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Hein van tersel

Wateroverlast, zand erover!
Wie in de laatste editie van de Greenkeeper het verhaal over drainage
heeft gelezen is daar ook de term sandbanding tegengekomen.
Sandbanding is een vorm van (top) drainage die gebruik maakt van
twee haaks op elkaar gelegde stelsels van drainagesleuven. Het
bovenste stelsel bestaat uit relatief ondiepe en smalle sleuven (20 cm
diep en 4 cm breed) die circa 0.5 meter uit elkaar liggen. Dit stelsel van
sleuven ligt boven op een tweede stelsel, dat er haaks op staat. Dit
tweede stelsel is veel dieper, doorgaans zo'n 50 tot 60 cm onder het
maaiveld bij een breedte van 15 cm. In deze sleuven is onderin een
drainpijp gelegd. Regenwater en water dat over de oppervlakte loopt
kan dus heel snel in de grond doordringen. Topdrains
aanbrengen op een fairway zonder dat deze
aansluiten op een 'normaal' drainagestelsel is weinig zinvol.

verder IS er toen heel beperkt fa1rwaydra1nage toegepast In 2000 was er weer
budget om de toch wel onhoudbare SitU·
at1e van de fa1rways aan te pakken. WIJ
ZIJn toen gestart met de fa1rway van de
achtste Met deze fa1rway hadden we de
mee<>te problemen In eerste 1nstant1e
hebben we toen met de fatrway mee op
1edere VIJf meter een dramsleuf gemaakt
Dat hebben we dus'" JUni 2001 afgemaakt met sandbanding.
De bedoel ng IS echt ervanng op te doen
met sandband,ng om daarmee de andere
probleemfairways van Grevel·ngenhout
aan 1e pa;:ken. •
Een drain moet zich zetten
Zoals gezegd z· n al n 2000 de dra1ns
van de achtste hole aangelegd.
Harns "Het eerste hal~ Jaar merk Je daar
we1nrg van want dan JT)oet de dra1r z1ch
zetten Het water moet als het ware ZIJn
weg VInden naar de meuwe sleuf Gevolg
htervan IS dat op de foto's d1e 1n de Winter van 20001200 I gemaakt ZIJn nog
wem1g pos1t1ef resultaat te z1en 1s De
dra,ns ZIJn gevuld met een zandmengsel
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Topdra1nage wordt
b11 het onderhoud van
sportvelden al vele wen toegepast
Toch ZIJn er, tenm1nste voor zover tk
weet, geen golfbanen 1n Nederland waar
sandbandmg wordt toegepast
WaarschiJnliJk zal d1t zeker te maken
hebben met de relatief hoge kosten
Toen de redact1ecomm1SS1e van
Greenkeeper dan ook hoorde dat L10nel
Harns, hoofd greenkeeper van Golfbaan
Grevehngenhout sandband1ng In een
ornvangntke proef gmg toepassen op
een probleemfa1rway, was dat voldoende
reden om af te reiZen naar het Zeeuwse
8ru1n1sse
Grevelingenhout
l.Jonel Harns 1S dl r er dan 10 Joar hoofd
greenkeeper op de Zeeuwse kattenkiel

