Hein van tersel

Green, greener, greenst

•

nen onder de bomen. biJna 10 het bos
werden gebouwd en daardoor nog langer nat bleven

Bedrijfseconomisch gezien is het r ed elijk gebruikelijk om de waarde van
een green af te schrijven over een p eriode van 75 jaar. Deze berekening

In onze ogen 1s zo'n aanleg heel pnm1·
t1ef, maar je moet Je wel1ndenken dat
de complete aanleg van 9-holes toen

gaat er vanuit dat de investering die in de aanleg van ee n green gedaan

voor 150.000 gulden moest gebeuren

wordt zo groot is, maar ook zo doordacht wordt gepland dat deze mlnste ns

En dat was toen ook geen wereldbedrag

75 jaar in stand moet blijven . Dat deze economische wet niet altijd op gaat

Het jaar na de aanleg g1ng het nog wel.
Toen was de grond nog los genoeg.

blijkt uit het voorbeeld van De Haar, waar in minder d an 25 jaar d e greens

Maar al heel snel kwamen de Ziektes

al twee keer op de schop zijn gegaan.

Alles hebben we gehad· fusanum, ronde

Een interview me t Cees Dissel , head-greenkeeper van Golfclub De Haar.

plekkenz1ekte, dollarspot en ga maar
door DaarbiJ kwam nog eens dat de
greens e1genhjk wegzakten

D1ssel. "In d1e liJd w1st 1k nog helemaal

Als Je dan bedenkt dat WIJ 1n d1e liJd met

n1ets van golf In een kruiswoordpuzzel

vreseh]k veel wateroverlast de greens

had ik wel eens gelezen 'tee; afslag-

dressten. met een mengsel van 60

plaats biJ golf', maar verder g1ng m11n

zand 40 edelcompost. dan geeft dat wel

kenms n1et. Je had toen ook nog geen

aan dat WIJ - naar hU1d1ge maatstaven -

golf op TV Golf was nog echt een elite-

met vreseliJk veel kenn1s 1n hUls hadden.

sport Als Je 1n d1e t•jd vertelde dat je op

De greens werden door het dressen

de golfbaan werkte. dan begonnen

alleen maar vetter en h1elden nog meer

mensen ook 1neens netjes tegen 1e te

water vast 10 plaats van andersom·

praten, alsof Je van een andere planeet
kwam·

Jim Arthur
Als adv1se1 r had De Haar m d1e liJd de
bekende Engelse agronoom J1m Arthur

Piketpaaltje
Prins Bernard

Cees D1ssel

De aanleg van een green

of l1mmy Arthur, zoals D1ssel hem

Golfclub De Haar bestaat off1C1eel

g1ng toen nog heel eenvoud•g In het

noemt Deze dacht een oploss1ng te

smds JUni 1974 toen de club werd

centrum van de geplande green werd

hebben voor het probleem van De Haar

geopend door pnns Bernard De club

een piketpaaltJe geslagen Daar om heen

10

was ontstaan u11 een 101ttattef van de

werd een forse hoeveelheld grond

de vorm van een zogenaamd Perched
Wacer Table (z1e het artikel van Kappen

Vleutense JUnlor-kamer d1e het plan had

gestort. d1e vervolgens door de bestaan-

elders 10 d•t blad) Een hern1euwde aan-

opgevat om 1n het oude vervallen park

de toplaag heen gefreesd werd In pnn-

leg van de "tJf •!echtste greens zou de

oploss10g moeten brengen

rond kasteel De Haar een golfclub te
beg1nnen. ZIJ kregen h1erb1J medewerkmg van de e1genaar van het kasteel
met daarbiJ behorende landgoed Baron
van Zuylen van NIJenveld De baron gaf
het ca 58 ha grote Zulderpark 10 pacht
aan golfclub De Haar, d1e daar een 9holes golfbaan op suchtte. Het oorspronkeliJke ontwerp van de baan werd
getekend door golfarchitect Frank
Penn1nk
Heidemij
Cees D1ssel werkte 1n het beg1n van de
70'er Jaren biJ de He1dem1], waar hiJ
voornameliJk bez1g was met het ontwerp van sportterreinen Omdat de
He1dem11 met de club een afspraak had

