Nathalle van Helvoort

Montanus.• D1t IS een volwaard1ge par 3

Van vuilnisbelt tot natuurgebied
Wanne er lk bij golfclub Zeegersloot aankom, word lk ootvangen door een
goed voorbereide Martien Montanus, terwijl hlj net een beetje aan bet berste llen Is van een hernia. Dat Mootanus niet van half werk houdt, wordt later

baan Het •s een echte waterbaan De
ondergrond bestaat gedeeltelijk u1t kle1,
gedeelteliJk urt veen Ook h1er hebben
we last van nazakk1ngen. ook h1er 1s een
n1euwe hole aangelegd Op deze waterbaan IS het waterpeil zelf te regelen"

nogmaals duidelijk als we In d e 'greenkeeperswagen' over de baan rijden.
Zeeg ersloot is een zeer goed onde rhouden baan, waarin Mootanus en zijn
team heel wat uurtjes gestoken hebben.

Vuilstort

aan moeten leggen Sch1mmels d1e ont-

Golfbaan Zeegerotoot IS onderverdeeld
1n dne gedeelten Allereerot is er de heuvel baan, d1e gelegen IS op een voormalige vu•lmsbelt Deze baan IS 1n 1985 aangelegd Montanus: .. Daar IS soms nogal
wat ophef over, wat echt met nod1g IS
Verschillende onderzoeksultslagen ZIJn
pos1t1el over de toestand van de heuvelbaan, er IS geen enkel gevaar. Ik v1nd
het aanleggen van een golfbaan op een
vwln1sbelt JUISt een heel goed alterna-

staan proberen we prevenuef aan te
pakken door te spurten met de daarvoor
bestemde m1ddelen •.

Karpers
Het volgende gedeelte van Zeegersloot
IS een par 3 parkbaan Deze baan •s een
Jaar na de heuvelbaan aangelegd

Het derde onderdeel1s de ·gnendbaan',
aangelegd in 1988 door De Man en
loonbednJf Van Vl1et
Ook deze baan bestaat gedeeltelijk u1t
kle1, gedeelteliJk u1t veen, en ook h1er
veel sloten en waterpartiJen. Deze worden op een natuurlijke man1er onderhouden; er z1jn namelijk karpers 1n Uitgezet d1e de kanten goed onderhouden.
Montanus: . H1er hebben we heel hoog
grondwater. Daarom ZIJn de greens bol
aangelegd zodat het (regen)water weg
kan Een soort natuurlijke dramage dus
De greens ZIJn op d1t gedeelte groter

tief" Wanneer we een kiJkje nemen op
de heuvelbaan, bhtkt •nderdaad dat de
voormalige vu1ln•sbelt er nu pnma biJ
l1gt Door de heuvels geeft de baan een
pracht19 overziCht over de rest van de
golfbaan, alsmede over Ter Aar. het
plaatsJe waar de golfbaan gevesugd •s
Oo~. de natuur heeft ZICh op de heuvelbaan ontwikkeld .Ik kom h1er regelma·
t•g spechten en heemslangen tegen"
Langs de heuvelbaan loopt het riVIertJe
De Kromme Aar, een prOJect van de
gemeente voor natuurontwikkeling
Ook h1erop is het UitziCht werkeliJk
prachtig Al met al hjkt de aanleg van de
baan mderdaad een Uitstekende oplosSing voor het verstoppen van een voormalige vuiln1sstort.

Gemeente en de He1dem1J aangelegd,
volgens het ontwerp van arch1tect
Pennmk. Op de vu1lstort IS eerot een kleilaag aangebracht, daarbovenop waterdoorlatend plastiC, en daar weer bovenop een zandpakket Het probleem van
deze baan IS dat er soms verzakkingen
voorkomen. Dat kun 1e haast niet voorkomen We pnkken wel heel intens1ef
om het verd•chten tegen te gaan Door
de verzakkmgen hebben we een lijd
geleden de green van de 14e opn1euw
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Montanus: .. De heuvelbaan IS ongeveer
30 ha Het IS mdert11d door de
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dan 500 m1 Voor de opbouw IS zand en
een golfmixtoplaag gebrUikt, naar het
ontwerp vanG Tol "
Kattekwaad
Oe qr1endbaan 1s het en1ge gedeelte dat
van de club IS, de rest van de baan IS
een openbaar geb1ed Zowel door de
Park- als de Heuvelbaan loopt een openbaar f1ets· en wandelpad dat voor ledereen toegankelijk IS H1erdoor ondervmdt
Montanus wel eens problemen als vermeling en baldad1ghe1d
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komt biJVOOrbeeld wel eens jeugd
om golfballen mee te nemen, d1e ze
weer door verkopen Van hen kan 1k het
nog wel hebben, dat IS gewoon katte·
kwaad Als ouderen het doen wordt 1k
wel eens kwaad Bovend1en hebben ze
geen 1dee van het gevaar, als ze een
golfballetJe met een flinke snelheld op
hun hoofd knJ9en kan dat wel eens Jout
aflopen"
Vrouwelijke greenhopper
Zeegersloot heeft een aard1g edenaantal Montanus. ,.Er Zijn nu ongeveer
1000 leden Er komt voorlop1g geen
ledenstop, dus hebben WIJ het aard1g
druk " Zeegersloot heeft. Mootanus
meegeteld, een greenkeepersteam van
5 vaste greenkeepers Hieronder IS ook
een vrouwelijke greenkeeper, d1e z•chzelf 'greenhopper' noemt Momanus
• Het IS prett1g werken 1n een team met
een vrouwelijke greenl--eeper erbrJ Voor
het sooale aspect IS het goed, Zij brengt
wat gezelligheld En ze weet van aanpakken
Naast het vaste team werken er biJ
Zeegersloot 2 Seizoensierachten En
wordt er het één en ander Uitbesteed
aan het plaatselijke loonbedriJf Van
Vliet.
ZIJ nemen biJVOorbeeld het slootwerk,
het verttdramen, de fa1rways, het bezanden en het doorzaa1en voor hun rekening Ook het maa1en van de rough
wordt door dit bedrrJf uitgevoerd
Montanus . .,Als rk 1ets nodtg heb, brJ·
voorbeeld een machrne. kan 1k d1e altiJd
ophalen, als zrJ het zelf met nodig heb·
ben natuurlijk Het IS echt heel haod1g
z·n bedriJf In de buurt Ook biJ pech met
de machines kunnen we biJ hen
terecht"

