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J. Collinge I H.J. Lange

en waarmee ook JUist voldoende vocht

De Pure Zandgreen

vastgehouden kan worden waarop gras

Oorsprong en doel

kan groe1en zonder dat bu1tensponge
beregen1ng nod1g IS Bovend1en werd
onderzocht naar methoden om '" voe-

In de US is In de vijiliger jaren de hausse in de golfbaanconstructie begonnen. De greens werden toen nog opgebouwd met een mengsel van lokale
grond en zand. Er bestond toen nog geen standaardmethode van constructie
en de kwaliteit van de greens varieerde van goed tol rampzalig.
Onderzoek in Californjë toonde aan dat het grondmengsel van een green
tenminste 85 % zand moest bevatten om na compactie een hoge doorlaatbaarheld Ie blijven houden.

om een grasmat te knjgen en te onder-

In 1956 werd door O.R Lunt van de

een hoge graad van doorlaatbaarheld

dingsstoffen te voorz•en en naar andere
onderhoudsprocedures d1e dan nodig ZIJn
houden d1e beantwoordt aan de normen
d1e het golf stelt
Uniform korrelig zand bez1t voor water

Universiteit van Cahforn1e een door de

Middelgroot- en grofkorrelig zand houdt

Umted Stal es Golf Assoc•at1on (USGA)

zeer we1n1g vocht vast FIJn, un~form-kor

gesteunde stud1e Uitgevoerd, waarmee

rehg zand houdt meer water vast

werd aangetoond dat de compact1e door

Kleme hoeveelheden shb en kle1 zullen

betred1ng van een green met een hoog

h1enn weltswaar het vochtgehalte vergro-

zandgehalte Zich beperkt tot de bovenste

ten. maar biJ compact1e zal de doorlaat-

5 cm B•J een vocht1ghe1dsgraad van 15%

baarheld h1erdoor onacceptabel worden

was deze compact1e max1maal en b•J

verlaagd

hogere vocht1ghe1dspercentages verloor
de grond ZIJD structuur De grotere ponen

In 1973 werd op de eerst Jaarvergadenng

g1ngen verloren Het resultaat IS dan dat

van het Cahforn1a Golf Course Supennten-

de greens natter ZIJn en ook m~nder lucht

dents lnst1tute door W B Dav1s een lezmg

bevatten Om deze slechte beluchung

gegeven waann hiJ acht verschillende

nader te onderzoeken, werd van een aan-

types wortelzone-construd1es voor

tal greens (goede én slechte), op een

greens besprak,

d1epte van 6 1r1 cm de verspre1d1ng (dil-

HIJ heeft daarbiJ ook voorbeelden gege-

zo ook d1e van de USGA

fusie) van lucht gemeten In alle greens

ven van reële oploss1ngen waarbiJ

bleek de dlffus1e van lucht beneden pe1l.

gebrwk wordt gemaakt van • The Fme
Sand Green· . In 1988 werd door de

Een bodem met een goede str.uctuur

Een grond met een goede structuur 1S

Un~vers•te1t

bevat een stab1ele. poreuze massa van

1deaal voor de groe1van het gras en

gepubliceerd waann de methode van

samengekleefde deeltJeS waann voldoen-

andere gewassen vanwege het vermogen

constructie en onderhoud van een

de ponën ZIJn waardoor water vnJeliJk kan

van deze poreuze korrelstructuur om

zandgreen u1t de doeKen werd gedaan

passeren en waardoor lucht ZICh 1n de

vocht en voed1ngsstoffen vast te houden.

De titel h1ervan •s • The sand putting-

grond kan verspreiden en daarmee tevens

Een zwak punt 1s echter dat d1e grond

green. construction and management·,

de koold1ox1de (C02). geproduceerd door

geen weerstand kan b1eden aan compac-

kortweg "PubhcatiOn 21448" De schnj-

de wortels en m•cro-organ1smen 1n de

t1e

vers waren W .B Dav1s, J LPaul en D

grond. verdnjvend

Bouwman De volgende gegevens ZIJn Uit

Deze deeltJeS ZIJn op natuurliJke WIJZe
gevormd Uil klei. slib. orgamsch matenaal

