Overzicht golfbaan Keerbergen

Onder rook van jumbo’s!
Luc van Muysen van Keerbergen Golf in Keerbergen (België)

Trots is ie op zijn golfbaan, waar hij al twintig jaar werkt. Luc van Muysen (40 jaar) heeft nog dagelijks plezier in zijn job en dat is te zien.
Vol enthousiasme vertelt hij over zijn prachtig gelegen 18 holes baan in het villadorp Keerbergen, vlakbij Mechelen en Brussel.
Auteur: Marlies van Iersel

Vliegveld
In de verte zie je de jumbo’s vanaf Zaventem
hoogte winnen, als we over het terrein lopen.
De golfbaan van Keerbergen was in de tweede
wereldoorlog een vliegveld van de Duitsers. Het
werd bestookt met vliegende bommen van de
geallieerden. Na de oorlog bleef hier een moeilijk
te ontwikkelen gebied over, moeilijk vanwege de
aanwezigheid van allerlei gevaarlijk wapentuig in
de bodem. Vanaf 1965 komen de plannen voor
een golfbaan in een stroomversnelling. De plaats
waar de vliegtuigen parkeren wordt afgegraven
en daar komt een grote vijver. Daarnaast wordt
de golfbaan opgespoten, een langwerpig en
glooiend stuk grond, dat op plekken slechts 250
meter breed is. De totale oppervlakte is 35
hectare.

Het aanleggen van een golfbaan op de kale
opgespoten grond ging niet gemakkelijk. Het
ontkiemende graszaad werd weg en kapot
geblazen door de oostenwind. Dit probleem
werd opgelost door graan te zaaien en daaronder gras. Het graan hield het gras uit de wind en
zorgde er zo voor dat het gras zonder problemen
kon ontkiemen en groeien.
Natte baan
De opbouw van de golfbaan bestaat, door het
opspuiten, uit allerlei dunne laagjes zand en
leem. Hieraan heeft greenkeeper Luc van Muysen
zijn handen soms meer dan vol, want het water
kan op plekken niet weg. “En dan kun je nog
spreken van een droge tijd nu. We hebben in
januari maar een derde van de normale regen
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Muysen hadden destijds een tuinderij waar asperges en witlof geteeld werden. Witlof werd in dit
deel van België zoveel geteeld dat het Brussels lof
genoemd werd.
Iedere maand worden de greens geprikt met
pennen van 8 milimeter. Hiervan ziet Van Muysen
goede resultaten, maar het legt wel behoorlijk
beslag op zijn mankracht: een persoon is 2,5 dag
per maand bezig met dit karwei, dat lang duurt,
omdat de machine niet hard kan rijden.
Vooraan op de baan staan enkele silo’s met M31
zand. Dit wordt gebruikt om de greens te verschralen en om de zaak te egaliseren.
Van Muysen laat zijn baan regelmatig prikken
met 35 centimeter lange holle pennen door de
Vertidrain. Dit werk besteedt hij uit.
Team
Met Luc erbij zijn er vijf greenkeepers aan het
werk op Keerbergen Golf. Gunther van Olmen,
Willy Geens, Geert Verlinden, Steven Geraerts en
Luc van Muysen vormen met z’n vijven een stevig
team, dat fulltime werkt. In de winter is het wat
korter werken en in de zomer zijn de werktijden
van zeven tot zeventien uur. Of, zoals Luc het
heel charmant zegt, op z’n Bels: “In de winter
blijven we een beetje thuis en in de zomer werken we wat langer.”

Golfbaan als achtertuin

Tamelijk smalle fairways

gekregen,” zegt Luc van Muysen, ”het grondwater staat dit jaar een stuk lager dan anders en
toch is het zo nat hier.”
Draineren is geen optie, omdat de sloten hoger
liggen dan de plekken waar het water blijft
staan. Drie greens werden gedraineerd. De
greenkeepers van Keerbergen Golf hebben het
karwei zelf geklaard. Duidelijk is nog te zien waar
ze het gras hebben weggestoken om het grondwerk te doen. Bij een andere green is het zelf
een jaar geleden gedaan: hier is het gras bijna
helemaal hersteld.

