Baanmanager/hoofdgreenkeeper Rob Van Vliet.

Een goede arbeidsethos van zijn
medewerkers, gevoel voor de noodzaak van werkzaamheden, betrouwbare leveranciers en de wens om
zo snel mogelijk een Committed to
Green-baan te worden. Dat zijn speerpunten die Rob van Vliet, baanmanager/hoofdgreenkeeper van Golfbaan
De Vlietlanden bij Wervershoof, heeft.
Deze zomer werd een uitbreiding in
gebruik genomen. De redactie van
Greenkeeper bezocht de baan en
vroeg Van Vliet wat daar in zijn situatie bij kwam kijken.
Auteur: Broer de Boer

Geloof, hoop en liefde
in polderparadijs
De Vlietlanden ziet toekomst in CtG
Baanmanager. Dat vermeldt Rob van Vliet op
zijn visitekaartje. Maar eigenlijk doet de jonge
ondernemer álles. De openbare 9-holes par 3
baan, waar ooit legertenten dienden als clubhuis,
werd omgetoverd tot een volwaardige 18-holes
golfbaan. Deze zomer werd een uitbreiding in
gebruik genomen, waardoor er meerdere par-4
holes bijgekomen zijn en zelfs een par-5 met
een lengte van 430 meter. Andere holes werden

Hier vliegen de ijsvogels over.
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aangepast om nog meer lengte te scheppen. In
het eenvoudige maar smaakvolle clubhuis vertelt
hij: “Eerder deed ik alle werkzaamheden op de
baan zelf. Maar de baanvergroting heeft daar
behoorlijk verandering in gebracht.”
Zoals je zou verwachten heeft Van Vliet toen geen
greenkeepers aangenomen, maar juist ‘gewoon
een paar fanatieke werkers’. Bedoeling was hen
te smeden naar zijn wensen. Dat heeft volgens

hem goed uitgepakt. Van Vliet: “Het doet blijken
dat je je medewerkers dan toch veel moet leren.
Aanvankelijk realiseren ze zich niet waarom er bijvoorbeeld geprikt moet worden en waarom, hoe
en hoeveel je moet bemesten. Dat heeft me veel
energie gekost. Toch vond ik op dat moment de
arbeidsethos veel belangrijker dan de inhoudelijke
vakkennis die een greenkeeper moet hebben.
Die kennis kun je bijspijkeren. Zelf volgde ik de
opleiding tot greenkeeper bij IPC Groene Ruimte.
Ik heb mijn twee medewerkers daar ook naar toegestuurd deze winter en ik moet zeggen dat ze
daar bijzonder veel hebben opgestoken. Terwijl ze
vroeger min of klakkeloos de opgedragen werkzaamheden als bemesten, bezanden en beluchten
uitvoerden, merk ik nu ook dat ze mee beginnen
te denken en gevoel beginnen te krijgen voor het
vak. Ik heb achteraf dus zeker geen spijt van mijn
aanpak. Belangrijke werkzaamheden zoals het
afstellen van de maaiers doe ik echter nog zelf.”
Op het gevoel
Van Vliet vertelt dat op de Vlietlanden veel werkzaamheden ‘op gevoel’ gebeuren: “Wij doen hier
niet alles zoals het handboek van de greenkeeper
dat voorschrijft. Bij ons zijn factoren als schraalheid van de zode, de kleur van het gras, de
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aanwezigheid van onkruiden maatgevender voor
maatregelen en bewerkingen dan een consequent
schema voor alles wat je op de golfbaan doet.”
En dat gevoel lijkt op het moment in de nazomer
dat ik de baan bezoek goed. De greens, ingezaaid
met een mengsel van gewoon struisgras en
roodzwenk, liggen er mooi groen en strak bij. Op
mijn vraag naar de maaihoogte van de greens
vertelt Van Vliet dat hij ze elke dag laat maaien,
maar dat zelfs de hoogte ‘op het gevoel gebeurt’.
Soortgelijk antwoordt hij op mijn vraag over de
bemesting van zijn greens: “In het vroege voorjaar starten we met de mengmeststof Marathon
Spring om het gras aan de groei te krijgen. In
de lente/voorzomer bemesten we met een lichte
gift zwavelzuur ammoniak. Terwijl er in mei/juni
nog een keer Basatop langwerkende gecoate
meststof overheen gaat. Voor de winter gaat er
DCM Autumn op in verband met de kalivoorziening. Nieuw ingezaaide stukken die schraal blijven
verwennen wij nog eens extra met Emtec 26-0-0.
Zodra ik zie dat een greens vaal en schraal begint
te worden, bemesten we zo snel mogelijk alle
greens. Geen individueel bemestingsplan dus voor
greens; dat maakt de planning alleen nodeloos
ingewikkelder.”
Baggerslib
Negen holes werden hier veertien jaar geleden al
in gebruik genomen. Het clubhuis bestond toen
een tijd lang uit legertenten, terwijl een zeecontainer dienst deed als werkplaats. Zes jaar geleden
volgden de tweede negen holes en dankzij de
nieuwe uitbreiding is de baan thans qualifying
en voorzien van alles waaraan een moderne
golfbaan moet voldoen. Van Vliet over de laatste

