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Golf met IPC Groene Ruimte

Vrienden in Voorthuizen
IPC Groene Ruimte bestaat een halve
eeuw. Reden voor een golfpartijtje met
relaties. Waarom golf? Wel, de golfwereld is niet alleen poloshirts, cabrio’s
en allerlei ‘vaktermen’, maar ook gras,
bodem en water. En op dat terrein
wordt al een 25 jaar gebruik gemaakt
van IPC-deskundigheid.

Met een fraaie full swing slaat golﬁnstructeur Willem de bal bijna 200 meter
het veld in. Ik probeer even later dezelfde beweging en haal krap 20 meter.
Golf met IPC Groene Ruimte. Dat kan op
donderdag 22 september in Voorthuizen. Het IPC, vijftig jaar oud, had bedacht haar relaties hier te nodigen. Het

50-jarig bestaan is een aanleiding, maar
voor de te privatiseren instelling tellen
nu vooral de relaties.
Volop najaarszon, een glooiende groene
mat en duizenden balletjes in het gras.
Er zijn zo’n honderd belangstellenden
voor clinics en wedstrijden en ’s avonds
nog meer voor het aansluitende buffet.
Mensen van onderwijs, ministerie, leveranciers en vanuit het bedrijfsleven, en
dan zowel van werkgeversvertegenwoordiging als van werknemers.
De relatie met golf is er al lang. Sinds
1972 verzorgde het IPC de schriftelijke
cursus terreinmeester, over aanleg en
onderhoud van veldsportterreinen. De
onderwijsinstelling werd in 1980 actief
in de golfwereld. Met cursussen voor
greenkeeper en baancommissaris. Die
worden nu samen met HAS Kennistransfer (HAS Den Bosch) verzorgd.
Vaak op locatie bij aoc’s, maar ook op
golfbanen. Het IPC levert dan vooral de
kennis van onderhoud, gras en bodem,
waterhuishouding en ecologie.
“Iedere greenkeeper in Nederland kent

ons”, zegt Henry Buitenhuis, accountmanager. Voortdurend zijn er ook vier,
vijf IPC-mensen bezig met golfterreinen
en de cursussen. “Vraag- en klantgericht”, voegt hij eraan toe. “Aoc’s merken dat. Ze zien dat we toegevoegde
waarde leveren door onze expertise en
manier van organiseren.”
Green circle
“Voorheen waren het alleen die cursussen, maar we doen nu ook advies en begeleiding van golfbanen”, vertelt Harman Naber, manager van de business unit
opleiding. Hoe kun je bijvoorbeeld onderhoud uitvoeren zonder het baangebruik te hinderen? Hoe regel je machine-inzet? Hoe zorg je dat de exploitatie optimaal is?
“Maar we zijn geen traditioneel adviesbureau”, benadrukt Jos Kroets, adviseur
bij de business unit advies, sinds twee jaar
in ontwikkeling. “We laten mensen zelf
plannen maken en we stellen ze in staat
processen beter te laten verlopen.” Met
advies, training of soms ook met per-

50 jaar IPC Groene Ruimte
14 juni 1955: Oprichting stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs (op initiatief
van onder meer Heidemaatschappij en
ministerie van LNV)
1958: Bosbouwpraktijkschool, dan gevestigd in Huize Sonsbeek (Arnhem)
1966: Oprichting stichting Landelijk orgaan voor het leerlingwezen in de Bosbouw
1970: Start nieuwbouw in Schaarsbergen
1974: Eerste leraar cultuurtechniek
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(praktijkschool voor bosbouw en cultuurtechniek)
1979: Vanwege groei van praktijkschool
en leerlingstelsel ook instructie op locatie bij Larenstein in Velp; er zijn dan drie
hoofdactiviteiten van de praktijkschool
te onderscheiden namelijk 1. aanvullend
(praktijk)onderwijs voor reguliere dagonderwijs op middelbare en hogere
bosbouw-, cultuurtechnische en tuinbouwscholen en Wageningen, 2. vakschoolonderwijs voor leerlingstelsel en
3. cursusonderwijs (in Arnhem, op locatie of schriftelijk).

1986: Naam wordt Praktijkschool Arnhem (voor bosbouw, cultuurtechniek
en groene sector)
1987: Verzelfstandiging leerlingstelsel (het LSBC, dat in 1994 uit Schaarsbergen vertrekt)
1993: Praktijkschool wijzigt naam in
IPC Groene Ruimte
Nu: IPC Groene Ruimte wordt uit de
WEB geschreven. Privatisering is waarschijnlijk voltooid in 2007. Het IPC bereidt zich voor op die situatie.

Deelnemers aan de clinic oefenen het chippen

soonlijke begeleiding. “Het leuke is dan
dat je het vak koppelt aan mensen.” Hij
vertelt over het Green Circle concept, een
aanpak waarbij voor een object zoals een
golfbaan inrichting, beheer en bedrijfsvoering integraal worden benaderd. Een golfbaanbeheerder kan zo, stelt Kroets, verantwoorde investeringskeuzes maken.
Warme relaties
“Sommige golfbanen steken bijvoorbeeld veel energie in ecologie”, vervolgt

Kroets. “Dan krijg je misschien wel
zeldzame soorten op het terrein, maar
word je bedrijfsvoering direct ook allerlei beperkingen opgelegd. Zo’n eigenaar
zal dan wel gek zijn. Maar wat kun je
nog wel doen? Daar proberen we wat in
te betekenen.”
Van de golfbaan in Voorthuizen is het
IPC sponsor. Dat stelt hen in staat om ervaring op te doen met het concept en ook
om bijvoorbeeld zo’n dag als vandaag te
organiseren.

Een dag waarop ik mijn chiptechniek
kan ontwikkelen. “Alsof je door het gras
heen slaat”, zegt Willem. Dat lukt aardig: gras en bal vliegen gezamenlijk
door de lucht. Ik poog de schade enigszins te verbergen.
Voor het geprivatiseerde IPC is netwerken belangrijker dan ooit. “Warme relaties”, zegt Kroets. Dat moet lukken vandaag. p
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