van Cahforn1e een document

deze pubhcat1e afkomst•g
In Califorme wordt het hele Jaar door

en andere chem1sche elementen

gespeeld, zo'n 100.000 ronden per jaar

Het juiste zand

De aldus tussen en 1n de deeltjes gevorm-

Aangez1en daar de greens met een

In ht't bovengenoemde document ZIJn

de ponen worden opgevuld met lucht en

aarde-zand-mengsel onderhoudsproble-

nchtiiJnen gegeven voor de select1e van

vocht en b1eden ook ru1mte aan wortels

men gaven heeft de Umvers1te1t van

het JUISte zand Testen 1n een labora-

van planten De grotere ponen (meer dan

Cahforme. zoekend naar een oploss1ng

tonurn zullen nod1g ZIJn om vast te stellen

60 mu) kunnen het water met vasthou-

voor d1e problemen, het gebru1k van

of een bepaalde zandsoort aan deze

den en bevatten dan ook voornamelijk

puur zand voor de wortelzone onder-

nchth)n voldoet De korrels van het JUISte

lucht Deze grote ponen bevorderen de

zocht Men zag 1n dat puur zand wel

zand zou nu voor 82% tot 100% een

afvoer van overtollig water en de orcula-

compacl!e weerstaat maar ook dat het

grootte moeten hebben dat ligt tussen

tle van lucht. Een 1deale strucwur bevat

vermogen ervan om water en

33% vast matenaal, 33% lucht en 33%

stoffen vast te houden zeer slecht respec-

voed~ngs

I 00 mu en 1000 mu De noodzakelijke
doorlaatbaarheldtest wordt uitgevoerd

water In de prakliJk wordt deze samen·

tlevelijk VnJwel n1hll 1S Dit onderzoek

nadat het vochtige grondmonster IS

~tell1ng

nchtte ZICh daarom op het v1nden van de

samengedrukt met eE'n kneedapparaat

Een verhoudmg van resp 50·25.25 zal

JUiste korrelgrootte van het zand waar-

waarmee de compad•e d1e door betred1ng

meer voorkomen .

mee compacue kan worden tegengegaan

wordt veroorzaakt, wordt nagebootst
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zelden bere1kt
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Als echter de plaatseliJke ondergrond zeer
snel drarneert, dan zal er onder het zand
en het drarnagesvsteem een laag van 6
mm plastrc folie gelegd moeten worden .
Onderhoud van een zandgreen
Acht van de twt>t:entwtntrg bladZIJden van
"Publtcaten 21448" ZIJn gew•Jd aan de
nchtli)nen voor de ingroei-periode en voor
het onderhoud van de green na de rngebrurkstelhng . Het type gras dat gewoonlijk
I
t
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I
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rn de US wordt rngezaard op de zandgr-

I
l

~--4---

eens rs agrostrs stolon~fera (Penncross).
Ort moet men voor ogen houden bij het
lezen van deze paragraaf.
Brj het onderhoud van el~ type green met
een hoog zandgehalte ZIJn er enrge punten dte rn overweging genomen moeten
worden

Figuur 1
Frguur 1 toont de zandkwahtetten A, B,

en C dre met succes zrjn gebrUikt voor de

Bijvoorbeeld:

greenopbouw zonder dat daarbiJ een
toevoegrog zoals aarde of turf heett

- Als granularre pestloden of meststoffen

plaats gehad Het ziJn ook unrform korre-

zullen worden gebruikt, dan zal eerst

lige zandsoorten met een 090/D 10 ratro

moeten worden nagegaan of deze stof-

van 2,17 tot 2,66. Alle dne de zandkwali-

fen frJn matenaal bevatten dat de ponen

letten hebben mrnder dan 1,6% deeltjes

zou kunnen verstoppen . BrJ sommrge

dre klerner ZIJn dan 100 mu . Zandsoort D

meststoffen komt 50% van het gewrcht

urt frguur 1 bevat geen matenaal dat kler-

voor rek.enrng van een draagstof
(ballast) I

ner is dan 100 mu en het heeft een
090/010-ratro van 2,16 Deze zandkwah-

- Het pure zand van de topdressing drent

tert werd rn een test gebrurkt om erach-

dezelfde korrelgrootte te hebben als het

ter te komen wat het effect rs van een

zand dat gebrurkt wordt voor de
wortelzone

toevoegrog van respectieveliJk 2,4 eb 6%

- In het rngroeisetzoen worden de greens

shb en kier.

