“Door het gras de green niet zien”
Interview met greenkeeper Roy van Munster
Wat gebeurt er met een piepjonge
golfbaan, wanneer er plots geen greenkeepers meer maaien, zaaien, bemesten
en prikken? Tja, dan groeien de greens
centimeters hoog op, staan de bunkers
vol onkruid en ligt de fairway bezaaid
met uitgeslagen plaggen. Dit is toch wel
de weelderige staat waarin de negen
holes van Golfparc Sandur Emmen in de
maanden vóór en vlak na het faillissement geraakten. Voor greenkeeper Roy
van Munster en collega’s de uitdagende
taak om de baan, die inmiddels de naam
Burggolf Emmen draagt, weer in het
gareel te krijgen.
Auteur: Floris Winters

De prille doch roerige geschiedenis van ‘golfbaan
Emmen’ in vogelvlucht: in september 2006
opende Golfparc Sandur Emmen haar deuren.
Deze 9-holes golfbaan, waar golfbaanarchitect
Frank Pont zijn handtekening onder zette, was
het resultaat van een eerste fase in het project.
De baan is gedeeltelijk door ondulerende heuvels,
langs een aantal mooie waterpartijen en door een
aantal bestaande bossen aangelegd. Het plan was
(en is) om in totaal 27 holes te realiseren. Tweede
fase: nog eens 18 holes. Zover is het echter niet
gekomen. Door té hoge uitgaven – vermoedelijk
uitgaven met het oog op die verdere uitbreiding –
ontstond een schuld van méér dan vier ton euro.
In april 2008 werd het bedrijf failliet verklaard,
nog geen twee jaar na de opening. Vrijwel direct
werd de baan overgenomen door Burggolf.
Daarmee kreeg de baan op 1 juni 2008 een
tweede leven, onder de naam Burggolf Emmen.
Of de geplande uitbreiding er onder het Burggolf
bewind gaat komen is onzeker.
Hoewel er maar één maand tussen het
faillissement en de overname door Burggolf zit,
heeft het baanonderhoud een half jaar nagenoeg
stil gelegen. Een half jaar! De twee vaste
greenkeepers die er namelijk werken, hadden als
gevolg van de financiële malaise in het bedrijf

al enkele maanden vóór het faillissement de
werkhandschoenen uit gedaan.
Grondeigenaar
Wanneer vakblad Greenkeeper een bezoek brengt
aan Burggolf Emmen, ziet de baan er op het oog
weer levendig en keurig uit. In de vlaggenmasten
wapperen de welbekende Burggolf vlaggen, de
greens zijn kort gemaaid, verschillende golfers
lopen een rondje en ook de greenkeepers zijn
druk in de weer. Ik raak in gesprek met de 24jarige greenkeeper Roy van Munster. Hij stapt van
de maaimachine, zet zijn gele oordoppen af en
geeft een stevige hand. Van Munster: “Zoals je
ziet, werken we hier nu met z’n drieën. De twee
vaste greenkeepers hebben begin juli het werk
weer opgepakt. Ikzelf werkte er toen al enkele
weken, namelijk vanaf eind april.”
Dat betekent dus dat je enkele weken als enige
greenkeeper aanwezig bent geweest, op een
golfbaan die tussen eigenaren zweeft? Roy van
Munster reageert laconiek op mijn verbazing en
vertelt dat hij niet in dienst is bij Burggolf, maar
bij Dutch Golf. Dutch Golf, het bedrijf van Jart
en Ellen Sluiter, is eigenaar van de grond waarop
Burggolf Emmen zich nu bevindt. Ondanks
het faillissement van Golfparc Sandur Emmen,
bleef Dutch Golf dus wel de grondeigenaar.
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Interview

Plattegrond van de huidige situatie bij Burggolf Emmen.

De greenkeeper verklaart: “Om het almaar
groeiende gras een halt toe te roepen, ben ik
hier in eind april alvast in mijn eentje aan de slag
gegaan.”
Een goed begin…
Terwijl we een wandeling maken langs enkele
holes, vertelt Roy van Munster over zijn eerste
werkdag op Emmen. “Toen ik hier in april 2008
aankwam, wist ik niet wat ik zag. Je kon haast
door het gras de green niet meer zien”, grapt
hij en vervolgt: “Nee, het viel best mee hoor. De
weersomstandigheden waren toen vrij gunstig.

In het originele masterplan van Frank Pont zijn in totaal drie keer negen holes getekend. Het
bovenste gedeelte, tegen het vakantiepark met woningen, vormt de huidige locatie van Burggolf
Emmen. Uiteindelijk zijn er in dit gebied géén 7 holes (zoals de tekening toont), maar negen
holes gerealiseerd.

Warm en droog, dus geen overdreven grasgroei.
Natuurlijk stond het gras door maanden geen
maaimachine te hebben gezien, sowieso
centimeters hoog.” Na de gevolgen van het
achterstallige onderhoud te hebben aanschouwd,
concludeerde de greenkeeper: “Gewoon maar
ergens beginnen.” De greenkeeper begon zijn
werkzaamheden met het op orde brengen
van het geleverde materieel. “Er waren in
eerste instantie nog geen machine’s aanwezig
op de baan. De noodzakelijke apparaten om
het onderhoud te kunnen starten, zoals een
greensmaaier en een fairwaymaaier zijn toen

geleverd door de firma Koop, een Toro-dealer.
De maaiers waren alleen een beetje afgespoten
en hadden nog geen winterbeurt gehad. Ik heb
er vervolgens nieuwe ondermessen op laten
zetten en de boel netjes afgesteld.” Na een week
van voornamelijk klussen in het machinepark,
kon hij zijn aandacht meer gaan richten op het
weelderige gras van de baan. Hij pakte allereerst
de greenmaaier uit de werkplaats en begon met
het op orde brengen van de greens. Maaien,
maar ook weer doorzaaien en bemesten. Van
Munster: “De greens zijn nog jong, zo’n drie
jaar. Er zit weinig straatgras in en de baan is
voornamelijk gesitueerd op zandgrond. Door de
schrale bodem en het gunstige weer waren er
geen noemenswaardige problemen als schimmels
en dergelijke op de greens. De greens waren na
enkele maaibeurten weer prima in orde.”