Van Muysen, getrouwd en vader van twee jonge
zonen van negen en zeven jaar, experimenteert
op allerlei mogelijke manieren om van het water
af te komen. Bij een natte plek heeft hij een hele
reep gras en grond weggestoken en de ruimte
opgevuld met kleine steentjes. Het is de
bedoeling én ook de ervaring van Luc dat het
gras weer langzaam teruggroeit.

Lange termijn benadering
Van Muysen is heel bewust bezig met zijn werk.
“Vroeger ging het om gras maaien en meters
maken,” zegt de greenkeeper,” nu ga je steeds
verfijnder kijken.” Van Muysen is tevreden dat hij
nog meer kan spuiten dan zijn Nederlandse collega’s, maar beseft terdege dat dit maar tijdelijk is:
ook in België verandert de wetgeving steeds
meer. Van Muysen werkt al, tot volle tevredenheid met een product van Biobest, dat levende
aaltjes over de emelten spuit. De aaltjes eten de
emelten op en laten geen schadelijke sporen
achter. Jammer dat de bestrijding nog een kostbare zaak is.

Asperges en witlof
Van nature heb je in dit deel van Vlaams Brabant
zandgrond en heide. De ouders van Luc van
Greenkeepersteam
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Afslagplaats

achtertuin grenzen aan de golfbaan. Van Muysen
moet alle groenafval afvoeren. Hij kan nergens
het maaisel tussen de bomen blazen, ook omdat
de baan zo smal is op sommige punten. Het
maaisel en het blad wordt bij het greenkeepersverblijf op twee hopen gestort. Het maaisel
wordt herbruikt als compostering bij de bomen.
Het overtollige afval wordt afgevoerd.
Taalstrijd
Luc is lid van de greenkeepersassociatie België.
Eenmaal per maand komen de leden, ongeveer
40 tot 50 mensen, bij elkaar om te praten over
allerlei onderwerpen. In de voormiddag behandelt men een thema, in de namiddag wordt een
nieuw product gepresenteerd. Ook hier komt de
taalstrijd om de hoek kijken: eerst was er één
greenkeepersclub voor alle Belgen. De greenkeepersassociatie, waar Van Muysen nu aan deelneemt, telt alleen Vlaamse leden.

Maaier met electrische messen

Nu vijver voorheen vliegveld

Professionele kijk
Bij de professionele kijk past ook een opleiding:
Luc volgde de opleiding tot greenkeeper bij IPC
De Groene Ruimte in Arnhem in 1995/1996. Hij
ervaart dit als een zinvolle verdieping van zijn
werk. Door de opleiding, maar ook door zijn
jarenlange ervaring op Keerbergen Golf, heeft
Luc zich een lange termijn denken eigen
gemaakt dat zorgt voor een rustige benadering
van het werk.
Een voorbeeld daarvan is het bomenbeheer: de
greenkeepers zijn druk bezig met het snoeien en
bijhouden van de bomen. Zij planten ook nieuwe

www.greenkeeper.nl

bomen aan, om zo een evenwichtige leeftijdsopbouw te krijgen in de bomenopstand op de
baan. Van nature komen op de golfbaan meer
dennenbomen en berken voor, maar de greenkeepers planten ook beuk aan, omdat die, met
zijn lage brede takken, zo goed uitkomt op deze
baan. Bij de grote vijver staan vier prachtige
treurwilgen.
Achtertuin
In de loop van de jaren is de baan als het ware in
een villawijk komen te liggen. Rondom de baan
liggen overal mooie landhuizen die met hun

Machinelijst
Greenmaaier John Deere 2500 E
Teemaaier Ransomes 160 D x2
Fairwaymaaier Toro 5500
Bunkerrake John deere
Semiroughmaaier Ransomes 350 D
Roughmaaier groundmaaier Toro 325 D
Transport John Deere Gator
Transport Ransomes x2
Traktor New Holland x2
Traktor Massey Ferguson
Vertidrain 7316
Bezander dl1000
Vicon
Bladblazer x2
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