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Aha de Man op bezoek
bij Kraakman Perfors

Wanneer kun je spreken van efficiënt gebruik van
gps-maaiers? Wanneer zijn gps-maaiers echt kostenbesparend? Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij
onvoorziene omstandigheden en welke toepassingen – waaronder het verzamelen van data – kunnen
naast het maaien toegevoegd worden? Allemaal vragen waarop de antwoorden nog in ontwikkeling zijn.
De Nederlandse landbouwsector loopt voorop op
het gebied van gps-toepassingen. Maar golfbanen
met ronde contouren en golvende bewegingen zijn
wat moeilijker in te passen dan vierkante vlakken
landbouwgebied. Landbouwgebieden worden bij
onderhoud bovendien niet tegelijkertijd gebruikt
voor sportbeoefening.
Desondanks zijn gps-toepassingen ook in de golfwereld oneindig en niet te stoppen. Aha de Man
maakt nu al naar tevredenheid gebruik van een John
Deere-gps-fairwaymaaier op International Moyland
en start daar ook met een gps-veldspuit. Maar het
bedrijf experimenteert ook samen met Kraakman
Perfors met een gps-roughmaaier op Golfbaan
Bentwoud. Aha de Man stelt tot dusver de enige
onderhoudsaannemer in Europa te zijn die deze stap
heeft gezet. Bij de aanleg van golfbanen maakt Aha
de Man al langer gebruik van gps; tekeningen van
golfbaanarchitecten zijn veelal voorzien van gpscoördinaten.
De inzet van deze leerzame dag voor hoofdgreenkeepers: openstaan voor de onvermijdelijke gpstoekomst en deze zo efficiënt mogelijk inpassen
om de onderhoudskwaliteit te verhogen en tevens
kostenbesparend te werken. Bij Kraakman Perfors
werden de laatste gps-ontwikkelingen gepresenteerd en werden de modernste John Deere-gpsmaaiers gedemonstreerd. Belangrijk in dit kader is

het moment waarop gps-ontwikkelingen worden
toegepast. Men wil namelijk geen proefkonijn zijn;
kinderziektes bij nieuwe machines zouden opgelost
moeten zijn en de inzet moet kwaliteit garanderen
en kostenbesparend zijn. Het is geen gemakkelijke
weg, maar de hoofdgreenkeepers zien de 'gps-toekomst' met vertrouwen tegemoet.

Onderzoek naar optimale dosering fosfaat

Onlangs is op golfbaan Princenbosch een praktijkproef gestart naar de optimale dosering van fosfaat
op golfgreens. Fosfaat (P) leidt tot eutrofiëring van
zoet water. In veel landen zijn in de landbouw de
maximale bemestingsnormen voor P reeds drastisch
verlaagd, maar dat geldt nog niet voor golfbanen.
De precisiebemestingsrichtlijnen van Sterf adviseren
een P-bemesting van twaalf procent ten opzichte
van stikstof (N), maar dit lijkt in de praktijk al te
overtollig in veel grondsoorten. Daarom is er nu
een praktijkproef gestart. Deze praktijkproef wordt
op initiatief van Geo uitgevoerd als onderdeel van
een drie jaar durende en volledig onafhankelijke
wetenschappelijke studie, gefinancierd door Sterf.
Onder leiding van prof. dr. Trygve Aamlid (Nibio,
Noorwegen) en prof. dr. Micah Woods (Bangkok,
Thailand) wordt de theoretische onderbouwing
gemaakt, die in de praktijk getoetst wordt op golfbanen in Zweden, China en dus ook in Nederland op
golfbaan Princenbosch. In Nederland vindt de uitvoering van deze praktijkvalidatie plaats in samenwerking tussen Koert Donkers (coursemanager), ErikJan Beenackers (eigenaar van de golfbaan) en Niels
Dokkuma (agronoom NGF).
Het doel van het project is om onafhankelijke kennis te vergaren over het behouden en verbeteren
van kwaliteit, terwijl de milieu-impact verminderd
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Gleneagles ondergaat
grote renovatie

De Enk en De
Turfvaert zetten
samenwerking voort

Sinds 2009 wordt golfpark De Turfvaert in
Rijsbergen onderhouden door De Enk Groen &
Golf. Die samenwerking bevalt zo goed, dat er een
vervolg op komt. Onlangs werd het contract getekend. Om aan te sluiten bij de wensen en eisen

wordt (minder uitspoeling) en de kosten verlaagd
worden (minder producten): echte duurzaamheid
dus. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op het aanpassen van de P-bemesting aan de aanwezige P in
de bodem volgens de richtlijnen Minimum Levels
of Sustainable Nutrition (MLSN) en de precisiebemestingsrichtlijnen van Sterf. In het kader van back
to basics, less is more en how low can you go worden deze twee wetenschappelijk onderbouwde
richtlijnen gebruikt als tegenhanger voor de door
bemestingsleveranciers gebruikte methoden om
tot bemestingsadviezen te komen. De ambitie van
Geo met dit project is om in de toekomst bemestingsnormen op te nemen in zijn duurzaamheidscertificering.

Negentien maanden geleden ging op de Schotse
golfbaan Gleneagles de eerste schop in de grond
voor een grote renovatie. Inmiddels is de renovatie
afgerond en beschikt de baan onder meer over
een nieuw drainagesysteem. De Queen's Course,
één van de zes banen op het golfcomplex, kampte
al decennialang met problemen in de waterafvoer.
Het nieuwe drainagesysteem, aangelegd bij de
zestiende hole, is ontworpen om de speelomstandigheden te verbeteren. Het systeem zorgt voor
een constant waterpeil en begeleidt afloopwater
terug naar het natuurlijke reservoir in de bodem.
Verder zijn maar liefst 89 bunkers onder handen
genomen. De bunkers waren ontworpen om alleen
in de zomer bespeeld te worden, maar kunnen na
de renovatie het hele jaar mee. De Queen's Course
ligt al sinds 1919 in Schotland. In de jaren tachtig
onderging de baan op verzoek van spelers een
grote transformatie, waardoor het karakter grotendeels verloren ging. De huidige veranderingen
moeten de baan weer de klassieke look uit de
jaren 20 geven. Scott Fenwick, golf courses & estate
manager bij Gleneagles: 'Met behulp van archieffoto's en het originele ontwerp van James Braid

van het park, werkt De Enk Groen & Golf al vanaf
het begin van de samenwerking stap voor stap
aan de uitbouw van golfpark De Turfvaert en aan
het verfijnen van het onderhoud. Beide partijen
zijn het erover eens dat dit beheer continuïteit
verdient. Alleen dan kunnen een langetermijnvisie
en de doelstellingen die daarbij horen gerealiseerd
worden. Beide partijen werken samen op basis
van een open dialoog. Ad Jacobs, eigenaar van
golfpark De Turfvaert, waardeert deze manier van
samenwerken en is tevreden over het onderhoud.
Voor hem redenen om zijn handtekening te zetten
onder een nieuwe meerjarige overeenkomst.
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