Hollandse tees op Heidemeer
Renovatie van tees met zoden

In Greenkeeper nummer 2 2008 zijn we
ingegaan op de kwaliteit en beschikbaarheid van greenzoden van Nederlandse
graszodenkwekers. Zo besloot golfbaan
Kleiburg zijn zoden in Engeland op de kop
te tikken. In reactie op dit artikel stuurde
Bram Metselaar van golfbaan Heidemeer
de redactie van Greenkeeper het volgende
bericht: “Hoe ver moet je soms gaan om
je grasmat goed voor elkaar te krijgen?
Als zelfs voetbalvelden al over het kanaal
gaan – Ipswich met Arenagras – is het dan
zó gek dat wij de juiste zoden gewoon in
Nederland halen?”
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Na jaren met onvoldoende resultaat in touw te
zijn geweest met het bij- en doorzaaien van de
tee-off van hole drie, besloot hoofdgreenkeeper
Bram Metselaar de zaak maar eens grondig aan
te pakken. Metselaar: “Sinds de aanleg van de
baan in 1993/1994, namen de problemen met
deze afslag louter toe. Door gebrekkige drainage
en een slechte ondergrond raakte de bodem
steeds verder verzacht. Wateroverlast werd nog
eens in de hand gewerkt doordat er geen direct

Mogelijkheden creëren
Omdat doorzaaien niet het gewenste resultaat
bood, diende er een drastischer maatregel genomen te worden. Metselaar: “Samen met Wout
Muilwijk van Prograss wandelde ik over de baan
en zochten we naar een oplossing. ‘Wat moeten
we doen om ervoor te zorgen dat het gras erop
blijft?’ We kwamen tot de conclusie dat renoveren van de tee door middel van zoden de beste
oplossing is. Door te kiezen voor graszoden en

zonlicht op de derde tee komt. De afslag ligt in
een bosrijk gebied, waardoor een Arena-effect
ontstaat. Weinig wind, geen licht en veel vocht,
met als resultaat een zompige bodem.”
Naast wateroverlast die de afslag kwetsbaar
maakte, was de nijpende situatie op de derde
tee vooral toe te schrijven aan ruimtegebrek.
“De tee-off was aan de krappe kant. Zeg maar
gewoon ‘te klein’. Hierdoor hadden we nauwelijks mogelijkheden om de tee te verplaatsen
en overbelasting van het gras was snel een feit.
Je kunt wel raden wat het gevolg was: geen
gras. We hebben op een gegeven moment zelfs
kunstgrasmatten op de tee moeten leggen”, licht
Metselaar toe.

niet voor graszaad, zou de baan bovendien veel
eerder weer open kunnen. We hebben al eerdere ervaring met het inzaaien van tees, op hole
één en vier. Daar waren soortgelijke problemen
en het duurde erg lang voordat de mat weer
volledig groen en hersteld was en er weer op
gespeeld kon worden.” De hoofdgreenkeeper
vervolgt: “Naast een nieuwe grasmat, was het
zeer gewenst om de afslag ook vooral langer en
breder te maken. Om zo meer mogelijkheden te
creëren om de tee-off te verplaatsen. Daarmee
vergroot je de herstelperiode van het aangetaste
gras. Verder diende het oppervlak van de derde
tee ook vlak gemaakt te worden, zodat we het
extra bijgetrokken oppervlak ook volledig kunnen
benutten.”

Achtergrond

Renovatie
Met de levering van drie pallets met teezoden
kon de eigenlijke renovatie van start gaan.
Metselaar: “Eerst diende de oude zoden eraf
gehaald te worden met een graafmachine.
Vervolgens hebben we de nieuwe randen uitgegraven. De gevormde tee-off hebben we toen
opgevuld met een toplaag en deze vlak geschoven naar de randen toe. Na het leggen van de
graszoden hebben we met het handje bezand.
Zo hebben ik en mijn team na een dag flink aanpoten de mat erin gelegd en na één dag stond
de seniorencompetitie er al vanaf te slaan.” Hij
vervolgt: “Nu ruim een week later ligt er een
goede gezonde mat met een goede wortelontwikkeling. Ik denk dat Stefan Roks van Uniek nog
heel wat zoden zal gaan leveren in Nederland als
hij deze kwaliteit blijft handhaven.”

Bram Metselaar

Verbazing
Met het nemen van het besluit om de tee-off van
hole drie volledig te bezoden, diende de greenkeeper allereerst geschikte zoden te vinden. “Op
aanraden van Wout Muilwijk kwam ik terecht bij
de firma Uniek graszoden in Bergen op Zoom.
Hier moest een goede mat met teespecial-zoden
liggen. Na een aantal telefoontjes over prijzen

en levering, brachten ze de mat gebracht en ik
moet zeggen dat ik verbaasd was over de goede
kwaliteit van de rollen. Zeker gezien de slechte
weersomstandigheden die er half maart waren.
De zoden bestaan uit een mengsel van Prograss:
roodzwenk, Engels raaigras en veldbeemd. De
teezoden zijn geschikt voor een schaduwrijk
gebied.”

Het kappen van een aantal bomen zou het
Arena-effect op de afslag kunnen tegengaan en
meer luchtdoorlatendheid creëren; echter is dat
geen optie. Metselaar: “De vele eiken die hier
groeien zijn heilig, dus kappen is geen optie. Het
met regelmaat snoeien van de ondergroei van
het bos zorgt wel voor meer openheid, zodat het
gebied ook beter kan doorluchten.”
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