Hein van tersel

Draineren moet je leren!

van de toplaag de doorlatendheld wor-

den aangetast Oppervlaktedramage IS

Het worden ook wel eens de verborgen schatten van een golfterrein
genoemd, de voorzieningen om snel en zonder overlast van grote
hoeveelheden water af te komen. Maar weinig golfbanen kunnen
zonder, zelfs niet de banen die van nature op goed drainerende gronden liggen. In dit artikel vind u een aantal highlights met betrekking
tot drainage op golfbanen waarbij we aan de ene kant de Engelse en
Amerikaanse vakl iteratuur hebben nagelezen en aan de andere kant
ons oor te luisteren hebben gelegd bij een aantal Nederlandse professionals. In dit geval zijn dit Bert Gibcus van IPC de Groene Rui mte, Luc
de Groot, greenkeeper bij De Ridder in Soesterberg en tenslotte Jef
Collinge lid van de redactiecommissie van Greenkeeper.

op dat moment ook voor d1t type bodem
van levensbelang.
Drai nage en t opdrai nage
Naast oppervlaktedrainage ZIJn er grofweg nog twee andere vormen van dra1·
nage te ondersche1den, namelijk secundalfe dramage of topdra1nage en pnma•-

re dramage (1n de dageliJkse omgang
noemen we d1t laatste meestal kortweg
dramagel BIJ pnma1re dra1nage ZIJn de
dra1ns tot onder het grondwaterniveau

Doel van drainage

Oppervlaktedrainage IS waarschiJnliJk de

mgebracht In de landbouw waar deze

Dramage wordt wordt dangelegd omdat

belangnJkSte vorm van dra1nage Zelfs 1n

vorm van dra1nage voor het eerst

spelers zo veel als mogei:Jk het hele jaar

geb1eden met zeer goed doorlatende, VfiJ

gebru1kt •s lozen de bUlzen vrit op een

w1llen golfen. zonder dat d1t schade ver-

dra1nerende bodems kan door compaclie

sloot De sloot wordt op ZIJn beurt leeg-

oorzaakt aan greens. fore-greens, tees

en de fa1rway Gras zal ook beter groe•en
op een goed gedra1neerde bodern.
Dra1nage 1s natuurliJk ook net zo goed
nod1g op het stelsel van paden dat door

een golfbaan loopt Het 1S voor spelers
n1et pretlig om over plassen heen te

moeten spnngen of tot de enkels door
de modder te lopen.
In een klimaatzone waar het groots:e
deel van het Jaar meer regenval1s dan
verdamping, z1jn alle man•eren om dat

teveel aan regenval af te voeren welkome Instrumenten om te komen tot een

Oppervlakte drainage

goed bespeelbare golfbaan Het totaal
aan maatregelen d1e JE' kunt nemen om
deze overmaat aan water af te voeren
zou JE' dra1nage kunnen noemen.

Dramage IS ovengens met alleen belangfiJk 1n penoden met een wateroverschot
Ook 1n de drogere zomerpenode kan er
zomaar 15 tot 30 mm 1n een uur vallen.
Oppervlaktedrainage
Wat oo~ het type grond s. de eerste verded•gingshn•e op het geb1ed van dra,nage •s oppervlaktedrainage Het IS h1erb•J

Topdra1nage

zaak om de baan zo te ontwerpen dat
water snel wegloopt naar plaatsen waar

geen overlast kan overtreden
Greens zouden een hellmg moeten hebben met een hell•ngshoek van m1n1maal

1% en max1maal 3% Tees hebben een
hellmgshoek van 1 tot 2%. Een fa1rway

een mm1male hellmgshoek van 2%
Daarmee ben JE' er natuurliJk n1et We
kennen allemaal de vele voorbeelden
waarbiJ een pnma aflopende green of
fa,rway afwatert op een afgesloten laagte zodat na een forse regenval een dras-

Dratnage

Sig moerasJe ontstaat
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Visg raat of raster
Hr• t zenstel
tan een drainagesys-

Doorsnede drainagesysteem

teem bestaat meestal Uit

een hoofdpijp

die aan de rand van de green wordt
ge1nstalleerd 1n rough of sem1-rough. De

Toplaag
.. -r--------------
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Zijbulzen worden op 5 m of 10 m van
elkaar aangebracht zodat

een rooster-

achhg geheel ontstaat
De Zijbulzen moeten alt11d de natuurlijke
afloop van het terrem doorkrulsen zodat
het natuurliJk stromende grondwater kan
worden onderschept. Als het grondwater

...

erom vraagt, kan de combmaue hoofd·
bu1zen en ZIJbUIZen ge·,nstalleerd worden

..