Clpe IS zo'n aanleg m1ssch1en n1et hele-

gemaakt, dat het personeel zou leveren

maal verkeerd, maar op de ondergrond

D1ssel ·Een aantal greens was nog wel

dat na de aanleg biJ De Haar 1n d1enst

van De Haar. d1e Uit hele zware. vette

aard1g, waarschiJnliJk omdat daar toen
wat meer zand was gebru1kt of dat d1e

zou komen, werd D1ssel plotseling

kle1 bestaat. IS dat vragen om problemen .

gepromoveerd tot head-greenkeeper

Daarb1j komt nog dat dl' greens voor

beter opdroogden doordat er m1nder

van de n1euwe baan

een groot gedeelte, om .engte te w1n-

bomen rondom stonden·
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De meuwe greens. d1e volgens de speo-

D1ssel "Zeker 1n de w1nter stond Je op

f•cat•es van Arthur werden gebouwd.

de fa1rways gewoon tot aan Je enkels 1n

denng d•e het bosbeheersplan mhteld

bestonden u•t 10/15 cm dikke blok zo-

de blubber. zo nat waren ze"

was het rucks•chtlos verw•Jderen van alle

den. d•e u1t de bestaande greens werden

Het eerste Jaar werd er maar l1efst 1200

1epen (b•Jna 600). omdat d•e voor een

gestoken Daaronder een tussen-laag .n

m3 topdress•ng opgebracht 1n een ver-

groot gedeelte waren aangetast door de

een verhoud1ng 70/30 zand/compost

houd•ng 90 10 Dat zand werd gewoon

lepenztekte

Daarna kwam

een afdeklaag van een

ZUiderpark. De meest •ngnJpende veran-

opgebracht. Enn brengen g•ng n1et

Green, Greener, Greenst

grof soort kolen-as en daar onder ten·

omdat de kle1laag te vet was om een

slotte de grintlaag.

Vert1dra•n toe te passen Door de wor-

Ondanks al d1e verbetenogen bleven

men-actiVIteit werd het zand vanzelf

natuurliJk de problemen met de greens

De tweede aanleg werd door

een plaat-

gemengd met de toplaag Top-dressen

seliJke aannemer u1tgevoerd onder de

van de fa1rway IS De Haar al d•e Jaren

reg•e van de Engelsman Bnan Pearson.

blijven doen. Z•J wel dat de JaarliJkse

gewoon voortbestaan Het regt me voor
de greens bestond u•t liJd, u1t heel veel
beluchten met de shtten en een topverluchter Verder gebru1kt D1ssel op adv•es
van Kappen tn het groe•setzoen om de
week bladbemesting om het gras voldoende sterk te maken en de pH, die op
plaatsen tegen de 8 1s, omlaag te brengen.
Verder werd de w1nter door met tjzer
gespoten Ook weer om het gras te
harden en pH naar beneden te brengen
Dressen gebeurde zo'n 5 tot 6 keer per
Jaar •n een 90· 10 mengsel. Om de

