Zuinig met beregeningswater in waterwingebied
Golfsport, recreatie en waterwinning op Drentse Golfbaan

Verschralen van rough’s op golfbanen

Iedereen kan vrij rondlopen op de golfbaan van de Drentsche Golf en Country Club bij Zeijerveen. De 150 hectare grote baan, 27 holes baan
plus 9 holes par 3, is op één na grootste golfbaan van Nederland en ligt in een open natuurgebied van 240 hectare. De Drentse Waterleiding
Maatschappij (WMD) gaat het terrein gebruiken als waterwingebied. Hoofdgreenkeeper Louis Snelders moet daarom zoveel mogelijk ecologische beheersmethoden toepassen.
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De plannen om het terrein waar de
golfbaan op ligt ook als waterwingebied
te benutten, zijn in een vergevorderd
stadium. Dat maakt ook een milieuvriendelijk
golfbaanonderhoud noodzakelijk. De Drentse
Waterleidingmaatschappij (WMD) is feitelijk
aannemer van het beheer van het terrein
en ziet zorgvuldig toe op het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De
Drentsche Golf en Country Club is lid van
de werkgroep ‘Duurzaam Baanbeheer’.
Dit is een club van golfbanen die naar het
gebruik van roodzwenkgras kijkt. Naast de
Drentsche zijn hiervan ook de De Haagsche,
’t Zelle, Princenbosch, de Amsterdamsche
Golf en Country Club en Almeerderhout lid.
Roodzwenkgras heeft veel baat bij een zeer

doorlatendheid van de greens kon ik dat helaas
dit jaar niet realiseren. Ik gebruik hoofdzakelijk
organische mestkorrels, maar we verspuiten ook
af en toe vloeibare organische meststoffen met
de veldspuit. Vanuit de werkgroep Duurzaam
Baanbeheer loopt hier een proef op de minst
goede green, een gemiddelde green en op
de beste green. Het gemiddelde stimpgetal
op deze greens ligt op 7,5 á 8. We monitoren
hier de veranderingen in het grasbestand en
de speelsnelheid die door beheersmaatregelen
veroorzaakt. We zullen gezamenlijk met de
resultaten naar buiten treden. Roodzwenkgras
is overigens geen must; in juni hebben we een
aantal greens met struisgras doorgezaaid.”

gift patentkali. Het resultaat van één van de
laatste bemestingsbehandelingen op de greens
deze herfst, een gift van zwavelzure ammoniak
en ijzersulfaat met de veldspuit, zijn duidelijk te
zien. De gedeelten van de foregreens waar geen
vloeistof terechtgekomen is, liggen er net zo
fraai maar minder groen bij. De fairways krijgen
jaarlijks twee kunstmestgiften en worden verder
eenmaal bemest met een vloeibare meststof. En
wat beregenen betreft zegt Louis Snelders: “Dat
doen we hier met roodzwenkgras - uiteraard - zo
weinig mogelijk. Het gras vervilt dan eerder en
je geeft straatgras meer kans. We proberen een
gemiddelde te vinden voor wat voor de greens
wenselijk is en wat de golfers graag willen
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terughoudend beleid met betrekking tot
meststoffen. Louis Snelders: “De greens zijn
ingezaaid met 80 procent roodzwenkgras en
20 procent struisgras. Ik probeer hier op de
greens een stikstofgift van 60-70 kg aan te
houden. Vanwege de natte zomer en de hoge

“Opgeteld hebben we hier afgelopen jaar
achttien bemestingshandelingen gedaan”,
vertelt Snelders terwijl we over de baan lopen.
“Wat de kaligift betreft zitten we hoog: zo’n
250 kg. Daar starten we in het vroege voorjaar
al mee en ook in het late najaar is er nog een

De stapeling van de gebruiksdoelen
waterwinning, recreatie en sport heeft op de
Drentsche een nauwe relatie met de betrokken
partijen. De gemeente Assen is eigenaar van de
grond. De golfbaan, circa zeven jaar geleden
aangelegd onder architectuur van Gerard Jol,
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veel beter: je ziet al snel dat de zaadjes kiemen
en wortelen en ze zijn veel beter bestand zijn
tegen extreme droogte en vocht.”
Verschraling
In samenspraak met de WMD is er ook een
aantal gebieden verschraald en waar ze een flora
moet ontwikkelen. Het meest in het ooglopende
en ingrijpend project was de vergroting en de
verschraling van de bodem van het eiland voor
het clubgebouw. Snelders: “Eerder groeide
hier volop het schadelijke Jacobskruiskruid. We
hebben de bouwvoor op het eiland verwijderd
en na deze verschraling is het ingezaaid met een
grasmengsel. Vanuit ons clubgebouw hebben
de gasten er straks een prachtig uitzicht op. We
zullen het ‘gewas’ waarschijnlijk eenmaal per jaar
maaien en het maaisel afvoeren om de bodem
nog verder te verschralen. Daarmee realiseren we