elke 3 a 4 weken licht gedresst, 1 112
Figuur 2

De opbouw van een zandgreen

In frguur 2 wordt de vermmdenng van de

Figuur 3

mm. rs rUim voldoende. Het dresszand
mag de volgende dag nret meer zicht-

doorlaatbaarheld na compactre ZIChtbaar

In • Pubheatren 21448 • wordt een gede-

baar zijn
- Per Jaar wordt er 2 ~ 3 keer belucht met

gemaakt. Na een compawe d•e dnemaal

tarlleerde beschriJv•ng gegeven van de

hoger is dan de standaard, lag de door-

constructre van een green, de omliggen-

12 112 mm. holle pennen tot eendrepte

laatbaarherdsgraad van de zand~waliter

de kraag en van het biJbehorende drai-

van 7 112 a 8 cm. De proppen laat men
dan eerst op de green drogen, waarna

ten At/mD. tussen de 610 en 1203 mm

nagesysteem . In frguur 3 wordt een

per uur. Ort ZIJn waarden dre rn het labo-

doorsnede gegeven Het gebrurk van

het zand licht '" de green wordt gebor-

ratorium ZIJn gemeten, op een werkelijke

een gnndlaag rn de opbouw van een

steld Het organtsch materiaal dat achter-

green zullen dre aanmerkeliJk lager lig-

zandgreen wordt n~et nodrg geacht.

bliJft wordt met de waterslang weggespoten. Het rs de bedoeling zand te

gen Ten eerste zullen daann de graswor-

verwiJderen waarin het verteerde frJn

tels '" de porien de doorlaatbaarherd nog
eens met 50% vermrnderen . Ten tweede
zalrn ons kitmaat de doorlaatbaarheld in
de wrntermaanden bt) grondtemperaturen van 1°

ar C, verder vermrnderen .

..

I

organtsche materiaal zrt dat de grote
portf'n verstopt
- Ucht vert•cuteren wordt rn het groerserzoen regelmatig gedaan. Bemesten,

laboratorium temperaturen zrjn gewoon-

beregenen en rnaaren worden eveneens

liJk 20°. BIJ dalende grondtemperaturen

m • Pubheatren 21448 • behandeld .

loopt de doorlaatbaarheld terug tot +1Het IS 1n ferte een complete handleidrog

50% brj 1o a 2° C. Het gecombrneerde
effect van deze twee factoren op zand D
wordt 1n frguur 2 zrchtbaar gemaakt als
• effect1ve winterra te •
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Maar wre rn Europa bouwt en onderhoudt
greens volgens de nchthjnen van de
"Puhltcatron 21448" ? ~
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Een Europees onderzoek naar de
pure zandgreen
De STRI te Bmgley (UK) IS 1n 1989 een 4jaar durende proef gestart met dne verschillende green-constructies· een aarde-,
een zand- en een USGA-construct1e.
Elk van deze greens werden onderworpen aan verschillende mveaus van beregening (3) en van st1kstof- en fosforbemesting ( 5 resp. 2) De zandconstructie
d1e op een grindlaag ligt, had een spre1d1ng van korrelgrootte die gehJk is aan
d1e van zand B 1n figuur 1 96% hgt tussen de 125 en 500 mu
Hierna enkele bevindingen na
3 jaar onderzoek:
- Poa Annua kwam op de zand- en
USGA-green biJna met voor, maar het
straatJesgras had ZICh wel van de
aarde-green meester gemaakt,
- Hoewel de USGA-green ook fosfaat
nod1g had, IS dat vooral voor de zandgreen van wezenliJk belang.
De d1chthe1d van de scheuten van de
aarde-, deUSGA-en zandgreen was
respectleveliJk 103900, 88900 en
63600 scheuten/m2,
- De verm1ndenng van de doorloopsnelheld na twee Jaar betreding was voor
de zandgreenconstructJe ongeveer
geliJk aan die voor de USGA-green· van
600 naar 60 mrnluur' Men denkt dat
de toch ook n1et gennge verm1ndenng
bij de zand- en USGA green eerder het
geval1s van de afdiChting aan de oppervlakte dan van compact1e d1eper in de
wortelzone;
- Het percentage van het organ1sch materiaal In de laag van 1 tot 9 cm d1ep nam
over de eerste dne jaar van de proef
toe b11 de zandgreen van 0 tot 0,8%,
b11 de USGA 0,8 tot 1,8%. bij de aardeconstructie liep dat percentage op van
4,7 tot 5,6%,
- De laagste pH (4,2-4,5) werd gemeten

- De spre1dmg van de korrelgrootte van
de • Dutch • greens d1e het goed doen,
valt b1nnen de grenzen die in "Publication 21448 • ZIJn aangegeven. Deze
greens bevatten wel meer deeltjes d1e

Hienn schnJft hiJ over de USGA en
Cahfornische methoden het volgende.