..

t---------------i

met de bu1zen .n de vorm van een VIssengraat. H1erover wordt door de verschil-

50 mm grofzand I kiezel

lende spec1ahsten versch1llend gedacht
luc de Groot van de R1dder:
"Golfarch1tecten ZIJn dol op visgraatdrainage maar m1jn ervanogen

ermee Zlln

rondu1t slecht. Dat heeft vooral te maken

-~

met het fe1t dat v1sgraatdra1nage heel

·.

slecht

K1ezel

te ondert-auden is. Op gevoelige

grond z•t b1nnen een paar 1aar het complete systeem vol met IJZer en dan kun Je
n1ks meer •
Een goede Up IS de e1ndstukken van het
dra1nagesysteem af te dekken met een
plaatJe metaal, zodat d1t altijd teruggevonden kan worden
De hoofdbUizen, met

een diameter van

200mm-1 OOmm d1enen over het algemeen op een d1epte van 900mm-600mm
gelegd te worden De bUlzen moeten op
een voorgevormde sleuf gelegd worden.
Dan wordt de bu1s omsloten en de rest
van de sleuf wordt gevuld met goedge·
keurde, schone stenen tot 150mm onder
de oppervlakte De stenen wordt meestal
bedekt met gnt en de sleuf wordt gevuld
tot aan de oppervlakte met goedgekeurd
ruw zand dat er voor zorgt dat er geen
gepompt zodat het water 1n de sloot
lager staat als de bu1zen

en het grond·

Infiltreren tot aan het grondwatermveau

f 1n matenaal door de k1ezels kan zakken.

Het zal du1deli1k ZIJn dat Je problemen in

He>t1s gebrUikehJI. dat als afdekk1ng een

watern1veau . BIJ topdramage Zitten de

de toplaag slechts ten dele kunt onder-

m1x 10 de wortelzone wordt aangebracht

dra1ns boven het grondwatern1veau 1n de

vangen door dra1nage .A.Is compact1e of

boven de sleuflijnen H1ermee wordt een

hangwaterzone.

een storende laag het probleerT' IS, moet

gem1ddefde gecreëerd waann graszaad

1e dat probleem aanpakken en n1et 1e

kan groeien . Zo wordt een snelle forma-

BIJ pnma1re dra1nage 1n een goed dra,ne·

hoop stellen op een duur drainagesys-

tie mogelijk

rende bodem, wordt water dat mf1hreert

teem

Aansluitende bUlzen met een d1ameter

m de bodem v1a de cap1lla1re zone snel

BIJ problemen 1n de toplaag of op moei-

van 100mm-60mm (d1t hangt af van tus-

afgevoerd naar het grondwatermveau

liJke plaatsen kan eventueel wel topdral·

senliggende rUimte) moeten gelegd wor-

Daarna kan het worden opgenomen

nage worden toegepast Dat kan biJVOor-

den 1n sleuven op m1n1maaf 750mm·

door plantenwortels of wegstromen naar

beeld op plaatsen waar alt•)d plassen blij-

450mm d1epte De sleuven worden op

het oppervlaktewater

ven staan na een regenbu of waar veel

dezelfde mamer gevuld als bij de hoofd-

Door problemen 1n de bodem en dan

water naartoe stroomt let op h1ermee.

bu.zen

praat Je meestal over de toplaag en veel
m1nder over de d1epere lagen, kan het

haal geen hangwater Uit de grond, maar
alleen het water dat n1et snel genoeg

Doorgaans worden geperforeerde plasllc

water vaak n1et of met voldoende snel

kan mfiltreren naar het grondwater

pijpen gebru1kt In de buurt van bomen
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kan het belangnJk ZIJn om diChte pijpen
te gebru1ken omdat anders boomwortels