dus een heel low maintenance systeem. Pitrus is
overigens een plaag op deze baan. We zijn met
een proef bezig hoe we dat chemisch kunnen
onderdrukken. Pitrus gedijt goed bij een hoge
schijngrondwaterspiegel. We zijn derhalve ook
bezig om de toplaag droger te krijgen.
Leermeester
Met het bieden van vier stageplaatsen sedert
maart 2008 in het team van greenkeepers
laat de Drentsche nog een andere kant van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zien.
De stagiaires zijn afkomstig een school voor
speciaal voortgezet onderwijs in Baggelhuizen.
De jeugd van 12-20, met een geestelijke
handicap of ernstige gedragsproblemen worden
hier begeleid naar een zinvolle leefwereld in de
maatschappij. Ze helpen een dag in de week het
greenkeepersteam, daarbij begeleid door

Hoofgreenkeeper Louis Snelders.

wordt gezamenlijk gepacht door de Drentsche
Golf & Country Club, Waterleiding Maatschappij
Drenthe (WMD) en een drietal particuliere
partijen. Het greenkeepersteam loopt met
bedrijfskleding van de WMD rond en is daar dan
ook in dienst. Snelders: “Het terrein hier wordt
ook gebruikt voor recreatiedoeleinden van de
Assenaren. Momenteel is de gemeente Assen
hier bezig met de aanleg van nieuwe wandel- en
fietspaden. Uiteraard wordt er bij de planning
rekening gehouden dat recreanten, als ze op
de gebaande paden blijven, niet in de baan
komen van vliegende golfballen. De golf- en
recreatiefunctie verdragen elkaar goed en geven
ons nagenoeg geen extra werkzaamheden.
Een loslopende hond kan natuurlijk veel kwaad
aanrichten op een green maar ik merk thans
weinig overlast van mensen die hun hond
uitlaten. Maar excessen zijn er wel geweest op
dit terrein dat voor iedereen toegankelijk is. Zo
probeerde iemand ooit zijn crossmotor uit op
onze greens. Thans zijn we bezig om nieuwe
natuur te ontwikkelen op de plaatsen met een
slechte bodemsamenstelling. We proberen
bijvoorbeeld de heide hier weer terug te krijgen.
Daarbij pakken we steeds oppervlaktes van 500
-1000 vierkante meter aan. Onze ervaringen
om heideplaggen te laten aanslaan op deze
bodem zijn ronduit slecht. Ze wortelen slecht,
want winterdag drijven ze in het water en
zomerdag drogen ze uit. Onze ervaringen met
plaggenstrooisel, dat we aangevoerd krijgen, zijn

Hier wilde aanvankelijk niets groeien: een experiment met Engels raaigras
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is een verminderde productie voorzien om de
invloed van op de natuur in het stroomgebied
van de Drentsche Aa te verminderen. In de
ondergrond van het terrein op de Drentsche zit
zogenaamde potklei. Dat is zeer zware, zwarte
smeltwaterklei, afgezet in de karakteristieke
diepe smeltwatergeulen van het ijsfront uit de
Elsterijstijd (Elsterien) in het Pleistoceen. Het komt
in Noord-Drenthe en op sommige plaatsen langs
de oostelijke Hondsrug aan de oppervlakte voor.
Louis Snelders: “Er zijn inmiddels proefboringen
geweest. Ze wijzen uit dat het gebied geschikt
is voor waterwinning dat de ondoorlatende laag
potklei voldoende bescherming biedt. Het is de
bedoeling ze hier jaarlijks circa 1 miljoen kubieke
meter grondwater gaan winnen.”
Betekent dit voor Snelders ook hij geen

Klaver op de baan: lastpost en ecologisch stikstofleverancier!

een docent. Snelders: “Sommige stagiaires gaan
met een vaste medewerker mee. Leerlingen met
een autoriteitsprobleem kunnen zo affiniteit
krijgen met het werk en hun ‘leermeester’.
Klussen zoals ballenrapen kunnen ze zelfstandig
uitvoeren. Deze zomer hebben ze ook uitstekend
werk verricht in een project. De bomen die we
hadden aangeplant zijn door hen regelmatig
van water voorzien om uitdroging tegen te
gaan. De stagiaires hadden plezier in de klus en
er zijn maar enkele bomen die niet goed zijn
aangeslagen!”

mogelijk inheemse soorten voor terug, die langer
stand houden.”
Waterwinning
Naast de sport- en recreatiefunctie zal het
240 hectare grote terrein in de toekomst een
strategische plaats innemen in de Drentse
waterwinning. Bij het productiestation in Assen

