Schade door buggies - de cijfers spreken
voor zich
Analyse van de schade aan de baan door buggies
Golfen en in een buggy rijden, dit komt steeds vaker voor. De verkeerschaos begint hier en daar echter uit de hand te lopen en de grasmat
krijgt steeds meer te lijden. We horen nu al vragen als: ‘Waarom mag ik niet met mijn eigen buggy de baan in?’. Het komt mij voor dat één
buggy per persoon minder schadelijk is dan buggies met twee personen erin. Het is niet moeilijk uit te rekenen hoeveel geld wordt verdiend
met het verhuren van buggies. Wel moeilijk is het om te bepalen hoeveel geld gestoken moet worden om de schade die door buggies is aangericht te herstellen. In de afgelopen paar jaar is er een aantal onderzoeken gedaan waarin de effecten van buggies op slijtage van de grasmat zijn gedocumenteerd. Dit artikel geeft een overzicht van deze effecten en laat de cijfers verder voor zichzelf spreken.
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Definitie van schade door buggies
Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om de
schade aan de grasmat door buggies en andere
voertuigen te analyseren. De resultaten kunnen
grofweg in twee brede categorieën worden
gesplitst:
• Schade aan het gras – De schade veroorzaakt
door voertuigen wordt beïnvloed door de
rijsnelheid en frequentie van bochten maken,
afremmen en optrekken. Het profiel van de
banden speelt ook een rol. Het bladweefsel
van het gras wordt geplet en gekneusd en de
onderliggende viltlaag komt bloot te liggen.
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Door de gekneusde plantencellen zal de zode
donker verkleuren. De bladeren verwelken als
gevolg van waterverlies, gevolgd door verlies
van chlorofyl en afsterven van cellen.
• Verdichting van de bodem – De bodem zal
onder het gewicht van de voertuigen
verdichten waardoor de groei afneemt en het
herstellingsvermogen van het gras achteruit
gaat. Verdichting vermindert de poreusheid van
de bodem en verhindert de goede doorstroming van water in het profiel. Verdichting
kan de groei van het gras meerdere weken of
maanden negatief beïnvloeden en voor een
compleet verlies van de zode zorgen. Slechte

drainage en invasie van onkruiden is het
resultaat.
Overige variabelen die van invloed zijn op stress
door slijtage zijn bodemtype en vochtigheidsgraad. Onderzoek door Carrow en Johnson wees
uit dat gras op zandige bodems en op sommige
kleihoudende bodems meer vatbaar is voor
slijtage. De verdichting van de bodem door
voertuigen is het grootst wanneer de bodem zeer
nat is. Andere bijkomende factoren die
verantwoordelijk zijn voor afname van de groei,
zoals verdichting, hoge zoutniveau’s en vorst
zorgen voor een verdere toename van de schade.
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Verdichting
Alle soorten en vormen van verkeer op de baan
veroorzaken enige vorm van verdichting. Dit is
een typisch indirect probleem met als resultaat
dat de vitaliteit van de zode achteruitgaat. De
ingrediënten van de verdichting zijn onder meer
het gewicht van de golfer of van de buggy in
verhouding tot de oppervlakte waarop dit
gewicht rust. In het volgende voorbeeld wordt
een aantal belastingen weergegeven:

• Pick Up truck onderhoud (1360 kg) = 1,8
kg/cm2 (4 banden)

• Golfer van 90 kg onder de hakken (lopend)
= 1,8 kg/cm2
• Golfer van 90 kg onder de bal van de voet
(lopend) = 1,2 kg/cm2
• Golfer van 90 kg onder één voet (staand op
één voet) = 0,7 kg/cm2
• Golfer van 90 kg onder beide voeten (staand)
= 0,35 kg/cm2
• Getrokken trolley (7,7 kg) met 5 cm brede
banden = 0,15 kg/cm2 (2 banden)
• Getrokken trolley (7,7 kg) met 7,5 cm brede
banden = 0,1 kg/cm2 (2 banden)
• Getrokken trolley (7,7 kg) met 10 cm brede
banden = 0,08 kg/cm2 (2 banden)
• Elektrische buggy, leeg, 430 kg, 4 banden
20 cm breed = 0,26 kg/cm2
• Elektrische buggy, 1 persoon met 1 golftas,
544 kg = 0,33 kg/cm2
• Elektrische buggy, 2 personen en 2 golftassen,
656 kg = 0,4 kg/cm2

Waar het rubber de grond raakt
De schade die wordt aangericht door de verschillende vormen van vervoer kan worden geschat
door het meten van de contactoppervlakte van
schoenen of banden en dit te vermenigvuldigen
met de tijdens een ronde hiermee aangeraakte
oppervlakte van de baan. Een voorbeeld van de
gemiddelde geraakte oppervlakte bij het spelen
op een baan van 5600 meter lengte:

Gebaseerd op de druk die op de bodem wordt
uitgeoefend zouden we dus verwachten dat de
lopende golfers de meeste schade aanrichten.
Feitelijk wordt het grootste deel van de schade
aan de baan veroorzaakt door vierwielige
gemotoriseerde buggies. Waarom? De
statistieken spreken voor zich!