Grindkoffer

1n het systeem zullen groe1en

Secundaire of top drainage
Er ~ur een aantal man1en n vO< ,r top drainage voorhanden
Toplaag

• • B 1shtdra1ns (w1e weet eer goede
vertaling?) horen nauwe sleuven van
55mm-60mm op een gem1ddelde diepte van 250mm De spleten worden met
een tussenruimte van 1m-2m aangebracht en staan loodrecht op de ZIJbUI·
zen van het dramagesysteem De sleuven worden gevuld met k1ezel tot

G nnd

50mm onder de oppervlakte en alge·
dekt met grof zand
• BIJ k1ezelbanden (gravel band1ng) worden nauwe banden ge1nstalleerd d1e
20mm breed ZIJn op

een d1epte val"

200mm. De banden worden meE'stal
aangebracht met een tussenrUimte van
0,4m en staan loodrecht op de ZIJbUI·
zen
• Gnntkoffers (catchwater bass1ns). Het
doE'! van een gnntkoffer .s het onderDra1n

scheppen van water. In pnnope gaat
het om een d1e ku1l d1e wordt afgevuld
met gnnt of ee'l ander goed drainerend matenaaL Veel greenkeepers kiezen ervoor om de gnntkoffers n11~t af te

I
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dekken met een toplaag Maar het kan

later 1n het se1zoen beg1nt met het werk

ZIJn dat d1t nod1g IS vanwege het spel

Als weer- en grondomstandigheden ver-

alleen zmvol op bodems met mimmaal

Het mag du1deh]k ZIJn dat er terdege

slechteren bestaat de kans dat het werk

35% klet

nagedacht moet worden over de plaats

met afkorPt en duurt het een Jaar voor

een gnntkoffer aanlegt

de voordelen ZICh kunnen doen gelden

Een veel gebruikte man1er om probleem-

gnntkotfers aan te slu1ten op het

Fairway

besproken shtdra1ns of gnntkoffers.

hoofdbuiS van het dra1nagesysteem

Dramag€ op de fa1rway IS vaak met
nod1g, of meestal alleen op plekken waar

waar men

Veel

greenkeepers kiezen er voor om de

NatuurliJk kan de gnntkoffer ook vn1
dra1neren naar de onderlaag

fairways te behandelen z1jn de h1erboven

extra wateroverlast IS BIJVOOrbeeld op
plaatsen d1e erg vlak ZIJn en waar opper-

,

Een behandeling met de molploeg 1s

Elk top dra1nagesysteem vangt opper-

vlakte dra1nage we1n1g tot mets toevoegt

vlaktewater op, vervoert het en voert het

aan het afvoeren van het water

af v1a de doorlaatbaarheld van de ZIJ bUl·

Afhankelijk van de aard van de grond en

zen
Een belangn1ke voorwaarde voor een

de hoeveelheld water kunnen de dra1ns

effed1eve pnma1re dra1nage en topdrai-

gelegd worden Een alternat1ef of even-

tussen de 10 en de 4 meter van elkaar

nage IS een frequent u1tgevoerd topdres-

tueel aanvullende bewerking op dra1nage

smg programma Zonder regelmatig top·

1n een fa1rway IS een bewerk1ng met de

dressen zal het drainagesysteem we101g

molploeg Ook h1ervoor geldt dat Je d1t

effect1ef ZIJn

met snel voor een complete fa1rway u1t

De aanleg van een bulzensysteem mag

plaatsen Als stelregel voor de afstand

alleen plaatsv1nden als de grond- en

tussen de molploeg bewerk1ngen wordt

zult voeren maar alleen op probleem-

weersomstandigheden ziCh daartoe
lenen, dat w1l zeggen als d1e redelijk
droog en stab1el Zijn Het brengt echter
een zeker ns~eo met ZICh mee als men
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vaak

een afstand van 4

5 x de d1epte

aangehouden BIJ d 1epte tussen de 450
en 600 mm komt dat dus op een afstand
van respect1evel Jk 1800 en 2700 mm

D1t artikel 1s een VnJe bewerkmg van
het artikel 'The Drain Game · van
Nigel Wyatt. Dank verder aan lef
Collinge. Luc de Groot van de Ridder
en Bert G1bcus van /PC de Groene
Rwmte voor hun u1tleg en geduld.