Hole
Par

Stroke
Index

4 5 7
Ook de n•euwe greens leken ZICh het

439

hoeveelheld terug IS gebracht van 1200

eerste Jaar nog redelijk te houden omdat

naar 800 kuub D1t herhaald dressen

de grond nog lekker los was Maar al

heeft dutdeliJk geholpen. want als tk

na

snel begon het verhaal weer van voren

beg1n december '96 De Haar bezoek

af aan. Sch1mmelztektes; van 1 oktober

een hevtge regenbul ZIJn de fa1rways ste-

tot 1 maart grotendeels d•cht ete, etc

v•g en goed begaanbaar

Aan het eind van de 80'er Jaren heeft

Het tweede onderdeel van het plan

D•ssel toen samen met de toenmalige

betreft het bosgebled van De Haar waar

baancommissans Weseman een plan

tal van monumentale bomen te vtnden

greens wat beter ztekte-res•stent te

gemaakt om de problemen aan te pak-

ZIJn Voor het beheer van de bospartiJen

maken, werd het m1ddel Antagon

ken Een plan dat verder g•ng dan alleen

werd een breed bosbeheersplan opge-

gebrutkt van Bas van Buren D1ssel heeft

de problemen rond de green. maar ook

steld met een loopliJd van 25 Jaar Het

het •dee dat d•t mtddel zeker een postt•ef

de fa•rways en de bossen omvatte

doel van dtt plan was het verhogen van

effect had op het voorkomen van

Voor de fa1rways werd •n samenspraak

de natuurwaarden, het behoud van

Dollarspot In '93 ZIJn een tweetal greens

met Leo Kappen, een reg•me van Jaar-

het karakter van het landschap. gekop-

opn1euw opgebouwd Deze greens ZIJn

lijks dressen 1ngesteld om deze te ver-

peld aan de belangen van de veremg•ng

ontworpen door Allan R•JkS en het werk

schralen en beter begaanbaar te maken

als belangnikste gebrwker van het

IS uttgevoerd door Groenewoud
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D1ssel ·De Haar was eigenliJk het eerste

tussen een green en bunker of hoe Je

werk dat Groenewoud kreeg En dat

bestaande bomen of mounts beter kunt

T-.ro G 1!1'1"'

klikte e1genli1k ook meteen.

mtegreren 1n de lay-out van de baan" .

Machinelijst Golfclub De Haar
ter 3v00 D

de rest van de greens aan te pakken .

"In

'95 ZIJn de greens e•genhJk het hele

223 D
Toro Reelmaster 223 D
Toro Groundsmaster 325 D

Dat was voor ons we spannend of we

jaar dicht geweest. Alleen voor de com-

Toro Guard1an 72" recycler

de leden h1enn meekregen Want d1e

pet1tie hebben we ze toen moeten

Toro Blower 2670

hebben toch een hoop h1nder van de

opengoo1en . Dat vond 1k wel bezwaar-

Ransomes

werkzaamheden rond zo'n aanleg

liJk . Leden mogen n1et op de greens en

Super cartes

Tijdelijke greens, herne. noem maar op

de compet•t•e wel. Wij dachten dat wiJ

Ryan Greensa1re 24

daarvoor dispensatle zouden knjgen.

Vert•dra1n

maar dat kon dus n1et"

Kubota

In

In

'94 1s toen de besliss•ng genomen om

'95 ZIJn de werkzaamheden u1tgevoerd

En ook d1t keer weer met Groenewoud
als aannemer en RIJkS als architect Dat is

Toro Reelmaster

51 4 stuks

120
8200
Kubota st 30 + frontlader

e•genliJk perfect gegaan Heel goed

Nog n iet o p d e top

Spragelse Greenl1ne

samenspel ook tussen arch1teà en miJZelf

D1ssel IS zeer tevreden over de verande-

Clubcar Carry-All

Heel anders dan met biJVOOrbeeld J1m

nngen maar voegt meteen toe dat hiJ

Arthur of Frank Penn1nk. Geen slecht

nog n1et op de top Zit "WIJ hebben nu

woord over d1e mensen hoor. maar ZIJ

d1t Jaar wat last gehad van de ronde

l•eten niet echt ru1mte voor de memng

plekkenz•ekte. letsdat Kappen al voor-

van de greenkeeper Hun men•ng was

speld had En de aprons hebben nog

wet en mks anders

wat extra aandacht nodig, omdat d1e

R•JkS had echt oor naar onze menmg

toch wel geleden hebben van de werk-

BIJVOOrbeeld als het gaat om de ru1mte

zaamheden ·

Cushman topdresser
Douven spu1t1nstallat•e
Huxley Shtter
kipwagen

1990
1991
1992
1993
1994
1993
1994
1990
1995
1989
1994
1988
1991
1992
1988
1989
1994

motorzagen 2 stuks
bladblazers 2 !>tuks
bosmaa•ers 2 !>tuks
Flymo maa•er 2 stuks
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