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Guy Prettyman en Dr. Ed McCoy

Drainage-eigenschappen van moderne greens

2 . Een CA proftel met in de wortelzone
een 6.2.2 verhoudtng zand

Wat zich ondergronds afspeelt

btocompost. organtsch matenaal

Bij drainage moeten we twee factoren onderscheiden: Intensiteit en
Capaciteit. Met intensiteit wordt de snelheid aangegeven waarmee de
wortelzone water afvoert, met capaciteit bedoelt men het totale
afvoervolume vanuit de wortelzone. Het zijn dus twee op elkaar lijkende, maar ongelijke begrippen. Hierdoor worden discussies over
drainage van greens vaak verwarrend. De uitdrukking Verbeterde
Drainage kan slaan op een betere intensiteit, een betere capaciteit, of
op beide. We komen deze verwarring het meest tegen wanneer we
het hebben over de hedendaagse greens met een hoog zandgehalte
waarvan de goede drainage wordt geprezen.

3.

Een USGA proftel (zonder tussenlaag)
en met een 9 1 zand veenmos
\lerhoudtng

4 . Een USGA proftel (zonder tussenlaag)
met dezelfde 6.2 .2 verhoudtng als
btj 2
Zoals door een erkend laboratonum
werd gevenfteerd voldeden betde mengsels aan de etsen die aan de korrelgrootte en aan de prestattes van een USGA
wortelzone worden gesteld. Ook voldeed
het zand veenmos mengsel, ondanks dat

De twee meest voorkomende heden-

de eerste dratnage nog m de bodem

het ntet 100% zand tS, aan de door

daagse constructtemethodes van greens

wordt vastgehouden ztch verplaatst naar
lager gelegen plekken en een ntet untfor-

cntena van een CA wortelzone De

ZtJn de Caltforntsche methode (Davts c.s.

Hummeltn 1998 voorgestelde prestatte-

1990) en de USGA methode (USGA

me vochtverdeltng van de green veroor-

zand veenmos wortelzone bezat een

Green Sectton Staff, 1993) De voor-

zaakt Voor zover WIJ weten ts nog geen

doorlaatbaarhetd van 528 mm per uur en
wordt een hoogdoorlatend mengsel

naamste verschtllen tussen deze twee

onderzoek aan deze effecten van hellin-

methodes ztJn een hoger aanbevolen

gen op greens dramage gedaan

genoemd Dtt tn tegenstelling tot het

doorlaatbaarheld van de wortelzone van

Dtt arttkel behandelt de bevmdtngen van

mengsel van zand:compost:organtsch

een Californtsche (CA) green (vergeleken

onderzoeken aan dratnage van de

met een USGA green) en de aanweztg-

moderne greens De betreffende con-

hetd van een gnndlaag tn een USGA

structtes ZIJn volgens de CA en de USGA

(.)r_oft C"Jntowd.a.gt•miDf!D ~n

green Wanneer alle ovenge factoren

aanbevolen methodes Uitgevoerd

bt-id (\'Ottlmf' ) ....,. n.1 43 uur eh~ Y•n gret"IU

zondcor hdltatt Atzordrtbjkr CU.uro~mm• n a,n .tgo-

Aguw1

d'• tlOflt mvochög-

gelijk ZtJn letdt een betere doorlaatbaar-

Ovenge onderzochte factoren ZIJn de

held van een gegeven wortelzone tot

effecten van glooten op de dramage en

bN-Id YOOt hoog ~n 14av doodMI b..re c.A pfofil!len

hogere dratnagesnelheden en, voor de

de verdeling van het water.

rn boog ~ iug doodu!burl.ISGA proflelton Ok

meeste zandtge wortelzones. tot een
droger bodemproftel De gnndlaag zou

De onderzoekswijze

het dratnwater sneller nchttng dratns
moeten voeren, maar men heeft toch

Dtt ond' orzoe' "''erd uiig• voerd op vter
verschtllende types greens.

vastgesteld dat meer water tn de wortel-

1. Een CA proftel met ,n de wortelzone

no.u hoc.g et:t. da wi"rtit:alc l'lS is C!'t'm tnncht• Y4n do

een 9 · 1 verhoudmg zand veenmos

zone bliJft hangen (Hummel. 1993.
Taylor, 1993) Het
goed vergelijken van
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3 uur beregentng en tiJdens de eerste 24 uur

werd het vochtgehalte
elk uur gemeten Dot alles
resulteerde voor alle 18
proeven van het onderzoek 1n ongeveer 44.000
meetresultaten van de

figuur%

stand ontstond van 4,5 m De 12

Cont•)U.UU.I}renunf"n v•n df'l bodl!lm"'ddbg:brkl

proefgreens werden m een blokvorm

113 000 meetresultaten van het vocht-

(Yahunr 1 na 40 uur dr4ln.geo van tJI'"'

geplaatst op een betonnen ondergrond

gehalte van dl' bodem Verzameling van

van 24 b•J 8,5 m . Hierdoor kon de helling

de meetgegevl'ns duurde van 6 augustus

van elke green worden ongesteld door

1997 tOt 30 oktober 1997

hd1lng un .c
tm <A m

cm de wonetuDe

~

m.t.1 een

...a~~ Ius--

USGA prutaelrn.