• Lopende golfer met draagtas = 120 m2
• Lopende golfer met getrokken trolley met
3 wielen = 1200 m2
• Golfer met een buggy = 5745 m2
• 2 Golfers, elk in een buggy = 11500 m2
Deze cijfers geven goed weer waarom vierwielige
buggies zo’n verdichtende werking op een golfbaan hebben.

Gevolgtrekkingen
Aan de hand van de voorbeelden wordt wel duidelijk hoeveel schade buggies aan de baan kunnen toebrengen. Door goed naar de cijfers te kijken kunnen we de volgende gevolgtrekkingen
maken:
• Alle voertuigen veroorzaken schade aan de
zode. Hieronder vallen gemotoriseerde
buggies, getrokken trolleys en onderhouds
voertuigen. Sommige vormen van schade
kunnen als gevolg van de verdichting pas na
dagen of zelfs weken zichtbaar worden.
• Op grond van de totaal geraakte oppervlakte
brengt een lopende golfer die de tas draagt
veruit de minste schade toe.
• Getrokken trolleys zijn minder schadelijk dan
gemotoriseerde buggies, maar alle dingen op
wielen zijn schadelijker dan voeten. Dit komt
voornamelijk doordat een lopend persoon maar
heel weinig oppervlakte raakt.
• Voertuigen hebben de grootste invloed op
slijtage en verdichting van de bodem door de
grote oppervlakte die wordt geraakt en de
neiging om steeds op dezelfde plekken te
rijden. De schade wordt nog veel groter
wanneer er veel bochten worden genomen en
er snel wordt gereden. Om deze schade zoveel
mogelijk te beperken dient het verkeer te
worden verdeeld over een grotere oppervlakte
of zich alleen te begeven op de paden.
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• De nieuwste modellen buggies veroorzaken
waarschijnlijk minder schade, omdat ze zijn
voorzien van bredere banden met een minder
grof profiel.
Voorstellen voor het verminderen van schade
door voertuigen
Om de onvermijdelijke schade door buggies te
beperken is het noodzakelijk dat er bepaalde
regels worden opgesteld. Hieronder volgt een
aantal suggesties voor het opstellen van praktische regels om de schade door buggies in te perken:
• Moedig de golfers aan om het verkeer over een
groter gebied te spreiden.
• Verander dagelijks de plaatsen waar men de
paden op- of afrijdt.
• Alle voertuigen dienen een afstand van
tenminste 10 meter aan te houden tot de
grenzen van tees en greens.
• Buggies mogen nooit worden toegelaten op
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excessief natte plekken.
• Het gebruik van buggies moet na periodes van
hevige regenval of tijdens zeer natte condities
te worden beperkt of verboden.
• Golfers moeten altijd een buggy delen.
• Moedig golfers aan om de 90 graden regel toe
te passen door het pad steeds haaks te verlaten
ter hoogte van de 1e bal, vervolgens naar de 2e
bal te rijden en daarna het pad weer haaks op
te rijden.
• Sta op par 3 holes buggies alleen toe op de
paden.
• Stel een wekelijkse ‘loopdag’ in waarbij geen
buggies op de baan zijn toegestaan.
• Overweeg wekelijks 1 hole van elke 9 voor
buggies te verbieden. Hierdoor krijgt de zode
meer tijd voor herstel en de greenkeepers meer
tijd voor extra beluchten en voor andere
maatregelen om het herstel van de zode te
stimuleren.

aangericht kan worden verminderd wanneer de
bestuurders beter nadenken en de baanetiquette
beter respecteren. Iedereen die een buggy
bestuurt moet beseffen dat voertuigen schade
aanrichten en ze moeten zich zo gedragen dat
deze schade zo klein mogelijk is. Dit is in het
belang van alle golfers.

David Wienecke is agronoom van de USGA
Green Section in de zuidwestelijke regio waar hij
praktische adviezen geeft over het reduceren
van schade door verkeer en over andere
aspecten van het beheer van sportveldgrassen.

De meeste schade die door buggies wordt
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