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Hein van lersel

Is hoog ook droog in de polder van Wilnis?

Dat IS natuurliJk een heel goedkope
man1er van werken. maar n1et altiJd optimaal'

Mldden in het groene hart 'an Holland, op een plek ver weg van de A2 en de
andere snelwegen ligt.... liet verhaal over golfpark Wilnis begint bijna als
een sprookje; maar dan In het echt. Want alles aan\\ iJnls Is het resultaat van

lnm•ddels 1S de explo1tat1e van de baan
weer •n handen van de grondelgenaar en
kan Ad Nap al ZIJD energ1e op de club
botVIeren Ad ' Soms m1s •k dat wel

lang en hard werken. Om te beginnen met het heuvelachtige terrein, dat het

Omdat1k best wel techmsch aangelegd

resultaat is van een oude vullstort die begin '90 is afgedekt met folie en een

ben. mocht•k voor alle banen de tech-

dikke meter klei en veen. Daarmee de weg vrtjmakend voor het belangrijkste

meer contact met collega's. Nu heb 1k

niek verzorgen. Plus Je had natuurliJk veel

probleem waar de greenkeeper van Wilnis mee worsteten en dat is natuurlijk water. Want hoewet de baan op sommige plaatsen bijna 5 meter boven
polderniveau ligt, al het water dat op niet via natuurlijk af.schol naar het
open water wordt afgevoerd, moel via drains. Dal betekent dat er waarschijn-

met de greenkeepers van Bussloo en
Lelystad n1ets meer te maken.' Toch zou
Nap met terug VVIIIen . 'Je probeert toch
1edere keer de baan te verbeteren en dat
werkt beter als 1e 1e kunt concentreren
op Je e1gen baan.'

lijk nergens in Nederland een golfbaan Is met zoveel ervaring op het gebied
\an drainage en het onderhoud van drainage.
Een interview met Ad Nap, sinds '93 hoofd greenkeeper van golfpark
Veldzij de.

9 holes, 21/2 man
G"'tparl W·lms heeft op het moment 9
holes en een 9 holes par 3 baantJe 1n
aanleg Nap over de par 3 baan 'D1e heb
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Golf course maintenance
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Ad Nap komt oorsprankel ~~ u•t de stal
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van Robb1e Volmer en Umgolf, d1e beg1n

'90 een aantal gohbanen explo1teerden
m Lelystad, Bussloo en dus ook 1n W1lms
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Ad Nap: 'Moo1e tiJd was dat Keihard

lucht dOt<ft do I

werken, 's ochtends om 6 uur vertrokken
we met de vrachtauto u1t Zeewolde met
op de vrachtauto alle maa1ers. En dan
werden alle banen 1n één dag afgewerkt.
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GREENKEEPER

ik zelf getekend en aangelegd op een
terreiDtJe van 4. 5 ha dat we er vong Jaar
b11 hebben gekregen Normaal leggen ze
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Daarnaast leer )e ook zu1n1g ZIJn op je
mach1nes, want Je moet ze zelf weer 1n
orde maken·
Water
Het sa gezegd, één van de belangnJkste problemen van de greenkeepers van
W1lms IS water of liever gezegd de afvoer
van water Ad Nap 'Ik ben h1er 1n '93
begonnen toen de baan zo'n 1 à 2 Jaar
onderweg was. In de aanleg IS natuurliJk
heel veel aan dra•nage gedaan, maar 1k
denk dat 1k de eerste 2 Jaar meer onder

op d1t soort terrem een 6 holes baantje,
maar 1k heb gekozen voor 9 holes Dan
worden de holes automat•sch wat korter,
wat ook de veihghetd weer ten goede
komt. Het is ook de bedoeling dat
bezoekers van het par 3 baantJe met
meer als IjZeren 7 en een putter meenemen Als ze met Dnvers beg•nnen wordt
het gevaarltJk •
D•e nu nog 9 holes worden op dtt
moment onderhouden door slechts 2,1/2
man. maar met wel een Indrukwekkende
stal mach1nes. ZIJn somm1ge 18-holes
banen al trots op één Vert1-Dra1n, Wtlms
heeft er maar helst 2. Een 7316 met een
werkbreedte van 1.4 meter en een oudJe
u•t de 'Golf Course Matntenance'-IIJd
met een breedte van 2 meter Naast een
Verti-Dram heeft Wtlms ook een e•gen
doorzaa1machme. een shovel, tractoren.
etcetera.
Een gereedschap dat 1k nog met eerder
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de grond als boven de grond heb