Uitstroom van de dra•nageptjpen en

mtddel van het verstellen van ondtvoduele
matenaal dat een doorlaatbaarheld heeft

metalen poten De biJ dot onderzoek
gebru•kte hellingshoeken waren 0%, 2%

van 320 mm per uur, zodat d•t mengsel

en4%

laagdoorlatend wordt genoemd Sele<t•e

I

I

l
I

J

Resultaten
Vanwl'qe ruoMtegebrek kunnen we noet
alle verzamelde gl'gevens tn dot art•kel
vNmeldl'n WIJ behandelen voornameliJK

van het gnnd voor de gnndlaag m de

De wortelzone van elke proefgreen werd

de gegl'vens van de gesomuleerdl'

USGA prof•elen en voor de dramgeulen

op dne doeptes (7,5 cm, 15 cm en 22,5

regl'nval van 112 mm/uur omdat we

m de CA proftelen was gebaseerd op de

cm} voorzoen van vochtsensoren Deze

hebben vastgesteld dat na de eerste 2

USGA speCiflcat•es voor een prof1el zon-

sensoren bevonden ZICh op resp. 0.6m.

uur van de draonagepenode er op dl'

der tussenlaag (USGA, 1993) De v1er

2,1 m, 3 .6m, 5,1 m en 6,6m vanaf de

testresultaten weonog noeuwl' l'ffecten

behandelingen werden 1n totaal drte keer

laagste kant van de green Zo ontston-

optraden

herhaald op een totaal van 12 expen-

den er on elke green totaal v•Jft•en meet-

memele greens. Ten tiJde van het onder-

punten De sensoren waren verbonden

zoek waren de greens begroe1d met 1 5

met een meetsysteem dat de vochtog-

onvloed wtgtng van de combtnatoe van

maanden oud Pencross, gemaa•d op een

he•dsgraad van de bodem constant kon

doorlaatbaarheld van de wortelzone en

maa•hoogte van 4,75 mm

meten. Tevens werd de Uitstroom van

de gebruokte constructol'methode (zowel

De greens werden boven de grond opge-

water van elke dratnagepojp gemeten

TIJdens rl'genval bll'ek dat N grote

met als zonder gnndlaag) De USGA

bouwd m kratten van plm 1m20 biJ
7m50, elk geschraagd door een metalen

Deze experomentele opstelling werd

grotere dramagesnelheod dan de CA

stangenstelsel Dramsleuven van 15 biJ

gebru•kt om de drarnageer de verdeling

greens Deze snelhl-den warl'n op alle

20 cm waren onder het prot•el aange-

van water m de wortelzone te meten en

USGA greens onderlong mtn of meer

bracht met voor tedere sleuf een UJI-

de onvloed van de constructiemethode.

geliJk. onafhankeliJk van de doorlaatbaar-

stroomopentng. Deze sleuven, haaks op

hellong en beregemngshoeveelheod hoer-

herd van de wortelzone. In tegenstellong

de langsas van de constructie, waren m

op te bepalen Het totale onderzoek

hoermee zagen we boJ de CA greens wel

elke green op 60, 360, 510 en 660 cm

omvatte 18 proeven TiJdens een proef

degl'l 1;. grote verschollen, hoe lager dl'

vanaf de laagste ZIJde geplaatst PVC P•J·

werden de grl'ens op een bepaalde hel-

doorlaatbaarhe•d hoe lager de dra•nage-

pen wl'rdl'n aangl'sloten op dl' Ult-

lingshoek gebracht en werd door m•ddel

snelhe•d Tenslotte stelden we vast dat

woomopl'ntng van elke sleuf Elke P•JP
was voorz•l'n van een afslu1tldep Het

van een regens•mulator de gewl'nste

de draonage van de USGA greens sneller

regenval ges•muleerd Deze was van
hoge hoeveelhe•d (112 mm/uur) of van

verloep naarmate de helltngshoek van de

eerste onderzoek werd u1tgevoerd met
alleen de 60 en de 510 cm P•Jpen geopend. zodat er een eHectoeve draonaf-

grl'ens met de grondlaag vertoonden een

lage hoeveelheld (48 mm/uur) De beregentng werd gedurl'ndl' dne uur toege-

green groter werd Dot •s b•J CA greens
nrl't het gl'val

Green
Profile

RootZone
Permeability

Green
Slope

%

Califomia

High

Low

USGA

High

Low

Drainage Rate
During Rainfall
27 Hours
---------- gal. hr:1 ----------

0
2
4
0
2
4

59
67
52
10
6
3

0.22
0.51
0.52
0.08
0.22
0.46

0
2
4
0
2
4

82
130
140
81
98
146

0.13
0.21
0.24
0.17
0.29
0.30
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0 .14