"De wortelgroei is hier enorm.
Wanneer ik holes steek, dan
komen de wortels onder de
holecutter uit."
De kwaliteit van de greens is volgens Van
Munster bijzonder goed. De greens zien er
inderdaad goed uit, nauwelijks straatgras of
schimmels. Een mooie dichte mat van roodzwenk
en struisgras. Ook het klimaat van de toplaag is
goed. “De wortelgroei is hier enorm. Wanneer
ik holes steek, dan komen de wortels onder de
holecutter uit. In de maanden dat het onderhoud
stil heeft gelegen is er niet belucht. We hebben
in juni weer voor het eerst geprikt met vaste
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hoofdgreenkeeper diploma”, licht Van Munster
toe, die in zijn jeugd als ballenraper in aanraking
kwam met de golfsport. Hij concludeert: “Een
kantoorbaan is niets voor mij. Ik ben graag
buiten, in de natuur. Ik begon als ballenraper en
ging vervolgens op 16-jarige leeftijd een handje
helpen met klussen. In de avonduren maakte ik
mijn havo-opleiding af, zodat ik overdag op de
baan kon werken. Zodoende rolde ik in het vak
van greenkeepers.”

Met de overname door Burggolf,
dienden de greenkeepers ook de
kwaliteit te leveren die Burggolf
nastreeft.
pennen, tot 25 cm diepte.” Met de overname
door Burggolf, dienden de greenkeepers ook de
kwaliteit te leveren die Burggolf nastreeft. “De
verschillende Burggolf-banen hebben ieder een
eigen karakter, maar dienen wel een bepaalde
eenheid uit te stralen. De herkenbaarheid vind je
niet alleen terug in de logo’s en dergelijke, maar
ook in de kwaliteit van de baan. Zo maaien we

een rand, de apron, van 30 cm rondom de green.
Deze loopt vervolgens over in de voorgreen. Dit
zie je ook op de andere Burggolf-banen terug.
Alle paden dienen natuurlijk ook mooi recht te
zijn, een ballenwasser naast het bankje en ook
onder het bankje maaien.”
Nieuwe uitdaging
De greenkeeper vertelt dat Burggolf Emmen
alweer de derde golfbaan is waar hij ervaring
opdoet. Zijn aanstelling hier is ook van tijdelijke
aard. Eind oktober 2008 nemen greenkeepers
Mark en Henk het stokje weer over in Emmen.
“Ik ben pas 24 jaar en heb nu al op drie banen
gewerkt. Iedere baan is weer anders, dus het
is een goede leerschool voor me. Inmiddels
ben ik ook al een jaar in het bezit van het

Van Munster hoopt uiteindelijk als
hoofdgreenkeeper aan de slag te kunnen bij
zijn huidige werkgever, Dutch Golf. Dit bedrijf
heeft namelijk zelf ook twee golfaccommodaties,
en wel Dutch Golf Hattem, een 9-holes par3 baan én Dutch Golf Bokhorst, een 9-holes
par3/par4-baan nabij Putten. De greenkeeper
zou eigenlijk vorig jaar al aan de slag gaan als
hoofdgreenkeeper op de golfbaan bij Putten,
maar dat liep net even anders. “In Bokhorst
werd in 2007 een 9-holes baan gerealiseerd.
We hadden nog drie dagen te gaan, voordat we
zouden beginnen met inzaaien. Toen werd plots
door de provincie de stekker eruit getrokken en
kwam het werk stil te liggen. Hopelijk kunnen we
nu in het najaar van 2008 weer verder met het
afronden van de golfbaan nabij Putten.”
Van Munster kijkt ernaar uit om weer aan de slag
te gaan bij Dutch Golf Bokhorst. “De golfbaan
ligt in een coulissenlandschap van zo’n tachtig
hectare. De vele begroeiing en bomen geven
deze baan haar karakter. Er staan veel berken en
elzen.”

Niet zonder slag of stoot
Zoals het geval is bij zoveel golfbaaninitiatieven, verloopt ook de aanleg van de eigenlijke 9-holes van Dutch Golf Bokhorst, nabij Putten niet geheel
vlekkeloos. In februari 2006 heeft de gemeente het 'bestemmingsplan Westelijk Buitengebied' vastgesteld en daarin bleek ruimte voor de golfbaan.
In 2007 is echter geprotesteerd tegen de aanleg van een golfbaan, omdat het is strijd zou zijn met het Streekplan Gelderland 2005. Het landgoed
valt binnen de ecologische hoofdstructuur. Mogelijk zou het ook het leefgebied van de das aantasten. De werkzaamheden zijn op 5 juli 2007 voorlopig gestaakt. Inmiddels is het oktober 2008. We bellen even met mevrouw Ellen Sluiter van Dutch golf om polshoogte te nemen. Sluiter: “Zojuist
hebben we weer een gesprek gehad met de gemeente. Op zich is de gemeente positief gestemd. We moeten in een bepaald gebied nog onderzoek
doen naar de aanwezigheid van overblijfselen die mogelijk van ‘historische waarde’ zijn. Hopelijk kunnen we rond de kerst weer verder met de werkzaamheden.”
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