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gold met name weer voor geb•eden met
een neerslagoverschoL

Zandgreens

Voor ons land IS d1t de penode oktoberOngeveer 25 jaar geleden w erd nauwelijks, waar ook ter wereld,
over zandgree ns gesproken. De op greens gewenste grassoorten groeiden

maart. gedurende welke liJd toch vriJ
mtensief wordt gespeeld Ju1st tiJdens
deze penode blijft de toplaag door de

in de natuur i mmer s ook nie t op puur zand maar op grond (teelaarde).

aanwezigheid van de perched waterta-

Hoe zijn die zandgreens nu ontstaan?

bie lang nat en •s daardoor verdiChtlngsProblemen heten dan ook niet lang op

gevoelig
Ontstaan begrip zandgreens

verschuiVIng van de grasmatsamenstel-

In Amen ka werd gezocht naar ee•

ling (straatgras). overmatige v1ltvormmg

z1ch wachten. Omdat schrale toplagen

oploss1ng voor het veelvuldig optreden

etc.

m1nder snel worden verd1cht dan meer

van wateroverlast op greens enfof het

Door deze ervanngen WIJS geworden,

humeuze toplagen, werden toevoegin-

snel uitdrogen van de toplaag h1erop

werd besloten een WIJZig•ng 1n de

gen van organtsch matenaal aan het

Ten behoeve h1ervan werd een groot-

samenstelling van de toplaag aan te

zand successievelijk verm1nderd tot 0%,

scheeps onderzoek opgezet. In het

brengen. De perched watertable werd

waarmee het ontstaan van pure zand-

proefstadium bleek. dat aan deze voor-

wel gehandhaafd. Maar de specificaties

greens een fe1t werd D1t hoewel de

waarden werd voldaan, wanneer op een

en de e1sen d•e aan de toplaag werden

USGA ziCh altiJd op het standpunt heeft

gnndbed van +l-10cm • afgesloten door

gesteld werden sterk verhoogd De

gesteld dat een toplaag met 100 %

een zandlaag van +1- Scm. grof zand,

USGA-spec1flcat1e gaat er oorspronkelijk

zand onacceptabel IS

een toplaag ter d1kte van +I- 30 cm

van u1t dat men moet zoeken naar een

Aan het zand werden verder qua

werd aangebracht, d1e bestond u1t een

lokaal aanwez1ge grondsoort d1e vervol-

opbouw en samenstelling steeds hogere

mengsel van zand, grond enfof orga-

gens biJ een erkend laboratorrum getest

eisen gesteld, waaraan m de prakliJk

nisch materiaal.

moeten worden. In latere ed1t1es van de

nauwelijks of n1et kon worden voldaan
Dat ook deze laatste aanpak ondanks
deze hogere etsen aan het zand vooral

mf' nl •t f 1.and . pr o ntl f"n lo f
o rE a n i .. rh m at r ri 1 al

1n geb1eden met een neerslagoverschot
geen onverdeeld succes opleverde, blijkt
Uil de problematiek rondom de zogenaamde Black Layer (een donkere laag 1n

±arm

crof 1.a nd

de toplaag), een teken van zuurstoftekort, en de toename van ziekteaanlas-

~ d rain

tmgen Bekend 1s 1mmers. dat een grasmat groe1end 1n puur zand vaak kwets-

Op de overgang van toplaag naar gnnd-

USGA specificatte lezen we letterlijk dat

baarder en gevoeliger JS voor ZJekte-aan-

bed slu1ten nameliJk de meer fiJne capil-

de voorgeschreven toplaag m de praktiJk

tast•ngen, met name voor de rondplek-

lairen van de toplaag n1et aan op grove

biJna noo1t voorhanden zal ZIJn.

kenziekte Pure zandgreens met gnnd-

cap1lla~ren

In de praktijk werd vervolgens gewerkt

of lavabed ZIJn 1n Nederland, voor zover

van het grind. D1t noemt men

een capilla1re breuk

met vanabele verhoud•ng 1n volumepro-

miJ bekend, alleen op het RIJk van

Door deze breuk wordt veel capillair

centen van zand : orgamsche stof.

Nijmegen 1n beperkte mate aangelegd

water boven het gnndbed vastgehou-

Ook van deze opbouw liggen er voor-

den, waardoor de toplaag langer nat

beelden 1n Nederland. Ook nu bleef

bliJft en mmder snel Uitdroogt De

door de aanwez1ghe1d van de perched

Zandgreens 1n Nederland ZIJn echter m

Amenkanen spreken 1n d•t verband van

watertable verdiChttngsproblematJek.

hoofdzaak zandgreens zonder gnndbed

een "perched watertable" Een gunstig

hoewel1n mindere mate, '" gebleden

of lavabed aangelegd dus zonder de

gevolg h1ervan IS, dat deze greens veel

met een neerslagoverschot bestaan .

perched watertable. In grote lijnen kun-

In Nederland 1s ook op een aantal banen

Voordeel van een dergeliJke opbouw JS

schelden:

Zandgreens in Nederland

nen hterbtJ 2 constructies worden onder-

m•nder beregemngsbehoeft1g ZtJn.
deze constructie biJ de aanleg van

wel, dat de eerste aanslag en ontwikke-

-zandgreens op zandgronden

greens gebruikt In plaats van grind

ling van de grasmat door de gunst1ge

- zandgreens op ovenge gronden

werd ook wel grove lava genomen

waterhUlshouding voorspoedig verloopt,
Zandgreens op zandgronden

In de praktiJk bleek echter al vnj gauw.

hetgeen een bekend architect b•J de

dat door de aanwez1ghe1d van deze per-

open1ng van een baan deed verzuchten.

