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Uit alle hoeken van ons land trokken baancommissarissen en hoofdgreenkeepers op zaterdag 4 maart jl. richting Nationaal Sportcentrum
Papendal. Met drommen tegelijk raakte de ontvangstzaal langzaam maar zeker vol. Er leken meer mensen dan ooit aanwezig... Zat het
programma van de Nederlandse Golf Federatie dan zo goed in elkaar? Aan het einde van de leerzame dag kon deze vraag positief
beantwoord worden... Prima!
Auteur: Arnoud de Jager
Royal and Ancient: de duurzame golfbaan.
Na de dagopening door de heren Maats
(Commissie Greenkeeping) en Gieskens (bestuur)
van de NGF kreeg Steve Isaac het woord. Isaac is
sinds enige jaren Assistent-Director Golf Course
Management van de Royal and Ancient in St.
Andrews. Vanaf zijn werkplek is Isaac
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het
programma van de R&A Golf Course Committee
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en het doorvoeren van beslissingen en
doelstellingen van deze commissie. Men richt
zich aldaar op het opstellen van richtlijnen voor
golfbaanbeheer, het coördineren van onderzoeksaanpakken en het bevorderen van belangen
van de golfsport d.m.v. het contact hebben met
milieuorganisaties en politiek. Isaac bewees met
zijn presentatie een bijzonder gerespecteerd
spreker te zijn. Hij reist veel om de werkzaam-

heden van de R&A te belichten. De meest
gebruikte omschrijving die hij tijdens zijn
presentaties uitdraagt is: ‘het optimaliseren van
de speelkwaliteit, terwijl het milieu door middel
van doeltreffend economisch en maatschappelijk
verantwoord beheer in stand gehouden wordt.’
Daarmee is de doelstelling van zijn comité
neergezet. Het gaat dus duidelijk om het
tevreden houden van iedereen die betrokken is
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waterproblematiek in Nederland. Stok is
oud-directeur van de NV Tilburgse
Waterleidingmaatschappij. Hij maakte kennis met
de nationale golfwereld toen hij het initiatief
nam om Golf Club Prise d’Eau te bouwen. Deze
golfbaan is aangelegd in het grondwaterbeschermingsgebied van de Tilburgse
Waterleidingmaatschappij en de regels op het
gebied van het toepassen van chemische
middelen en het gebruik van water zijn daar
streng. Vanuit deze achtergrond, maar zeker ook
vanuit zijn studie Weg- en Waterbouw aan de
TU in Delft, kwam Stok met een grote
waarschuwende vinger! Inmiddels is bekend dat
onze bestrijdingsmiddelenproblematiek niet in
verhouding staat met het tekort aan water in
Zuideuropese landen. In delen van Spanje en
Portugal zijn de mogelijkheden om golfbanen te
beregenen minder dan beperkt. De lezing van
Berry Stok richtte zich meer op te verwachten
regelgevingen met financiële gevolgen in de
nabije toekomst in ons land. Hoewel wij te
maken hebben met stijgende zeespiegels, tot
30% meer regen in de winters en daartegenover
drogere zomers, zullen wij in een nabij tijdperk
vele euro’s meer moeten gaan betalen voor
watergebruik. Zowel door particulieren als door
bedrijven zullen dan beurzen open getrokken
moeten worden.

bij het beheer van golfterreinen, maar zeker ook
de beoefenaars van de sport op die terreinen.
Ennnn... het tevreden houden van de grote boze
buitenwereld! Eén van de speerpunten van het
beleid van dit moment richt zich op het maken
van de juiste keuzes met betrekking tot
grassoorten en –rassen. Inmiddels is ook in ons
land daarover veel geschreven en gesproken.
Toenemende invloeden van milieuorganisaties,
regelgevingen vanuit overheidsinstanties,
veranderingen van het klimaat, gebruik van
water en andere problematische vraagstukken
zullen zorgen dat de keuze van juiste grassoorten
essentieel wordt. Met als enige doel om onder
alle moeilijke, al dan niet opgelegde,
omstandigheden een speeloppervlak van
aanvaardbare kwaliteit te blijven waarborgen. De
duurzame golfbaan dus! Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de R&A best practice
website: www.bestcourseforgolf.org.
Blubblubblub
De heer Berry Stok was uitgenodigd om als
volgende spreker een woordje te doen over
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Committed to Green
De verpersoonlijking achter Committed to Green
is NGF-Greenkeepingcommissielid Lia van Hagen.
Zij kreeg evenals vorige edities van dit symposium de microfoon om ‘haar’ programma te
promoten. Ons land telt inmiddels een zestal
gecertificeerde banen. Deze banen hebben zich
via een traject gecommitteerd aan een
gecoördineerde aanpak van natuur- en milieubeheer op golfbanen. De NGF ziet het project als
speerpunt, omdat het de algehele kwaliteit van
golfbaanbeheer bevordert, het de speelvreugde
verhoogt en het een groen imago geeft aan de
golfsport. Alle contra’s werden door de pro’s van
tafel geveegd door Van Hagen waardoor de
vraag verdween of de clubs dit traject moeten
volgen en de vraag opkomt: wanneer dit te
doen? De handleiding, een platform, regioconsuls, nieuwsbrieven en een website: dit alles
helpt een ieder die onwetend is alsnog te volgen.

graag om te praten over bomenbeheer op golfbanen. Ronald Buiting is tegenwoordig met zijn
bedrijf Buiting Bosontwikkeling niet alleen druk
voor opdrachtgevers als overheden, natuurbeschermerorganisaties en particuliere
boseigenaren, maar ook voor golfbanen. En dat
droeg hij graag uit! Op een aansprekende,
positieve manier, daar waren zijn toehoorders het
later over eens. De combinatie van bosbouw en
filosofie als achtergrond zorgde voor een aparte
presentatie over een materie waar golfbaanbeheerders ook mee te maken hebben. Zowel
nieuwe als bestaande golfbanen werden belicht.
Op bestaande banen staan vaak teveel bomen
die allemaal oud zijn en zorgen voor veel
schaduw. Daartegenover dient bij nieuwe
projecten volgens Buiting beter nagedacht
worden over boomsoortensamenstelling,
invulling van de ruimte en over de maat van het
plantsoen. Met betrekking tot oude banen werd
een drietal hints gegeven: ga lekker beheren,
maak ruimte op je terrein en breng een nieuwe
generatie bomen in: verjongen, dus! Op
nieuwere projecten dient gekozen te worden
voor vegetatie die van nature op een bepaalde
groeiplaats tot ontwikkeling komt. Wanneer er
dan niet teveel bomen en struiken in rijtjes
geplant worden en vooral niet de hele
oppervlakte ervoor gebruikt wordt kan een veel
mooier resultaat bewerkstelligd worden. Zeker
wanneer de kans bestaat met groot plantsoen te
werken... Dat waren goede hints van een goede
spreker.
Zoals de hele dag goed was. Is het dan
tegenover eerdere jaargangen netjes om te
melden dat dit een beter symposium was?
Wellicht niet, maar de algehele indruk aan het
einde van de dag was dat de NGF een groter
compliment verdiende dan de afgelopen jaren.
Het was een vruchtbare, leerzame dag:
met dank aan de organisatie!

Ronald Buiting: Bosontwikkeling en
Bosonderhoud
Het positieve venijn zat ‘m ook op deze dag in
de staart: de laatste spreker greep de microfoon
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