Typisch polderlandschap met pioniersvegetatie

uitbreiding: “Met de uitbreiding hebben we
onze 18-holes baan interessanter gemaakt. Die
uitbreiding hebben we slim gefinancierd. Eerst
hebben we de teeltaarde, gewoon poldergrond,
op de circa 5 hectare uitbreiding op grote ruggen geschoven. Daarna zijn er circa achtduizend
vrachtwagenladingen van 50 ton uitgeloogd baggerslib aangevoerd. Dat kostte geen geld, maar
het leverde zelfs geld op. Met als voordeel dat we
onze lidmaatschaps prijzen laag kunnen houden
en geen obligaties hoeven te verkopen. Met deze
grote hoeveelheid grond heeft de architect naar
hartenlust kunnen experimenteren met hoogteverschillen. Dat was ook toegestaan omdat de
gemeente Vlietlanden ons ten aanzien van de
hoogte binnen dit project geen beperkingen heeft
opgelegd. Na het shapen ging de teeltlaag er

“Ik koop dus alleen machines
met innovaties die zich
bewezen hebben”
weer over heen. De fairways zijn ingezaaid met
een mengsel van 50 procent gewoon roodzwenkgras en 30 procent veldbeemdgras en 20 procent
roodzwenkgras met fijne uitlopers.”
Terwijl we met een clubcar langs de 18 holes
rijden moet ik toegeven: het is toch wel bijzonder
om een polderbaan aan te treffen waar je pioniersvegetatie tegenkomt zoals wilgen en populieren, riet in watervoerende sloten, begrensd door
een keurige peppel-/wilgenwindsingel, compleet
met schouwplichtige sloten, terwijl ook nog jonge
fruitbomen de baan een accent geven.
Vertrouwen geven
Wat moet ik me bij het machinepark van De
Vlietlanden voorstellen? De jonge baanmanager
geeft aan dat hij aan overinvesteringen geen
behoefte heeft: “Ook al hebben de grondtransacties geld opgeleverd, mijn budgetten zijn
krap. Vanwege de uitbreiding moesten we wel
investeren. We zijn overgegaan van een eendelig Kubota-cirkelmaaidek voor de rough naar
een driedelig cirkelmaaidek van Ransomes. We
zetten nu een vijfdelige Ransomes-kooimaaier in

Rob van Vliet heeft gevoel voor PR en ziet kansen voor Committed to Green.

om de fairways te maaien, terwijl een driedelige
Jacobsen greensmaaier zorgt voor het inkorten
van het gras op de greens. Bij het uitkomen van
nieuwe materieelversies wacht ik altijd drie jaar
voordat ik eventueel overschakel. Dan heeft
namelijk de praktijk aangegeven of de innovaties
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“Ik heb wel duidelijk
aangegeven dat ik als
ondernemer uiteindelijk de
grenzen bepaal hoever we
hier met de natuur gaan”

De architect stoeide naar hartelust met hoogtes op deze uitbreiding. Rob van Vliet liet hier oude appelrassen
aanplanten.

echt waardevol zijn. Ik koop dus alleen machines
met innovaties die zich bewezen hebben. Doorgaans zijn dat geen nieuwe machines, maar mijn
leverancier Pols Zuidland weet precies waaraan
ik behoefte heb en daar vertrouw ik op. Ik geef
dus de voorkeur aan een goede gebruikte maaier,
die nog redelijk innovatief is en waar we dan nog
jarenlang met plezier mee kunnen maaien. Buiten
het slijpen van kooien voeren we op de Vlietlanden het onderhoud zoveel mogelijk in eigen
beheer uit.”

tuurlijk niet alleen leuk, maar ook buitengewoon
handig toen er een paar ijsvogels langs de ramen
van het clubhuis scheerden toen de Provincie
ons bezocht in verband met de mer-procedure.
Mensen uit de milieusector mogen rustig komen
kijken en meedenken in de ontwikkeling van de
natuur. Maar ik heb hen wel duidelijk aangegeven
dat ik als ondernemer uiteindelijk de grenzen bepaal over hoever we hier met de natuur gaan. We

gaan geen holes buiten gebruik stellen als opeens
een weinig voorkomende broedvogel zijn nestje
in de buurt van een green bouwt. In verband met
verbetering van de broedmogelijkheden hebben
we reeds twee holes tot één samengevoegd.
Maar terugkomend op Committed to Green; dat
werkt naar mijn mening twee kanten op: het is
goed voor de natuur op de golfbaan en het is
ook een kwalificatie die je kunt gebruiken om je
te onderscheiden. Ik denk er sterk over na om
bijvoorbeeld met een aantal andere Committed
to Green-banen een hospitality chain te gaan
vormen. Dan kunnen leden over en weer tegen
een lage vergoeding fijn in de natuur golfen. Dan
geef je de golfers een stuk extra natuurbeleving.
Iedereen, GVB of niet, mag hier komen golfen in
dit natuurparadijsje.”

“CtG is ook een kwalificatie
die je kunt gebruiken om je te
onderscheiden”
CtG-hospitality chain
De golfbaan, dichtbij het IJsselmeer, is een waar
eco-paradijsje in een polderlandschap. Van Vliet
brengt ter sprake dat er misschien wel sprake
is van een bijzonder microklimaat, waar ook
ijsvogels en zelfs karekieten zich thuis voelen. Van
Vliet antwoordt op mijn vraag wat Vlietlanden
aan de natuur doet: “Ik ben een natuurliefhebber
en dat is mede reden geweest dat onze baancommisaris met een van de greenkeepers naar een
Committed to Green-bijeenkomst is geweest.
Onze conclusie was dat ook wij het CtG-certificaat gaan aanvragen. De hele wereld ‘denkt’
tegenwoordig ‘groen’ en omdat wij ook ‘groen
denken’ is dat een logische stap. Het was na-

Eén van de tees op het oudere gedeelte van de baan.
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