Eigenlijk weet
iedereen wel
hoe de ideale
werkplaats
eruit ziet

In de vorige Greenkeeper kondigden we
de verkiezing van de Gouden Dopsleutel
aan, voor de mooiste efficiëntste en
meest werkbare greenkeeperswerkplaats
in Nederland. Op pagina 40 en volgende
vindt u inventarisatie van de werkplaatsen van de tien genomineerden. Op pagina 44 leest u hoe de jury te werk ging
en leest u wie De Gouden Dopsleutel
verdient!
Een vakjurylid had me al gewaarschuwd:
als je de kantine ziet, kun je zo vertellen hoe de werkplaats erbij ligt. In veel
gevallen klopt dat. Een kleine en volle
kantine, tevens kantoor correspondeert in
Keppel met een gezellige knusse en heel
volle werkplaats. Het greenkeepershonk
in Nunspeet, zeer compleet en ruim`,
blijkt een afspiegeling van de werkloods:
heel ruim opgezet met verschillende
ruimtes voor verschillende activiteiten.
Elders vormt de beveiligingssticker op de
toegangsdeur en de keuringsstickers op
het tosti-ijzer het teken dat hier veel aandacht is voor veiligheid.
Auteur: Broer de Boer

Tien werkplaatsen nader bekeken
Licht, lucht en klimaat
De daglichthoeveelheid in een werkplaats lijkt
mij een belangrijk item. Corné Mayers, Efteling
Golfpark maakte daar een mooie opmerking
over: “Daglicht is het enige in deze wereld dat
je gratis krijgt. Benut het ”In zijn werkplaats en
loods wordt dat optimaal benut. Maar ik zag
ook summiere tl-balkjes boven een werkbank.
Het is ideaal natuurlijk om in een frisse omgeving te werken. Het denken daarin varieert van
natuurlijke ventilatie - deur open als we moeten
lassen – tot slangen op de uitlaat die de motorgassen naar buiten leiden, tot vaste en mobiele
afzuigunits om (las)gassen te verwijderen. Bij de
laatste heb ik zo’n mijn vraagtekens of ze altijd
benut worden. Soms gebruikt men ze ook weer
in combinatie met complete centrale afzuiginstallaties voor ruimtes. Ook in opslagruimtes van
brandstoffen, oliën, chemicaliën en pesticiden
wordt in meer en mindere mate via natuurlijke of
mechanische ventilatie voor frisse lucht gezorgd.
En zoals de vakjury zegt: scheidt dat echt van je
werkplaats!
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Warme vloer
Vloerverwarming. Dat trof ik een aantal malen in
- vooral - nieuwe werkplaatsen aan. Heerlijk, zo’n
vloer en dan sleutelen bij 15°C en nooit meer
met je rug op de koude vloer. Ook je vochtige
veiligheidsschoenen kunnen hier ’s avonds mooi
opdrogen. De vloer is nog weer een verhaal op
zich. De vloer moet goed vlak zijn (schade aan
ondermessen!), vloeistofdicht of vloeistofafstotend. Het verschil? Het prijskaartje. Bijna nergens
struikelde ik over obstakels die er niet hoorden.
In maar liefst drie werkplaatsen beschikken ze
over een overdekte afspuitplaats. Oogstrelend!
De afvoer van vuil waterafvoer heeft men daar
dan ook uitstekend voor elkaar met o.a. een vetafscheider.
Schoonmaken
Schreven we in de vorige Greenkeeper niet: ‘Gij
zult uw machines na gebruik schoonmaken. Dat
is stap één bij goed onderhoud.’ Bij de genomineerden dan ook geen opmerkingen hierover.
Hier krijgen grassappen niet de kans het materi-