Mantanus IS Zl)n green~eepersci!rnêre

begonnen biJ de R1Jksd1enst
Usselmeerpolders-, d1e golfbaan
Zeewolde aangelegd hebben . Ik was
toen vanaf het beg1n biJ de opbouw
betrokken. en ,;. ben toen ongeveer 4 of
5 1aar biJ de golfbaan gebleven Daarna
heb Ik een t•JdJe rn Lelystad brJ Unigolf
gewerkt als assistent-greenkeeper
Ik ben bij Zeegersloot terecht gekomen
door gewoon te reageren op een vacature Toen 1k h•er kwam was Theo van
Rossenberg hrer hoofdgreenkeeper Ik
ben zelf nu een 1aar hoofdgreen keeper.

Machinelijst Golfdub Zeegersloot
Fairway maa1· Toro RM-4500
Rough maaierRansomes 350-D
Tee & GreenmaaterRansomes GT Ch.
Tee & GreenmaaterRansomes GT Ch.
Tractor BunkerharkJoho Deere 1200
TractorSh baura SP 2540
TractorFiat 72-86
Vip/caddymasterCushman UTVM
BallenrapertrekkerCushman UTVM
Auto greenkeeperOpel Kadett diesel
Auto managerlancta·Y1 0 1.1

Dat bevalt goed. 1e hebt wel meer werk
natuurlijk. Vooral de baancontrole IS een
belangriJker onderdeel van je functie
geworden. Ook regelmatig overleg

VertJSeedCharterhouse
VendrainCharterhouse
Blakenmaa1er8ucher
Greenmaa1erRansomes Auto certus
Greenmaa1erRansomes Auto certus
SpUitma<:hineHardi NK300
DresserSISSIS TDM-48
AanhangerPeecon 2,3 m3
Aaanhanger-kteperVeiicon
AanhangerAS 850
Aanhanger (2x)John Deere
Bosmaa1erStihl FS 180
Bosmaa1erStthl FS 180
Hand- en arkelmaaoerFlymo
Hand· en drkelmaaterAS Profi 53 SR
KantensniJderPower Tnm
MotorzaagHusqvarna 268xp
MotorzaagHusqvarna 262xp
BladblazerEcho PB6000
FustreinigerEmpes
Veeg & vert.mach.STH 1800 T
Freesma<:hineBertolin
VuilwaterpompHartz ES75
Vu1lwaterpompHonda GX-1 0
Kn1twagen8eunder
SleepnetKeyatone
Landrol 3-deiige
Kunstmeststrooiere yclone
HogedrukreinigerKorcherHDS600C 1
Hogedruk spu1tEuroMal12-100
Hoge druk spwtKorcher

hoort er meer biJ Ik heb altrjd een zeer
goed overleg met de baancomm•ssans
en manager Ik w1l alles van te voren
bespreken, dan kom Je noo1t voo1 ver·
r assmgen te staan •
Gras kan meer hebben dan je denkt
Montanus IS een greenkeeper d1e de
natuur zoveel mogeliJk ZIJn gang w1l
laten gaan .Ik ben voorstander van zo
wetnig mogeliJk 1ngn1pen, alleen als het
nodig IS Zo Zien we ook steeds meer
andere vegetaties komen, zoals w1lde
orch1deeën Daar IS ook veel begnp voor
van de leden, zo was er een gans aan
het broeden biJ de herentee We hebben
daar toen even n1et gemaa1d en de
herentee werd gewoon verplaatst naar
de damestee, met alle medewerking van
de leden In de zomer ben 1k hoofdzakeliJk bezig met de beregemng, dat 1~ hier
echt heel belangnJk Soms denk Je zelfs
'dat wordt niets meer' en dan komt het
toch weer totleven Gras 1-.an meer hebben dan Je denkt"
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