H1erb1j bestaat de opbouw Uit alleen

ched watertable de toplaag tiJdens

"Waarom kunnen ze n•et zo goed blij-

maar zand Er IS niets, dat het water op
en•gerle• man1er vasthoudt De toplaag

penoden met neerslagoverschot of na

ven?" Want ondanks de verbeterde

royale beregemng lang nat bleef en

aanpak bleek de opbouw op langere ter-

van deze greens droogt dan ook snel en

daardoor snel werd verdtcht met als con-

miJn biJ •ntens•ef gebru1k n1et het

zeer onregelmat•g u1t.

sequentie wateroverrast. ongewenste

gewenste resultaat op te leveren. D1t

Na enkele dagen van droogte kan n1et
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genoeg water worden aangesleept, om

met als gevolg algenvormmg, vest1g1ng

Zandgreens op een verdichte

het gras op de koppen en de randen 1n

van straatgras. l1ggende vetmuur etc

ondergrond

leven te houden Door gebru1k van deze

Door het geregeld terugvallen en zelfs

H1er bestaat de constructie u1t een goed

grote hoeveelheden water bestaat ver-

gedeeltelijk wegvallen van de grasmat IS

ontwaterd zandbed ter d1kte van 25 à

der ook nog het gevaar, dat de laagten

doorzaa,en een van de meest voorko-

35cm. gelegen op een verd1kte ondergrond d1e we1n1g of n1et doorlatend IS

u nd \IMI. , . ,.
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Ook h1er ontbreekt de perched water
table. Toch ZIJn deze greens tiJdens
droogte mtnder kwetsbaar dan de vonge

u nd pho l•rlijk

zand-greens. Door de aanwezigheid van

1111" rtlp

de we1n1g of met doorlatende o nder-

dan lru

grond op 25 à 35 cm wordt het water
m1nder snel naar de ondergrond at gevoerd. waardoor de grasmat op deze
greens m1nder snel Uitdroogt

door het afstrommgswater van de hoge-

mende maatregelen op deze greens

re gedeelten ondanks de schrale

"Het1s zo". ze, een greenkeeper miJ,

Toch ZIJn ook deze greens biJ en1ge aan-

opbouw te veel van het goede knJQen

· om er tureluurs van ~e 'NOrden·

houdende droogte erg droogtegevoelig
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en vragen dan om veel zorg een aan-

verdiChte ondergrond, kan k wel enrg

de natuur, dre aangeeft, dat de door ons

dacht Probleem bij deze greenopbouw

begnp opbrengen, hoewelrk er n1et

gewenste grassoorten brJ voorkeur groer-

J...an Zijn, dat de toplaag gedurende peno-

voor krezen zal

en op goed ontwaterde zandgronden

den met neerslagoverschot door de ge-

met een m1n of meer humueze toplaag'

nnge ontwatenngsd1epte van 25 à 35 cm

Verdragrog treedt wel wat mrnder snel

Vflj snel nat wordt en vnj lang nat blijft,

op, maar de problemauek rond verdlch-

Hart onder d e riem

waardoor de toplaag toch nog ernst1g

trngen en z1ekteaantast1ngen blijven

D1t art1k l 1
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•k qeschr~ven, om de

greenkeepers, d1e belast Zijn met het
onderhoud van de zandgreens 1n het
à

a u e .~' H ,. r ,f
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algemeen, maar vooral van zandgreens
met een d1ep doorgaand zandpakket,
een har: onder de nem te steken
ZIJ behoeven z1ch nret altijd schuldrg te
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voelen, als er onverhoopt rets mrs gaat
De u1tgangss1tuat1e rs namelijk zowel
bodemkund1g als hydrologrsch onvoorstelbaar moellijk

kan worden verdrcht met de bekende

Pure zandgreens van welke constructre

De moeiliJkheidsgraad van het onder-

gevolgen zoals verschu1vrng van de gras-

dan ook kunnen een trjdlang goed ZIJn,

houd van de ovenge greens wrl 1k hier-

matsamenstelling rn ongewenste nch-

maar blijven kwetsbaar en bezorgen

mee nret bagatelliseren, want alle soor-

t1ng en vorm1ng van overmatig Vllt

vooral de greenkeeper veel en, naar 1k

ten greens vragen voor het behoud van

meen, onnod1ge> hoofdbrekers

een doorlopend goed bespeelbare gras-

Waarom laten we ons nret le1den door

mat VL>el vakmanschap en zorg

Dit art1kel rs geschreven om du1delijk te
maken, dat zandgreens -naar mrjn
memng- urt de nood ZIJn geboren,
omdat de aanwezrgherd van de zogenaamde perched watertable tijdens
penoden met neeslagoverschot of na
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een royale beregenrog ernst1ge verdiChtrngs-problemen opleverde rn toplagen-
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met een mrnder schrale samensteilrog
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Voor de beschrevel" zandgreens op een
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