btJ een golfbaan ben tegengekomen IS
een shJpmach1ne voor de koo1en van de
f a1rwaymaa•ers
Ad Nap 'Het IS maar een oudje dat 11::
0011 ben tegengekomen b•J een •Jzerwarenwmkelt)e dat ermee oph1eld Ik kan er
geen greensmaa•erkoo•en mee ShJpen,
want dan ben Je verplicht om vanwege
de d1kte van de messen te koelen tiJdens
het SliJpen en dat kan d1t mach•entJe
n1et.'
Ad Nap· 'Normaal kost een complete
revis1ebeurt van een maa1er zo'n f 5000,Ais Je de liJd plus de kenn1s hebt om
alles zelf te doen. ben Je alleen de matenaalkosten kwt]t En dat scheelt toch al
gauw de helft van het bedrag Verder IS
het natuurlijk leerzaam. Als Je een mach•ne u1t elkaar haalt, z1e Je preoes waar de
slijtage Zit en dan pak Je heel makkeiijk
dat ene slangeqe ook even mee

geleefd. Want hele grote stukken fa1rway
waren met of onvoldoende voorz1en van
dra•ns. MIJn streven 1s om de fairways
•edere 5 meter te voorz1en van een dram
met een d1ameter van 65 mm Op Wiln1s
moet alles gedra1neerd worden. dus ook
onder de plantvakken Want als een
boom de hele wtnter tn het water staat 1s
•e kapot Onder de plantvakken gebrUlken we ovengens geen rond 65 mm
maar gaan we zo d1ep mogeliJk (ca 1
meter) met een dra•n van rond de 12 5
mm Op de plaatsen waar een rond 65
mm door een plantvak heen steekt,
gebru1ken we altiJd blinde dra1ns Anders
heb 1e b1nnen een paar 1aar compleet
verslapte dratns door de wortels van de
bomen'
Zelfs al heeft Ad Nap naar e•gen zeggen
2 Jaar lang onder de grond geleefd, er
blijven nog tal van verbetenngsmogeliJk·
heden over Nap· 'Als extra probleem
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h1er oppompen IS te zout van samenstelling. WiJ z1jn nu aan het kijken hoe we
voor volgend Jaar water Uit een andere
polder h1er naartoe kunnen halen dat
n1et zo'n desastreus effect op de prestatles van de baan heeft De put waar
W ilnis nu u1t oppompt •s zo'n 60 meter

1....'1<" I!>M beurüll-.., d.. pul. don kun je dt~ oiUJd

d1ep door de vuilstort heen de bodem
Ingeslagen. W•lms gebrutkt ntet het
water helemaal onder Utt de put, want
de aanzu•gslang hangt ongeveer 30
meter d1ep. In het algemeen geldt 1n de
polder dat hoe d1eper men het water
haalt. hoe brakker de samenstelling 1s.
hebben we ook altiJd rekemng te houden

Een greenkeeper moet veel vragen

met het folie dat de oorspronkeliJke vuil-

Tenslotte m11n laatste vraag aan Ad Nap

stort afdekt en met verzakk•ngen Soms

Hoe knJgl een greenkeeper van een 9-

1S het wel eens last•g om afschot te vm-

holes golfbaan het voor elkaar om over

den naar open water of een hoofddra1n.'

zo'n mdrukwekkend machtnepark te
beschikken? Ad Nap: 'Een greenkeeper

Machinelijst

leder jaar doorspuiten

moet veel vragen. Ik heb een goede

Ad Nap Op drameren mag Je noott

samenwerkmg met de explOitant van de

bezUtn•gen Het beste IS iedere 5 meter

baan. Als 1k hem dutdeliJk kan mal<en

een P•JP en afdekken met dra•nzand,

waarom en waarvoor ik een mach•ne

'lc.ov'a

lil pk om pact

maar onderhoud is ook vreseliJk belang-

nod1g heb, dan knJg 1k dte •

0c..Jfd

30 pk

Tractor
pt

fiJk. WIJ spu1ten 1eder Jaar de dra1ns door
met een dra•nspu1t. Ook omdat we veel

-

IJZer •n het water hebben, verstoppen de
gaatJes van de dra1nage snel Dus dat
moet Je heel goed •n de gaten houden.'
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Naast dat Ad Nap problemen heeft van
het water af te komen. ZIJn er ook de
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nod•ge problemen met het water voor de
beregemng Nap: 'MIJn greens en fatrways groeien ieder Jaar weer fantastiSCh,
maar op het moment dat 1k water nodtg
heb valt alles terug Het water dat WIJ
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