LSD (0.05)
Ta".ll

m vanaf de rand van de greer> werd een

halte te z•en aan de lage kant van alle

lage vocht1gheadsgraad gemeten. terwijl

greens. H1erdoor verschoof het totale

deze hogere waardes had op plaatsen

vochtpatroon an de CA greens tussen de

tussen de dra.ns D1t werd op de USGA

dra1ns en•gsz•ns naar de laagste ZIJde. De

ge hoeveelheld veel lager en konden we

prof1elen n1et vastgesteld, h1er zagen we

ophopang van water werd op een helling

biJ alle greens nog steeds Uitstroom u1t

een meer un1forme vochtverdeling. Zoals

van 4% na 48 uur groter 1n alle greens

de dra•nagep•Jpen vaststellen De CA

verwacht bevorderde een hogere door-

De effecten van onderlinge afstand van

27 uur na de beregen1ng was de draina-

greens vertoonden h1erb11 an het alge-

laatbaarhe•d van de bodem de wateraf-

de dra1ns verdwenen h1er biJ de CA

meen hogere drainagesnelheden dan de

voer .n be1de pro!1eltypes. Het was echter

greens en b•J de USGA greens was geen

USGA greens. d•t hoofdzakeliJk door de
grotere doorlaatbaarheld van de wortelzone. De CA greens dra1nden ook biJ een

Interessant te z•en dat het vochtgehalte

teken van achterblijvend water (perched

b•J de CA green met hoge doorlaatbaar-

water) aan de hoge ZiJden . Tenslotte stel-

held en de USGA green met lage door-

den we va>t dat b•J laag doorlaatbare CA

grotere hell1ngshoek sneller dan de

laatbaarheld JUISt onder de oppervlakte

greens met een hell1ng van 4% d •cht

USGA greens

gemeten gelijk was.

onder de oppervlakte een vochtgehalte
van 25 tot 37% meetbaar was b1nnen

N1et alleen was de wederziJdse .nvloed
tussen profielontwerp en dooriaatbaar-

In alle proefgreens was het vochtgehalte

een afstand van 5.4m

held van de wortelzone aantoonbaar.

evenred•g met toenemende daepte In

B•J het bekijken van de resultaten 1n F1g .

ook gold d1t voor het patroon van vocht-

be1de CA prof:elen nam het vochtgehalte

1 en F1g 2 moet worden aangetekend

verdeling .n de bodem D1t patroon

met 15% tot 20% toe vanaf daeptes van

dat geh1ke vocht1ghe1dspatronen n•et

wordt weergegeven 1n F1g 1 en F1g 2

5 cm tot 25 cm De USGA laagdoorlaat-

alleen na een dra•nagepenode van 48

waarin de vochtverdeling als funct1e van

bare green het h1er een toename van

uur optraden. maar ook gedurende eer-

afstand to.v. onderste greengrens en

10% z1en en, hoewel n1et meteen z•cht-

dere meungen tijdens een proef De u•t-

van d1epte van de wortelzone wordt

baar 1n de weergegeven c.;fers. vertoon-

zondenng was dat de totale vochtanhoud

weergegeven Ook h•er ZIJn de hellings-

de de hoogdoorlaatbare USGA versae een

wel groter was en dat het effect van de

hoeken van de greens respect•evelijk 0%.

toename van 4% met toenemende daep-

hellingshoek pas 12 uur na beeand•g•ng

2% en4%

te

van de beregemng optrad .

Na 48 uur dra1nage op een green zonder
helling vertoonden be1de CA prof1elen
versch1llen d1e terug te leaden waren tot
de onderlinge afstand van de dra.ns Ter
hoogte van de dramsop 60 cm en 5.5

1!!1

~----·- J i i".