eel aan te tasten! Opvallend is wel het verschil in
aanpak daarvan. Dat gebeurt met bladblazer en
perslucht; het gebeurt met veel water en weinig
druk; er worden stoomreinigers ingezet. Maar
wanneer men echt de hogedrukspuit erop zet,
roept men in ieder geval dat de machines ook
direct moeten worden doorgesmeerd. En bezemschoon waren de meeste vloeren. Als ik van de
vloer zou moeten eten, zou ik dat het liefst in
Lochem doen!
Properheid
En dan het sleutelen. Volledig subjectief, ik geef
het toe. Maar De Wouwse Plantage spant de
kroon met haar sleutelbord. Staat tegenover dat
ze geen verrijdbare gereedschapkar willen. Eén
van de greenkeepers nam dat ouderwetse woord
in zijn mond. “Het gereedschap moet proper
zijn en je moet schoon materiaal monteren.”
Men deelt de mening dat men ‘goed materiaal
moet hebben.’ Slecht gereedschap ‘schampt’ en
ook dat kost geld. ‘Vervang het materiaal als dat
nodig is.’ Wéér een goed advies. In één van de
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te steken vlot op de hefbrug kunnen rijden.
Voor de ‘driewielers’ had ik daarvoor nog nooit
een echt professionele oplossing gezien. Is zo’n
staalplaat tussen de rijplaten de oplossing? Is de
dwarse plaatsing en op de rem zetten en blokken
voor de wielen afdoende voor de veiligheid? In
Lochem hebben ze daarvoor de oplossing.
Arbo
De belangrijkste arbo-zaken waaraan een werkplaats moet voldoen noemden we in de vorige
Greenkeeper. Geluidsarme cabines beginnen
hun intrede te doen. Maar PBM’s waren overal
aanwezig, waarbij de middelen verschillen. Vaak
dragen alleen vaste medewerkers autoplastieken
tegen geluidsoverlast. De PBM’s moeten we wel
gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd
zijn. In de kleinere werkplaatsen heeft ieder zijn
eigen PBM’s: van gelaatsmaskers en gehoorbeschermers tot veiligheidskleding. Daar zag ik dat
ze ook bij de bijbehorende gereedschappen en
machines hangen (chapeau). Bij uitgebreidere
werkplaatsen zie je een complete batterij kasten
waarin alles is opgeborgen en wordt gedroogd.
Veilig werken begint met veilige machines. Bij
velen wordt het machinepark (VCA) gekeurd.

Materiaal en een deel van de PBM’s liggen keurig bijeen

werkplaatsen staat zelfs de gereedschapskar achter slot en grendel. Aan inbreekpreventie wordt
veel gedaan, en zeker in situaties waar dat nodig
is. Brand- en rookmelders in de werkplaats blijken
onhandig te zijn. Misschien vormt een hittemelder een verstandig alternatief, of reageert die op
hete uitlaten?

Orde en netheid in de magazijnstellingen in Zeewolde

Tillen
Eigenlijk weet iedereen wel hoe de ideale werkplaats eruit ziet. Maar of je nu onderhoud volledig zelf doet of uitbesteed, zelf slijpt of niet:
ooit moeten de kooien eraf. Hoe ga je met die
loodzware dingen om? Soms tilt men loodzware
dingen toch nog! Terwijl er een heel scala aan
utilities bestaat: heftafels, krikken, loopkatten en
mobiele motortakels. De werkbank dus dicht bij
de hefbrug of heftafel (Goesse 2.500 kg!) plaatsen. Juiste hulpmiddelen: is het behoud van je
rug. Ik trof daarvoor vernuftige karretjes aan van
eigen fabricaat (Zeewolde) om zwaargewichten
te transporteren. En ik maar denken dat een
verzinkbare (schaar)hefbrug ideaal is omdat hij
geen obstakel vormt. Toch kunnen in geheven
toestand zelfs die sleuven in de vloer een hindernis vormen. Je baanmaterieel moet je zonder

Ideale werksituaties
Mijn rondgang blijft appels met peren vergelijken.
Net zo goed als dat een greenkeeper kan roepen
“Mijn werkplaats is de ideale werkplaats”, durf
ik bijna te stellen dat de ideale werkplaats niet
bestaat. Want zelfs dat is persoonsgebonden.
Wat heb je aan een prachtige werkplaats waar de
werkbank te hoog is? Daar spelen ze bijvoorbeeld
bij Het Rijk van Nunspeet weer op in. Neen, het
gaat om de ideale (werk)situaties. Die ben ik tijdens mijn rondgang vaak tegengekomen. Geen
rocket-science, maar wel werksituaties waar we
iets van elkaar kunnen leren. In het de overzichten en het fotomateriaal heb ik getracht daarvan
iets op u over te brengen. Tien hoofdgreenkeepers en werkplaatsverantwoordelijken hebben mij
in alle openheid en met trots geïnformeerd over
hun werkplaats.
Heeft u zaken waarmee u worstelt in de werkplaats? Ik twijfel er niet aan dat deze toppers u
met dezelfde openheid te woord zullen staan als
dat ze dat bij mij deden, als u daarom vraagt!
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