Meetinstrument voor het meten van het percentage gras in de greens. Aan het instrument zit een digitale camera bevestigd, die een foto maakt van het met houten latten afgezette testgebied. Om het percentage roodzwenk, struisgras en straatgras vervolgens te meten, wordt op 15 verschillende meetplekken (de stalen pinnen) het gras secuur geteld.

Nog geen Roodzwenktheorie
DGB-werkgroep blijft op de rails
Toen de redactie van Greenkeeper het interviewvoorstel ‘voor een update over de stand van zaken in de werkgroep Duurzaam Golfbaan
Beheer (DGB)’ bij initiatiefnemer Maarten van Ede voorlegde, was zijn reactie kristalhelder: “Over de onderzoeksgegevens kunnen we
nu nog niet praten, daar is het nog echt te vroeg voor.” Een [cursief]scoop[cursief] over een baanbrekende Roodzwenk-theorie in het
kader van duurzaamheid zit er dus ‘nog’ niet in. Dat de werkgroep echter ook geen stille dood sterft, is evenzo nieuwswaardig. Op
golfclub Almeerderhout doen drie bij de DGB-werkgroep aangesloten personen een boekje open over de vorderingen. De aanwezigen
zijn initiatiefnemer van de werkgroep Maarten van Ede (tevens voormalig bestuurslid van de NGF) , Casper Paulussen (voorheen
hoofdgreenkeeper bij golfclub Almeerderhout, nu zelfstandig adviseur) en Jan Buman (hoofdgreenkeeper golfclub Almeerderhout).
Auteur: Floris Winters
Het is al een tijd akelig stil rondom de berichtgeving over de in 2006 opgerichte werkgroep
‘Duurzaam golfbaan beheer’. De werkgroep is
zeker een bewonderenswaardig initiatief, waarbij
zes golfbanen hun kennis en ervaring bundelen.
Niet enkel door zo nu en dan samen te komen
en over greenkeepingzaken te praten, maar door
data en kennis volgens praktijkonderzoek en op
duurzame wijze vast te leggen. Meten is weten.
En dat is precies waar de bij de werkgroep aangesloten golfbanen Golfclub Almeerderhout,
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club,
Golfbaan Princenbosch, Drentsche Golf &

Maarten van Ede zegt hierover: “In 2006 is de
werkgroep van start gegaan, met als doel een
databank te creëren over duurzaam beheer van
golfbanen. Daarbij staat centraal de optimalisering van de speelkwaliteit van de golfbaan, in
harmonie met de natuurlijke omgeving onder
goed economisch en maatschappelijk verantwoord beheer.”
Metingen
Om resultaten met elkaar te kunnen vergelijken
en bovenal ook een bruikbare databank voor
andere toekomstige initiatieven te vormen, koos

pas in het begin van de dataverzameling. Het zal
nog wel drie of vier jaar duren, voordat we conclusies kunnen gaan verbinden aan de gegevens
die we in de loop van de jaren verzamelen.”
Goed, we gaan het tijdens het interview dus niet
hebben over de daadwerkelijke onderzoeksgegevens die de vier golfbanen die bij de werkgroep
aangesloten zijn tot nu toe hebben verzameld.
Daar is het nog te vroeg voor. Waar we het wel
over kunnen hebben is de aard van de metingen
die uitgevoerd worden. Wat wordt er gemeten?
Op ieder van de zes betrokken golfbanen worden
metingen verricht op drie verschillende greens.

Country Club, Amsterdamse Golfclub en ‘t Zelle
in deze fase van het onderzoeksproces mee bezig
zijn. Daarbij verkrijgen zij technische ondersteuning door productmanager Arthur Wolleswinkel
van Barenbrug. Voormalig bestuurslid van de
NGF en initiatiefnemer van de DGB-werkgroep

de werkgroep ervoor om de proeven volgens
internationaal geaccepteerde meetmethoden uit
te voeren. De protocollen en diverse testen die
hier uiting aan geven zijn in het eerste jaar uitgewerkt en vastgelegd. Van Ede: “Dat betekent dat
2007 het eerste meetjaar is. We zitten daarmee