•

van golfbaan
Grevellngenhout.
En als Je half JUnt b1j
pracht1g zonmg weer
de parkeerplaats van
GreveltngenhOut opdraa1t,
begriJP te we1n!g van de problemen waar
de greenkeepers van Grevehngenhout
mee te kampen hebben De baan ligt er
moo1 droog en pracht1g onderhouden
bij
Harns laat m11 echter een map met foto's
z1en. d1e genomen ZIJn 1n de wmter
200012001 en dan ga Je opeens anders
denken over de baan Door de zwarte
elzen d1e met hun stammen 1n het water
staan. denk 1e eerder aan een moeras.
Harns: "Toen'" 1988 de eerste negen
holes van deze baan ZIJn aangelegd was
het extreem nat Dat 1s met b~ordNiiJk
geweest voor de cood't'e van de fa1rway,
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tussen de 250 en 500 mu •
Het effect van de dratns was zeker 1n de
wtnter van 2000/2001 nog met echt
merkbaar, maar nu m JUnt 2001 IS volgens Harns het effect dutdeliJk merkbaar
Harns. • Als tk gewoon op de geur afga
weet •k voldoende De cond•ue van de
grond was anaeroob en roo · dus naar
zwavel (H2S). zelfs 1n de relattef droge
penodes. Door de dratnage van etnd
1999 dte c1rca 5 meter Uit elkaar gelegd
ZtJn, 1s de ana!!robe condrt1e al grotendeels opgelost •
Topdrains
e ondrt1e van de achtste was dus al
effecuet verbeterd door de toepassmg
van bezandtng en dratnage Topdrams
zouden de sttuatte verder moeten verbeteren Het stelsel van topdramage IS aangelegd met behulp van een 'Koro Top
Dratn' Dat tS een machtoe óte rs ontWikkeld door de frrma 'Gebroeders
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Kraatenveld Barendrecht' (GKB) 1n
samenwerkrog met Kor Roodenburg
(vandaar de merknaam Koro) Deze
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oplosstng voor waterproblemen op een
fatrway Maar het 1s natuurhJk ntet zo dat
het probleem htermee ts afgedaan Een
goed en constant programma van verticaal maaten, vegen, vert1-dratnen en topdressen IS een voorwaarde om het effect
en de werk.tng tn ~tand te houden.
De greenkeepers van Greveltngenhout
ZIJn daar in 2000 al mee begonnen. In
dat Jaar rs. m een eperatte van dne
dagen, m totaal 300 kuub opgebracht op
de fatrways. De greenkeepers en baancammtssans geven nu aan, dat dtt tets
teveel van het goede was. Een zandlaag

machtne wordt wereldWIJd verkocht en
door Pols Zutdland
Omdat GKB naast het ontMi..kelen van
machtnes ook een loonwerkafdeltrJ9
heeft, IS het werk met de 'Koro Top
Dratn door hen Uitgevoerd
De 'Koro Top Dratn' 1s een machtne met
een werkbreedte van 1,50 meter, dte een
aantal bewerktogen tn één gang uttvoert
De eerste module bestaat utt dne freesmessen d1e de grond tot maxtmaal 25 cm
onder het maatveld dtep wegfrezen utt
de grond Het freesmes goott de grond
vervolgens op een bandJe, dte de grond
ZIJWaarts wegvoert op een meenJdende
tractor met aanhanger. De derde beiNerklng tS het geforceerd vullen van de dne
sleuven met zand De 'Koro Top Dram' ts
daarvoor uttgerust met een bak met 4
kuub laadvermogen
gedt~tnbueerd

Greveltngenhout was. op het moment dat
WtJ de baan bezochten met dne man
beztg met de beiNerktng. Eén man op de
'Koro Top Dra1n' en éen man op een
compacttractor met l::1epwagen dte de
Uitgefreesde grond opvangt en wegriJdt
De derde man ztt op een kraan op de
parkeerplaats om de 'Koro Top Dra1n· te
vullen met meuw zand
Op het moment dat je grotere oppervlaktes hebt te bewerken ts het 1Nelhd1t de
moette waard om een htghhft kteper tn
te zetten voor het vullen van de 'Koro
Top Dratn'.
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van 1 cm tS gewoonweg te dtk, leden
klagen daarover Voor 2001 heeft
Grevehngenhout dus gekozen voor twee
beiNerkmgen. m Jllnt en september met
teder 5 mm topdresstog
Grevehngenhout wil d1t •n teder geval de
komende Jaren bhJVen doen Een andere
aanpass•ng IS dat de topdresser de 5 mm
ntet 111 één keer opbrengt, maar tn twee
bewerkmgsgangen van mca 2,5 mm.
Voordeel htervan IS dat de overlap ntet zo
dutdeliJk ZIChtbaar zal ZIJn
Hoewel de zandlaag van 1 cm te veel van
het goede was voor het spel ts de v1ltlaag
dUtdelijK afgenomen m het afgelopen
Jaar Door het opbrengen van het zand
creéer 1e een m1heu waann de omzetttng
van de v tlaag veel sneller verloopt.

Bezanden
Sandbandtng ts waarschtJnhjk een goede
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