Steenis: 
‘We hebben inmiddels een jarenlange intensieve 
samenwerking met Bernardus. Door de jaren heen 
heeft Gebr. Bonenkamp naast de Redexim tal van 
andere machines mogen leveren. Denk hierbij aan 
tractoren en gereedschap. Gebr. Bonenkamp en 
Redexim wensen medewerkers van Bernardus veel 
werkplezier met de machines.’‘Deze machine optimaliseert 

de bodemstructuur 

waardoor de drainage en 

de beluchting verbeterd 

wordt’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27177/beluchten-
wordt-bij-bernardus-gedaan-met-de-redexim-verti-
drain
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Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2018 
voor de zesde keer op rij, de verkiezing van de 
Greenkeeper of the Year. Met dank aan de sponsors 
Jean Heybroek en ICL 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
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De visie van Gazonbemesting.nl is gericht op het 
natuurlijke systeem dat altijd al heeft bestaan. Iets 
waar we van nature weer naar teruggaan, omdat 
veel schadelijke, chemische middelen ons niet op 
een vriendelijke en nuttige manier vooruithelpen. 

Complex systeem
Wanneer we begrijpen dat de natuur een systeem 
is met een grote diversiteit en het geheel meer is 
dan de som van de delen, kunnen we het gehele 
systeem waar de grasmat uit bestaat voeden en 
verzorgen. Dit resulteert, met het juiste advies, in 
de praktijk in reductie van ziektes en plagen. Niet 
door ze te bestrijden, maar door het juiste even-
wicht en balans te creëren waar de natuur op zijn 
sterkst is. 

MrL-vrij 
We zijn het verplicht aan onszelf en aan iedere 
generatie die na ons komt. Maak de juiste keuzes 
en kies voor een geheel MRL-vrij systeem. Samen 
met het juiste advies en de juiste intentie weten 
we dat het mogelijk is. 

SYNerGY & HerON “4GreeN”
SYNERGY en HERON 4GREEN zijn producten die 
bijdragen aan een natuurlijk weerbaar systeem. 
De eenheid wordt vanuit het natuurlijke hersteld. 
SYNERGY bevat krachtige elementen die de 
natuur al vele jaren gebruikt, waaronder makkelijk 
opneembare koolstofbronnen, kruidenextracten, 
co-enzymen, verzeepte oliën en plantextracten. 
Samengesteld met de juiste intentie, een gezonde 

balans en evenwicht in het natuurlijke systeem. 

HERON bevat uiterst krachtige micro-organismen 
die een belangrijke rol vervullen in het op peil 
brengen van de juiste en nuttige bodemorga-
nismen. Het leger van miljarden organismen kan 
de vier belangrijkste enzymen produceren. Deze 
samenstelling is perfect voor een systeem dat in 
balans gebracht moet worden. 

Kern
De mooie resultaten die Gazonbemesting.nl heeft 
geboekt, kunnen we onderbouwen vanuit onze 
visie. Golf- en sportvelden willen we gezond hou-

den en ook onszelf willen we zo gezond mogelijk 
houden. Dat is onze echte rijkdom. De greenkee-
per van de toekomst weet dat wij het met deze 
blauwe planeet moeten doen, ons eigen ‘blauwe 
ruimteschip’.

Een hole-in-one: next level 
biostimulanten

alle aspecten in de natuur hebben een 

samenhang. Of het nu gaat om de graskwaliteit, 

microbiologie, immuunsysteem, plantengroei of 

nuttige omzetting. Het gaat om het natuurlijke 

evenwicht.
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Dit vakblad bestaat inmiddels al weer ruim 25 jaar, maar uitgerekend in deze 
editie doen we iets bijzonders. Een editie die grotendeels gewijd is aan één 
specifieke baan. En dan hebben het natuurlijk over Bernardus.  De special over 
deze baan heeft weinig te maken met de lange wordingsgeschiedenis van 
Cromvoirtse golfclub. Ik heb het even nagezocht, maar de eerste melding in 
onze redactionele kolommen over een baan in Cromvoirt komt uit 2008. Toen 
wisten wij te melden dat de familie Hendriks weer een stap verder was met 
een baan op hun grond. Een baan die getekend zou gaan worden door golfar-
chitect Gerard Jol. Wie het allemaal nog een keer na wil lezen, verwijs ik met 
alle plezier naar onze website waar een groot aantal berichten terug te lezen 
is. Heel interessant is het allemaal niet. 

De gerealiseerde baan is heel anders geworden dan dat bericht uit 2008 doet 
vermoeden. Zowel de architect als de initiatiefnemer is gewijzigd en op het 
fijne en arme Cromvoirtse zand is een baan gecreëerd van on-Nederlandse 
proporties. Dat is goed voor de Nederlandse golfwereld, maar ook vooral goed 
voor greenkeeping in Nederland. Het bijzondere van Bernardus is wat mij 
betreft niet het feit dat de golfarchitect, de aannemers en de greenkeeping 
staf over een budget kon beschikken waar de meeste greenkeepers alleen 
maar van kunnen dromen, maar vooral vanwege hun on-Nederlandse com-

promisloze manier om met baanonderhoud om te gaan. Het is misschien een 
stap te ver voor de gemiddelde baan om te zeggen ‘Waarom tevreden zijn met 
een 8 als 9 met hetzelfde budget ook mogelijk is?’, maar hetzelfde trucje kun je 
in de door een zesjes-cultuur geregeerde branche ook toepassen op dat zesje 
waar veel Nederlandse greenkeepers al tevreden mee zijn. Natuurlijk heb je 
geld nodig en meer is altijd makkelijk, maar passie en de onwil om compro-
missen te sluiten helpen evengoed.  Dat compromisloze kunnen we allemaal 
meepikken uit de aanleg van deze nieuwe championship course. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

Een nieuwe standaard
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