Bomentuin
Naast de golfbaan heeft het greenkeepersteam
ook de verantwoordelijkheid voor het extensieve
beheer van een circa 100 hectare groot terrein
waaronder het arboretum of bomentuin die
tegen de baan aanligt. Snelders: “Dit arboretum
is nog in een beginstadium. Een aantal jaren
geleden zijn er enkele inlandse eikjes geplant,
successievelijk worden open plekken gemaakt
in dit eikenbos en daarvoor in de plaats worden
er nieuwe boomsoorten aangeplant. Op de
golfbaan planten we uitsluitend inheemse
loofhoutsoorten aan. Het beheer van de
bomentuin bestaat uit het regelmatig maaien van
de velden, het vrij maaien van de bankjes met de
bosmaaier en winterdag het zagen van bomen
om de nieuwe beplanting ruimte te geven. Op
de golfbaan zijn we nu bezig 15-20 jaar oude
populieren om te zagen die op instorten staan en
waar anders binnen enkele jaren toch alleen maar
de toppen uitwaaien. Hiervoor planten we zoveel
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Ook winterdag fraaie vergezichten

pesticiden en andere chemische stoffen mag
gebruiken in dit waterwingebied? Snelders:
“Tot dusverre lopen de beperkingen hier parallel
met de wetgeving op dit gebied en ondervind
ik dus niet meer beperkingen dan collega
greenkeepers. Maar de gehele drive die we hier
hebben richting duurzaam onderhoud van de
banen is dat we de kunstmestgift zoveel mogelijk
beperken. We werken waar mogelijk met
organische meststoffen en beperken het gebruik
van chemische middelen tot een minimum. En
hoe paradoxaal het ook klinkt: voor beregening

Het effect van het spuiten van zwavelzure ammoniak en ijzersulfaat met de veldspuit, is duidelijk te zien.

proberen we zo weinig mogelijk grondwater
te onttrekken. Het gebruik van roodzwenkgras
is daarbij in onze situatie een belangrijke
succesfactor. Ziekten en plagen kom je hier
nauwelijks tegen.”
Maairegiem
Snelders maait zijn greens in het seizoen vier
tot vijfmaal per week. De greens houdt hij op
een lengte van 6 mm. Dat is relatief hoog als
je dat vergelijkt veel andere roodzwenkgras- en
struisgrasbanen, die uitgaan van maaihoogte van

vier millimeter en lager, maar hij is hier tevreden
mee. Volgens hem merken golfers daar weinig
van en is de balsnelheid voldoende. Snelders:
“Als ik lager ga maaien dan zie ik dat meteen
terug in de vitaliteit van het roodzwenkgras.
Volgens de boekjes mag je absoluut niet lager
gaan dan vijf millimeter, maar ik meen te
constateren dat de veerkracht van het gras al
bij 6 mm afneemt. Het voordeel van het beheer
zoals wij dat uitvoeren is dat we met minder
maaibeurten toekunnen. Met de bezetting van
het greenkeepersteam, 8 man, hebben we meer
tijd om te beluchten op de baan. De graslengte
van de fairway houden we hier overigens op 17
mm, de semi-rough op 32 mm en de rough op
7 cm.”
Plannen
Een forse werktuigenloods herbergt nagenoeg
alle machines die een greenkeeper zich maar
kan wensen. Het zijn er zoveel, dat Snelders
zomerdag een gedeelte buiten moet stallen
om efficiënt te kunnen werken. “Geen ideale
situatie”, vindt hij. “Daarom is er een wens om in
de nabije toekomst een ruimere loods te bouwen.
Hier kunnen we dan ook gelijk het hemelwater
van het rioolwater scheiden. We hebben hier
eveneens ook een opslagplaats voor maaisel
die aan alle eisen voldoet. Het percolatiewater
dat door het maaisel heen sijpelt, vangen we
op in een IBA-systeem. Dit bestaat uit een
aantal putten waarin het afval biologisch wordt
afgebroken zodat we ook dit uiteindelijk op het
oppervlaktewater kunnen lozen.”

Machinelijst WMD op Drentsche Golf &
Country Club
1 Toro greenmaster 1000
1 Toro greenmaster 1600
4 Toro greenmaster 3250 D (3 sets green-,
2 sets tee- & 2 sets verticaalmaaikooien)
2 Toro reelmaster 5500
1 Toro groundsmaster 4500
1 Toro groundsmaster 3500 side winder
1 Toro groundsmaster 4000
1 Toro workman + kleine viconstrooier)
2 Toro twister (transpoorter)
1 Clubcar Carryall 4 persoons 4x4
1 Toro sandpro
1 Grillo climber (ruigte maaier)
1 Kubota M 5700
1 Kubota L 5030 (hefmast voorlader)
1 Kubota SRV 32
1 kioti CK 22 HST
1 vertidrain 7316
1 vertidrain 7117
1 vertidrain 7120
1 vertiseed Doorzaaimachine
1 groteVicon kunstmeststrooier
1 getrokken Hardi spuit
1 kleine bezandingswagen Tycropp 180 EH
1 grote bezandingswagen Tycropp MH 400
! nimos trailer

Veel toegepaste organische meststoffen
op de Drentsche Golf en Country Club
zijn:
Diverse Culterra-producten
Diverse DCM-producten
Farmura green/porthawl.
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