Oog voor wintergreen en winterblues
Bladeren blazen

Op een steenworp afstand van Nijmegen in de gemeente Wijchen ligt recreatiegebied Berendonck. Ondanks de gemakkelijke ligging is de
reis er naartoe dit keer alles behalve eenvoudig. Wijchen wordt op de schop genomen. Tal van omleidingen zorgen voor een behoorlijke
zoektocht. Stress die eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming meteen verdwijnt. Het is hier schitterend. In dit 168 hectare grote
bosrijke gebied maakt de herfst langzamerhand plaats voor de winter. Je ziet het en je voelt het. Jaarlijks weten ongeveer 350.000 bezoekers
dit prachtige gebied te vinden. Bezoekers kunnen op en in de plas zwemmen, surfen, roeien, duiken en kanoën, maar ook vissen (hiervoor is
een vergunning nodig van de Federatie Veluwezoom).
Auteur: Pauline Rooseboom
Zestig hectare van deze sfeervolle ambiance zijn
van BurgGolf Wijchen. Vanuit een witte boerderij
tegenover het clubhuis van BurgGolf Wijchen
zorgen hoofd greenkeeper Marcel Brands en zijn
twee vaste medewerkers hier voor uitstekende
speelmogelijkheden in een rustgevende natuur
door middel van een goed onderhoudsplan.
Marcel Brands is vanaf 1991 in dienst bij
BurgGolf Wijchen. Eén van de eerste greenkeepers van BurgGolf Wijchen is Marcel Schook. Hij
begon er ooit samen met zijn vader. Als oude rot
in het vak weet Marcel Schook, met zijn twintig
haar ervaring, alles over de ins en outs van het
greenkeepersvak. En dat is ook wel te zien. Een
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terrein zonder winterblues. Hier kan onder
perfecte omstandigheden het hele jaar door
gespeeld worden. Marcel heeft BurgGolf Wijchen
letterlijk mee zien opgroeien en zelf mee doen
opbloeien. Marcel: “BurgGolf Wijchen is in 1985
opgericht. Ik werk er sinds1986 en heb in feite
alle uitbreidingen vanaf het begin meegemaakt.
Vanaf de eerste negen holes. Nu behoren we tot
één van de grootste golfclubs in de regio.”
BurgGolf Wijchen maakt deel uit van het
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BurgGolf ‘concern’. Met golfterreinen in
Nederland en België. In eerste instantie werd het
onderhoud centraal geregeld vanuit Amsterdam.
Marcel: “Sinds juli vorig jaar was het onderhoud
in handen van De Enk, onderdeel van Heijmans
Sport en Groen.“ De Enk is begin dit jaar
opgegaan in moederonderneming Heijmans
Sport en Groen. Eén en ander is het gevolg van
wisselende marktomstandigheden die om een
concreet en doortastend antwoord vroegen.

