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H.C. van Lookeren campagne

Renovatie van fairways
In de beginperiode van de golfhistorie in Nederland (voor de zestiger jaren)
werden vele golfbanen aangelegd in bosgebieden. De bodemgesteldheld en
grondsamenstelling in deze bosgebieden in Utrecht, Gelderland en Brabant
bestaat onder meer uit dekzanden dle in de loop der tijd evolueerden tot ht>lgeen In de bodemclasslücatle podLol- en vaaggronden worden genoemd.
Kortom een doorgaans weinig \ruchtbare grond met een gebrekkige bodemstructuur (humusarm, lijnzandig en met een laag of matig leemgehalte).

GREENKEEPER

De baanarchitecten 1n d1e liJd maakten
bij de aanleg we1n1g gebru1k van grote
grondverzetmachines. De baan werd
aangelegd door max•maal gebru•k te
maken van de natuurlijke terreinomstandigheden Er werden geen grote waterpartiJen Uitgegraven om de daaruit verkregen grond vervolgens te gebrulken
om baangedeelten op te hogen of rellef
•n de baan aan te brengen.
In beg1nsef werden alleen de greens en
tees aangelegd door een laag af te graven en vervolgens grond op te brengen
met voor tees en greens gewenste
samenstelling en opbouw De fa•rways
werden aangelegd op de bestaande
doorgaans arme zandgrond en slechts 1n
het hoognod•ge geval werd een gennge
toplaag zwarte grond opgebracht.
Beregen1ng werd •n het beg1n alleen voor
tees en greens aangelegd In langdunge
droge penoden werden de fa1rways
besproe1d door gebruik te maken van het
omsfacht•ge systeem met slangen en verplaatsbare sproe1ers
Tot orca 10-15 jaar geleden voldeed d•t
goed De leden accepteerden gedurende
de regenarme zomers droge fa1rways en
geef gras. De sterke toename van het
aantal golfers. de e1s om de fa1rways frequenter en korter te maa1en, de kenn1smak1ng met de grasgroene banen 1n de
poldergebleden en 1n het buitenland, alsook de kleunge Tv-beelden van grote
Internationale wedstrijden hadden tot
resultaat dat uae~ndehjk Cbijna) alle oudere banen overg1ngen tot automatische
f a1rwayberegen~ng
Zo ook de Eindhovense Golf De 18-holes
baan werd 1n 1930 aangelegd op een
terre1n van orca 90 hectare begroe•d met
he•de en percelen grove den. De bodem
bestaat voor orca 30% Uit veldpodzolgrond en voor 70% u1t du1nvaaggrond
De bodemsamenstelling bestaat u1t
humusarm. leemarm (5-1 0% leem) fiJn
zand, en IS m1neraalarm en zuur (Ph 3.54,5). De fa1rways werden zonder toevoeg~ng van zwart grond aangelegd Pas in
1988 werd een automat1sche fa1rwayberegen1ng ge1nstalleerd . Over het algemeen voldeed deze 1nstallat1e aan de verwachtingen. maar toch kwamen
ondanks de beregen1ng een aantal zwakke plekken van de fa1rways aan het licht.
Baangedeelten waar de vruchtbare
toplaag slecht enkele centimeters d1k
was. heuvels op de fa1rways waar het
water n1et opgenomen werd en dus
wegstroomde. toonden na langdunge

nr. 6, 1999

"0

c:

...0Cl
...C1l

..

.L:.
V

10

onder handen genomen In totaal een
strook van 100 x 21 meter (2 100 m2 )
fa1rways (graszoden) en een aangrenzende strook van 100 x 4 meter (400m2)
sem1-rough (1ngezaa1d)

De volgorde van en de aard der werkzaamheden. als ook de kosten (1ncl
BTWJ per m2 kunnen als volgt worden
samengevat
Het frezen van de
bestaande grasmat
(Uitbesteed).

f 1 250,-

2 Opbrengen van
bladcompost van e1gen
terre1n met behulp van
een gehuurde
mestverspreider
(e1gen personeel).

f 250,-

3. Opbrengen van240m3
zwarte grond als mede
egaliseren (uitbesteed)

f 4 .750,-

4 Sp1tvrezen en egaliseren
(uitbesteed)

f 1.350.-

5 Schoonharken
(e1gen personeel)

6 Opbrengen 1ngekochte
graszoden (25x1 meter
slabs/e1gen personeel)

f 8 800.-

7 Afwerken geheel en
1nzaa1en van de
mughstrook
le1gen personeel)

f 100,-

Totaal uitgaven
ingekochte materialen
droge penoden nauwelirks meer gras-

abrupte hoogteverschillen kan wegwer-

groei van betekems Er werd besloten om

ken. tene•nde de maa1baarhe1d te verbe-

en diensten

f 16.500.-

op bas1s van een meeqarenplan de slech-

teren

te fauvvay en het Jaar daarop de andere

De keus van mzaa1en of graszoden leg-

Oe tljdsbestedmg van her mgezerte

helft. H1ermee voorkomt men dat de fa~r

gen wordt bepaald door het kostenas-

personeel bedroeg orca 14 mandagen

way een patchwork aanblik knrgt Een

pect van be1de methoden. waarbiJ tevens

~ecundalf

de benod1gde tiJdsduur voor het Uitvoeren van de werkzaamheden van belang

voordeel van de renovat1e 1s

dat men ook ku1len en scherpe of zeer

Exclus•ef de kosten van het e1gen personeel bedragen de kosten voor de falr-

IS De Emdhovense Golf heeft be1de sys-

wayverbetenng dus ongeveer f 7,85 per

temen toegepast op een fa,rway Na

m2

twee raar IS geen versch1l te z1en tussen

lnd•en men het fa,rwaygedeelte zou

de mgezaa1de helft en de andere helft

mzaa1en, zouden de totale kosten onge-

met graszoden

veer f 8 500.- m1nder bedragen en de

WIJ hebben echter na de eerste ervann-

kosten per m2 f 3,80 bedragen.

gen gekozen voor het gebru1k van g raszoden, om zodoende het spel op het

lult 1999

betreffende baangedeelte weer zo snel
mogehrk te kunnen hervatten. De beste

F Verhoeven

penode voor de werkzaamheden 1S vanaf

Hoofd Greenkeeper Emdhovense Golf

med1o oktober B•J gunst1ge weersom-

H C van Lookeren Campagne

standigheden kan men na orca 6 werken
het betreffende deel weer bespelen .

Baancomrmssans
Emd!Jovense Golf

In oktober 1998 werd het tweede
gedeelte van de fa1rwc1y van hole 15
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