klemer ZIJn dan de 21 0 mm dan b11 de
zandtypes u1t f1guur 1. De 090/010-verhoudlng 1s derhalve 3.47-3,83.
- Het gehalte orgamsch matenaal loopt

wetenschappelijk onderzoek dat een van
de twee als de betere methode aanWIJSt.
Als een golfbaan-ontwerper het vocht 1n
de wortelzone w11 vasthouden, dan verklest hiJ de USGA-methode, maar voor

van 0,6 tot 1,7%;
- BIJ de • Dutch • greens overheerst het
zandtype waarvan de korrelgrote voor
80-90% ligt tussen 125 en 500 mm;
- De wortelzone IS 40 a 50 cm d1ep, het
drainagesysteem ligt d1eper.
Er ZIJn echter geen nationale dan wel
1ndustnele richtlijnen of normen voor d1t
soort greenconstructles vastgelegd Voor
de select1e van het zand met de eerder
genoemde spre1d1ng van de korrelgrootte
worden verschillende riChtliJnen gehanteerd Van het orgamsch matenaal daann
wordt gewoonliJk de herkomst aangegeven, de hoeveelheld wordt u1tgedrukt 1n
een volume-percentage GebrUlkeiiJk IS,
dat het mengsel u1t 80% zand en 20%
organ1sch matenaal bestaat Het mengsel
voor de wortelzone, zand en organisch
matenaal wordt h1er n1et op z'n eigenschappen getest, noch wordt nagegaan
of het wel zal voldoen Veel zandsoorten
zullen aan de meeste ncht111nen voldoen,
maar het gehalte organisch matenaal kan
van part1j tot partiJ verschillen . De en1ge
man1er om vast te stellen welke fys1sche
e1genschappen een bepaald mengsel
heeft, 1s het te testen . Zowel de USGA als
de Un1vers1te1t van Cahforme stellen de
e1s dat, om te controleren of het te
gebruiken matenaalinderdaad aan de
normen voldoet, er tests worden Uitgevoerd voordat het voor een wortelzone
gebruikt mag worden.

De "Dutch " green
Van wat de • Dutch green IS gaan heten,
ZIJn slechts een beperkt aantal gegevens

De keuze van de constructiemethode
Onlangs 1s een boek verschenen met de
t1tel ·Golf Course Architect ure. Des1gn,
ConstructiOn and Restoration •. van de
hand van Dr. Mlchael J. Hurdzan
Dr J Hurdzan 1s op 13-Jarige leeh11d als
greenkeeper begonnen, werd Golfcourse
Supenntendent en behaalde later een
dokterStitel in de plantenfys1olog1e
Inmiddels heeft hiJ 1n Amenka 150 golfbanen ontworpen
D1t boek bevat een hoofdstuk over de

bekend·

constructie van greens

op d1e stukken waar de bedekk1ng
max1maal was,
- De wortelzone van de zandconstructie
bleek kwetsbaarder voor een onJUISt
voed1ngsbeheer dan die van de USGAconstructle
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·van elk van deze twee methoden ZIJn er
fervente voorstanders, en er is geen

een snelle afvoer zal hiJ de Cahfornische
methode nemen RecenteliJk heb 1k in
een geb1ed waar jaarliJks 3000 mm. regen
valt, geèxpenmenteerd met een vereenvoudigde Uitvoering van de Califormsche
methode, en het werkte zeer goed·
De zogenaamde • Dutch • green IS eigenlijk gebouwd volgens de Cahfornische
methode waarbiJ emg organ1sch matenaal IS toegevoegd aan de bovenste laag
van de wortelzone. Als het zand zeer uniform 1s zoals de zandsoorten A en C, met
een laag gehalte aan organ1sch matenaal,
dan zal het bultengewoon snel het water
afvoeren. Als het zand van het type D IS.
met 2 a 3% orgamsch matenaal en 6%
klei en shb. w1e weet hoe het ZICh dan zal
gedragen?
Welke methode ook gekozen wordt, het
1s slechts een begin. Een perfect geconstrueerde green zal na emge se1zoenen
van onju1st beheer 1n een erbarmeliJke
cond1t1e verkeren .
Greens met een zeer hoog zandgehalte
ZIJn zeer goed bestand tegen compact1e
Ort zal men dan zo moeten houden. Elk
matenaal dat ZICh afzet 1n de grote
ponen 1n de toplaag, belemmert 1mmers
de drainage van water en de d1ffus1e van
lucht in de wortelzone De kwaliteit van
de grasmat zal daaronder lijden
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