Als gevolg van deze verandering zijn er bij een
aantal activiteiten waar medewerkers van
Heijmans Sport en Groen in de weer waren
ontslagen gevallen. Vanaf heden opereert
Heijmans Sport en Groen onder één naam in de
markt, Heijmans Sport en Groen, en is actief in
buitensportaccommodaties voor atletiek, voetbal,
hockey, tennis en korfbal (zowel natuur- als
kunstgrasvelden en complete sportparken); golfbanen; tuin- en landschapsinrichting (onder
andere inrichting van de openbare ruimte
rondom kantoren en instellingen, parken en
daktuinen). In deze markten is Heijmans Sport en
Groen actief in advies, ontwerp, aanleg en
onderhoud. Marcel Schook: “Helaas hebben we
ook afscheid moeten nemen van één van onze
vaste medewerkers. Dat betekent dat onze
planning nu veel strakker loopt dan vroeger. Nu
het winter is, kunnen we goed uit de voeten met
ons team. Het is de bedoeling dat zodra de
eerste lente zon doorkomt ons team wordt
aangevuld met extra capaciteit. Dit alles moet
leiden tot een efficiënte organisatie die de
arbeidscapaciteit op dat moment ter beschikking
heeft dat de werkzaamheden daar om vragen.”
Maar zodra het zomerseizoen begint, zullen de
medewerkers hier echt wel op hun tenen moeten
lopen. Dan zal pas echt duidelijk worden welke
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impact een man minder op het geheel heeft.
Over de communicatie rondom het vervallen van
de naam De Enk en het ontslag van één van de
medewerkers van De Enk bij BurgGolf Wijchen
heeft Schook gemengde gevoelens. Op zaterdag
kreeg iedereen een brief in huis met daarin de
mededeling dat een reorganisatie omkeerbaar
was en de personeelsleden waarvan de arbeidsplaats verviel werden direct uitgenodigd om halverwege de komende week op kantoor te
komen om uitsluitsel te verkrijgen over de ins en
outs. Het is zuur om dit mee te moeten maken
als je nog geen anderhalf jaar eerder allen een
vast contract bij De Enk hebt ontvangen.
Administratief verandert er voor ons dus niet
zoveel. We nemen nu alleen de telefoon op met:
“Goedendag met Heijmans Sport en Groen” in
plaats van met: “Goedendag met De Enk.” “Ook
verandert er weinig in de manier waarop wij ons
werk moeten verantwoorden. Er worden
contracten met BurgGolf afgesloten en naar
aanleiding van deze contracten delen wij ons

werk in. Onze werkzaamheden bestaan uit het
maaien van gras en vijverkanten, knippen van
bunkerranden, harken van bunkers, het
verticuteren en beluchten van grasvelden en het
bezanden van de grasoppervlakken. De
kwaliteitseisen die Heijmans Sport en Groen bij
deze onderhoudswerkzaamheden nastreeft zijn
vastgelegd in het ‘Banenplan’ van BurgGolf. In
het Banenplan staan onze werkzaamheden
nauwkeurig omschreven. Heijmans Sport en
Groen heeft, om beter te kunnen inspelen op de
toenemende vraag met betrekking tot het
uitbesteden van het onderhoud op golfbanen,
een planningssysteem opgezet. Met dit intern
ontwikkelde planningsysteem ontstaat een beter
inzicht in de te verrichten werkzaamheden en de
benodigde capaciteit per week.” Op deze wijze
kan Heijmans Sport en Groen het onderhoud
voor haar opdrachtgevers effectief en efficiënt
uitvoeren. De werkzaamheden vragen om een
goede samenwerking tussen speler en greenkeeper. Op onze baan heeft de greenkeeper
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altijd voorrang. Logisch, door goed onderhoud
gaat het speelgenot er alleen maar op vooruit.
Het komt wel eens voor dat spelers zo in hun
spel opgaan dat je de nodige tact moet toepassen om je werk goed te kunnen doen. Omdat ik
zelf ook speel, heb ik gelukkig goede contacten
waardoor alles wat soepeler verloopt. Nu het
maaiseizoen voorbij is, krijgen vooral de wintergreens de aandacht, maar ook het blad dat op
de baan ligt vraagt veel aandacht,” legt Marcel
uit, terwijl hij in de verte kijkt. “De baan tiptop in
orde te houden. Ook tijdens de winter. Daar
draait het om. En als je de baan ’s winters verkeerd onderhoudt dan heb je er in het voorjaar
veel last van. Vandaar onze aandacht voor de
wintergreens. De vlag net iets verder zetten
zodat de green beschermd blijft.” Al met al geen
spoor van winterblues bij BurgGolf Wijchen. De
toekomst ziet er rooskleurig uit. “Er liggen
plannen om het terrein in de toekomst nog eens
uit te breiden, die lagen er al voor het opgaan
van De Enk in Heijmans Sport en Groen en ik
verwacht dat ze gewoon door zullen gaan als de
gemeente ze goedkeurt,“ besluit hij. “Geen
winterblues dus. Behalve het feit dat we afscheid
hebben moeten nemen van één van de onzen en
dat is nooit leuk. ”

Greens opruimen

www.greenkeeper.nl

13