Deze resultaten bleken voor greens met

Gevolgtrekking

een hellingshoek van 2% n1et veel te ver-

Dat ondl?r ·oekt leert ons dat we bij drai-

schillen met greens zonder hellang Er
was wel enage toename van het vochtge-

naar doorlaatbaarhead van de wortelzone

nage verder moeten kiJken dan alleen

of naar proftelontwerp WiJ moeten ons

standtgheden. zelfs na 48 uur dratneren

gere wortelzones H1eru1t volgt dat nel-

rekenstllap geven van de onderlinge

We moeten er nogmaals op WIJZen dat

lmg voor een CA green gunst tg kan wer-

bemvloedmg van deze twee factoren

een CA green voor een complete dratna-

l<.en

Met een gelijke doorlaatbaarheldfactor

ge wel moet ZIJn opgebouwd met een

Een nadeel IS dat de door helling veroor·

als een CA green geeft een USGA green

beter doorlatend matenaal den geldt

zaak te Z'Jàelingse versch1llen tn bodem-

toch een snellere dra1nage Zelfs met een

voor een USGA green

vochtigheld van zowel CA als USGA

Dtt onderzoek toont tevens aan dat we

de homogeniteit van de green. De hoger

beregen1ng v<Jn r01m 112 mm/uur werd
de dra1nage van USGA greens met over-

grl'ens negatieve unwerkmg hebben op

belast, we zagen dezelfde wtloopsnel-

moeten kijker> hoe we een green van

gelegen plel.:ken kunnen te lijden knJgen

heid biJ de lage en de hoge doorlaatbare

zowel het CA als het USGA type m het

van u•tdrog1ng en de lagere gedeeltes

wortelzones Het IS gebleken dat CA pro-

landschap 1npassen, d1t rrlet name

kunnen te rat wordE:'n D1t d1lemma v1n·

ftelen om dezelfde dra1nagesnelhe1d te

betreffende de helling en de onentatie

den we brJ be•de types

halen een doorlaatbaarheldfactor moe-

De hellingshoek van een green heeft dUI-

ten hebben dte ongeveer 500 mm/uur

deliJk mvloed op de waterverdeling na

groter 1s dan d1e van de USGA prof•elen

regenval en d1t geldt voor be1de types

Natuurlijk mag men van greens dte vol-

Echter geldt ook voor be1de type~ dat

gens de CA spectfJcatte Ztjn ontworpen

een wortelzone die mmder doorlatend 1s

verwachten dat ze een hogere doorlaat·
baarheld bez1tten omdat de wortelzones

zorgt voor ophop1ng van n'eer water op
de lager gelegen plekke!"' orrdat e( meer

vaak Utt puur zand bestaan

water wordt vastgehouder' dat later
beseM.baar 1s voor z•Jdelmgse m1grat1e
Een Interessante bev•ndtng was dat het

De proefgreens zijn opgebouwd
in houten kratten van 1,20 bij 7,5
m. De poten kunnen i n hoogte
worden versteld om een
gewenste hellingshoek te verkrijgen. Simuiatoren voor regenval zijn erboven geplaatst en
regenmeters voor het meten van
de waterafgifte zijn bevestigd
aan elke uitstroomopening.

vergroten van de helling van een CA
green om 27 uur resulteerde 1n hogere
dra1nage snelhelden en na 48 uur 1n dro-
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Dratnagesnellletd IS een typ1sche eigen-

U bereikt ongeëvenaard resultaat

schap van lntensttett. De relatle van drainage tot Ca paotelt 1S 1n de context var>
het onderzoek gelegen 1n de volled•ghetd
van de overtollig waterafvoer van be1de
methodes. Het IS een vnj algemeen voorkomende opvatting dat de vorm1ng van
een hangwaterlaag tn een USGA green
zou resulteren 1n een mmder volled1ge
afvoer van water Uit de wortelzone, d1t m
tegenstelling tot bij een CA green Onze
onderzoeksresultaten tonen echter

aan

dat btj gelijke waardes voor doorlaat-

Greens

e 1See

Verluchten en doorzaaien in één werkgang

baarheld van de wortelzone de expenmentele USGA greens na 48 uur droger
ZIJn (een betere dramagekwalite1t suggererend) dan de experimentele CA greens.
Deze laatste greens vertoonden halverwege tussen de dratnlijnen een hoger
vochtgehalte D1t komt door de nood·
zaak van het water om z1ch 1n een CA
proftel ZIJwaarts te verplaatsen lotdat een
dra1nh1n wordt beretkt Deze, vergeleken
rnet .strommg tn en door c.Je gnndlaag
van een USGA profiel. relauef trage

voor een demonstratie of meer informatie kijk op
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Industrieterrein Beekerhe1de 32 - 5741 HC - Beek en Donk
Tel 0492-4641 62 . Fax 0492-465257 · e-mail gremac@vdw1el etrade nl

wute resulteert tn nattere bodemom-

11

