man & machine

KORO recycling dresser
op Golfbaan Kleiburg
Golfbaan Kleiburg is gelegen in een recreatiegebied in de directe nabijheid van Europoort.

Als een van de weinige golfbanen in Nederland maken de greenkeepers van Oosthoek greenkeeping op golfbaan Kleiburg gebruik van de
KORO recycling dresser. “Greenkeepend Nederland is wat angstig voor het gebruik van deze machine”, vertelt Piet Oosthoek, directeur van het
gelijknamige aannemersbedrijf. “Het ziet er nogal rigouzreus uit als we bezig zijn”, geeft hoofd greenkeeper Dennis Verheij toe. De ervaringen
zijn echter louter positief.
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Sinds drie jaar draagt Oosthoek greenkeeping
zorg voor het onderhoud van golfbaan Kleiburg.
Daarbij maakt het team van vijf greenkeepers
gebruik van de KORO recycling dresser. Bij deze
machine mengen 6 freesmessen de grond onder
de green met als resultaat dat de gemiddelde
grondstructuur er door verbetert. “De baan ziet
er beter uit als voorgaande jaren”, stelt Dennis
Verheij, sinds twee jaar hoofd greenkeeper, vastberaden. Wel begrijpt hij waarom veel greenkeepers voorzichtig zijn met het gebruik van de
machine: “Het ziet er nogal rigoureus uit als we
bezig zijn.” Bij het eerste gebruik van de penetratiemeter die de groeimogelijkheden van de
wortels in kleuren aangeeft, was Verheij verbaasd
over het resultaat van de bewerking: “Ik wist niet
wat ik zag. De meter gaf een veel positievere
waarde aan. Die nieuwe waarde stimuleert de
wortelgroei.”
Twee tot drie keer per jaar wordt de KORO recycling dresser ingezet. Alleen bij aanhoudend
droog weer kan er met de machine gewerkt worden. “Na de bewerking moet de grond drogen,
zodat je het met een net weer vlak kunt trekken.
Dat haalt bij nat weer niets uit”, vertelt Piet
Oosthoek, directeur van aannemersbedrijf
Oosthoek dat naast greenkeeping ook in de
mechanisatie actief is. “Vooral na de winter merk
je dat het weer nodig is, de grond is dan
verdicht.” Het werken met de KORO recycling
dresser vraagt niet alleen om goede weersomstandigheden. “Deze bewerking kan alleen
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gedaan worden door een machinist die zich
vereenzelvigd voelt met de machine. Hoe harder
de green, des te langzamer je moet rijden. Daar
moet je het juiste gevoel voor hebben”, vervolgt
Oosthoek.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van het ingehuurde team
greenkeepers is groot. “Iedereen is ervan doordrongen dat we goed werk moeten leveren. Als
we dat niet doen, is het zo afgelopen. We zien

Hoofdgreenkeeper Dennis Verheij:
“De voorbije winter hebben we een
flinke inhaalslag gemaakt.”

www.greenkeeper.nl

elke speler als een klant”, erkent Oosthoek. De
lat wordt daarom telkens wat hoger gelegd.
“Laatst hebben we ons bemestingsplan omgegooid. Voorheen bemestten we met pieken, nu
zorgen we voor een meer geleidelijke bemesting.”
“Bemesten doe je met je ogen, niet met je handen”, vervolgt Oosthoek. “Daarom werken we
met vaste teams. Ik wil geen rondreizende greenkeepers, voor het dagelijkse onderhoud is een
grote mate van betrokkenheid belangrijk.
Daarmee breng je kwaliteit in de baan.”

Golfen aan de oever van de Brielse Maas

Oorzaak en gevolg
Oosthoek, die veel ervaring heeft in het onderhoud van sportvelden, is met zijn team altijd
bezig met de oorzaak én het oplossen van het
probleem: “Ik vergelijk het wel eens met een
verkoudheid die ik heb opgelopen als ik rijd met
m’n autoraam open. Ik kan wel telkens wat aan
die verkoudheid doen, maar ik kan mezelf beter
afvragen hoe het toch komt dat ik telkens verkouden ben. De conclusie is dat je dan beter met
het raam dicht kunt rijden, toch? Er wordt over
het algemeen te weinig gekeken naar de oorzaak
van het probleem.”
Gezien vanuit die visie en opvatting mag het
duidelijk zijn dat bestrijdingsmiddelen minimaal
worden gebruikt. “We moeten eerst zorgen voor
een gezond gewas door ons te verdiepen in het
bodemleven. Daarmee neemt het herstellend vermogen van de grasmat toe.”

De voorbije winter onderging de baan een ware metamorfose qua bossage en beplanting
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“Bemesten doe je met je ogen,
niet met je handen”

Piet Oosthoek met achter hem houtblokken van de gekapte bomen.

Metamorfose
Tijdens een ronde over de baan wordt duidelijk
dat de golfbaan de voorbije winter een ware
metamorfose heeft ondergaan qua bossage en
beplanting. Diverse planten zijn herplaatst en er
zijn zo’n zeshonderd bomen gekapt. De eerste
stap van het meerjarenplan is daarmee gezet. “Je
ziet nu dat de bomen die gesnoeid zijn weer
kracht moeten krijgen. De voorbije winter
hebben we een flinke inhaalslag gemaakt”,
besluit Verheij.

“Er wordt te weinig gekeken naar
de oorzaak van een probleem”

Golfbaan Kleiburg, Brielle
De baan ligt op de noordoever van het gelijknamige recreatiegebeid ‘Brielse Maas’, tussen
zout en zoet water. Golfbaan Kleiburg beschikt
over drie soorten greens: klei, zand en een
mengsel daarvan. De dijktaluds zorgen voor enig
reliëf op de baan die is omzoomd met bossages.
Met de aanwezige waterpartijen zorgen deze
voor een fraai geheel. De voorbije winter onderging Golfbaan Kleiburg een ware metamorfose.
Zo’n zeshonderd bomen werden gekapt.
Daarmee werd de eerste slag van het meerjarenplan geslagen.
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