Nieuwe adviseur Golfbanen bij IPC Groene
Ruimte
Casper Paulussen: “Beheerplan is de basis.”
Vanaf 1 september dit jaar is Casper Paulussen de nieuwe adviseur Golfbanen bij IPC Groene Ruimte. Hij vervangt hiermee Gerard Schoenaker
die na een dienstverband van 3,5 jaar in dienst getreden is bij De Ridder in Soesterberg. Het aantrekken van Casper Paulussen was eerst bedoeld
als uitbreiding van de adviesdiensten op het gebied van golfbanen maar Casper heeft de werkzaamheden van Gerard overgenomen.
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Interview

Casper Paulussen was eerder twaalf jaar hoofdgreenkeeper op golfbaan Almeerderhout. Na
ruim twintig jaar als greenkeeper in dienst te zijn
geweest startte hij in 2007 met zijn adviesbureau
NiB (Nature in Balance), gericht op cultuurtechnisch advieswerk op zowel sportvelden als golfbanen. Vanuit zijn bedrijf werkte hij voor diverse
opdrachtgevers in de sport- en golfbranche bij de
begeleiding van de aanleg en bij het beheer van
de accommodaties. Vanaf 2009 werkt hij voor
adviesbureau RIET in Bunnik, specifiek als toezichthouder groenbeheer en per 1 september bij
IPC Groene Ruimte, terug op de golfbanen!

“Op veel van de golfbanen in
Nederland ontbreekt helaas

ben op de kwaliteit van de greens. Maar vervolgens zet zich dit door naar de rest van de baan.

"Onafhankelijk toezicht is
een advies dat de hele lading
dekt"
Waarin verschil je van je voorganger, Gerard
Schoenaker?
Tussen Gerard en mij zit qua visie eigenlijk weinig
tot geen verschil. We zijn allebei van dezelfde
‘lichting’ en hebben dezelfde aanpak. Namelijk
die van duurzaam golfbaanbeheer. Gerard en ik
zitten wat dat betreft op 1 lijn.

Hoe ga je de ‘natuur in balans’ brengen in je
nieuwe uitdaging?
Ook in mijn functie bij IPC Groene Ruimte wil ik
het duurzaam beheer op de golfbanen doorzetten door cultuurtechnisch beheer optimaal uit te
dragen. Bij een vitale grasmat zullen gewasbeschermingsmiddelen doorgaans niet of slechts
beperkt nodig zijn.

Welke relatie zie jij tussen beheerplan - werkzaamheden uitbesteden – werkzaamheden in
eigen beheer
Het beheerplan vormt de basis. Aan de hand
van dit plan kun je bepalen of werkzaamheden
uitbesteed gaan worden, of dat je ze in eigen
beheer gaat uitvoeren. . Dat is altijd afhankelijk
van de mogelijkheden en wensen die de specifieke golfbaan heeft. Op veel van de golfbanen in
Nederland ontbreekt helaas momenteel nog een
gedetailleerd beheerplan. Wij maken beheerplannen en vervolgens kunnen wede beheerkwaliteit
als gevolg van het onderhoud door middel van
metingen inzichtelijk maken.

Een adviseur moet een goede taal spreken op de
golfbaan.Welke ‘taal ‘ spreek je welke aanpak
heb je?
In mijn aanpak staat de praktijk centraal. Dankzij
mijn ervaring op de golfbaan spreek ik de taal
van de greenkeeper: praktijkgericht……... De
greenkeeper is tenslotte dagelijks in de praktijk
bezig met het baanonderhoud. Wat dat betreft
spreken IPC Groene Ruimte en ik dezelfde taal,
namelijk die van de praktijkgerichte aanpak.

Een visie opstellen t.a.v. onderhoud eigen beheer/
versus uitbesteden onderhoud is lastig voor het
management. Wat is het generieke advies waarmee je het management van golfbanen in de
komende tijd tegemoet wilt treden.
Dan kom ik toch weer terug op de beheersplannen. Deze zijn essentieel voor het beheer en
onderhoud van de baan. Met een beheerplan
borg je de kwaliteit van de baan en is er continuïteit in het beheer.
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“Met een beheerplan borg je
de kwaliteit van de baan”
Wat versta jij onder een ideale manier van
kennisoverdracht in deze sector?
Door middel van een persoonlijke benadering kun
je het beste kennis overdragen. Samen met de
greenkeepers werk je aan constante verbeteringen die vaak in de eerste plaats betrekking heb-

bij het beheer en onderhoud draagt onafhankelijk toezicht bij aan de kwaliteitsverbetering en/
of kwaliteitshandhaving van de golfbaan. IPC
Groene Ruimte treedt regelmatig op als onafhankelijk toezichthouder op diverse golfbanen. En
met resultaat! Want uit onze Quickscans is gebleken dat de kwaliteit van deze banen en greens
significant is verbeterd!

Je loopt lang genoeg rond in dit wereldje om te
weten waar het aan schort bij goed golfbaanonderhoud. Kun je eens de top tien verbeteradviezen samenstellen wat onderhoud betreft?
Een top tien is lastig samen te stellen. De kwaliteit van dresszand, verbetering van de kennis van
bodem en bemesting en beregening staanbovenaan in dat lijstje. Een advies dat de hele lading
dekt is “onafhankelijk toezicht”. Door vanaf de
aanleg van de baan te zorgen voor onafhankelijk
toezicht, kunnen eventuele problemen al tijdens
de aanlegfase voorkomen worden. Vervolgens
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