Maarten Van Ede: “Voorafgaand aan het onderzoek hebben we op iedere baan een goede,
gemiddelde en slechte green gekozen. In die
greens hebben we bijvoorbeeld ook dataloggers
aangebracht om de temperatuursontwikkeling te
volgen. Wat een jaar geleden de slechtste green
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Achtergrond

was, kan door intensief beheer en andere factoren nu ook een goede green zijn geworden.”
Om een beeld te geven van de inhoud van de
metingen, wordt mij netjes een Excel-sheet
overhandigd waarmee de participerende golfbanen werken. Hierop noteren zij wekelijks
gegevens over onderhoud, bodemcondities en
weersomstandigheden. Een willekeurige greep
uit deze uitgebreide lijst: het percentage roodzwenk/struisgras/straatgras, aantal maaibeurten,
de wijze van beluchten, het doorzaaien in kilogram per hectare, bemesting, vochtmetingen op
verschillende diepten en stimpmeterresultaten.
Hoofdgreenkeeper Jan Buman vult aan: “Iedere
betrokken golfbaan volgt gewoon een eigen
koers. Dat moet ook wel, want de golfbanen
liggen wijd verspreid over het land en zijn
gesitueerd op verschillende gronden. Zo heeft
Almeerderhout te maken met USGA-type greens
(grindlaag) en zitten andere banen bijvoorbeeld
op zand. Dit vergt een andere benadering,
andere beheersmaatregelen.” Casper Paulussen
nuanceert de verschillen in meetcondities nog
verder: “Het is zelfs zo, dat op iedere individuele
baan al sprake is van verschillende microklimaten.

"Een greenkeeper scoort goed
met een snelle green, dus kort
maaien. wanneer je echter
roodzwenk wilt stimuleren,
dan moet je niet te kort
maaien"
Op hole 3 zijn de condities vaak totaal anders
dan bijvoorbeeld op hole 15.”
Beheersplan
Om uiteindelijk resultaten te kunnen boeken die
daadwerkelijk inzicht geven in de wijze waarop
een golfbaan het baanonderhoud duurzaam kan
inrichten, richt de werkgroep zich allerminst op
korte termijn resultaten. Jan Buman: “Een greenkeeper scoort goed met een snelle green, dus
kort maaien. Wanneer je echter roodzwenk wilt
stimuleren, dan moet je niet te kort maaien. Met
een kort gemaaide green scoor je op dat moment
wellicht, maar op de lange termijn zal dat het

Signum
Signum is sinds dit jaar legaal toegelaten
om dollar spot te bestrijden op greens
van golfbanen. Wel is het gebruik beperkt
tot twee spuitbeurten per jaar. Elke spuitbeurt heeft een minimale werking van
twee weken tot een maximale werking
van vier weken. Dit houdt in dat men tot
maximaal acht weken per jaar beschermd
is tegen dollar spot. Aangezien dollar
spot van eind mei tot begin september
kan ontstaan tijdens de juiste weersomstandigheden, is dus de maximale dekking van acht weken niet voldoende.
Hoofdgreenkeeper Jan Buman van golfclub Almeerderhout: “Voor het inzetten
van Signum tegen dollar spot hanteer ik
daarom de volgende methode: ik ga niet
meteen spuiten bij de voor dollar spot
juiste weersomstandigheden, ook niet bij
de eerste aantasting. Voor mijzelf heb ik
in eerste instantie een schadegrens ingesteld en als die bereikt wordt, dan pas
ga ik over tot spuiten van Signum. Hoe
bepaal ik nu wanneer die grens bereikt
is? De aantasting op de green moet niet
zodanig zijn dat schade invloed heeft op
het golfspel. Dus een beetje schade is
voor mij geen probleem (dit zijn kleine
vlekjes van maximaal 2 tot 3 centimeter
in doorsnee en redelijk verspreid over
de green). Deze schade is door middel
van bemesting en extra doorzaaien snel
weer verdwenen. Als er dan aantasting is,
wordt ook de langetermijnweersvoorspelling bekeken, het kan namelijk best zo
zijn dat de omstandigheden de volgende
nachten niet juist zijn voor dollar spot.
Mocht het wel zo zijn dat de komende
nachten goede omstandigheden zijn voor
dollar spot, dan blijven we dagelijks de
greens monitoren totdat de schadegrens
bereikt is, of totdat het weer verandert.
In de nachten dat dollarspot wel ontstaat,
proberen we ook nog op niet bewezen
wijze de druk te verminderen om het
spuiten van Signum zo lang mogelijk uit
te stellen, hierbij moet je dan denken aan
spuiten met een mix van ijzersulfaat en
zwavelzuurammoniak, beide 20 kilogram
per hectare en het verminderen van beregeningverbruik, of zelfs totaal geen water
geven ‘s nachts.”

Casper Paulussen, Maarten van Ede en Jan Buman, Werkgroep Roodzwenk DGB
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percentage roodzwenk in je green niet ten goede
komen. Bovendien hoeft een voornamelijk uit
roodzwenk bestaande green, waar het gras op 5
millimeter gemaaid is, niet per definitie langzamer te zijn. Roodzwenk heeft namelijk een meer
naaldvormig blad, waardoor de balrol ook op een
wat hogere maaihoogte prima kan zijn. Zeker als
je de green niet lager, maar vaker maait. Toch zal
je kritiek krijgen over de maaihoogte, want men
weet niet beter dan dat kort beter is. Je moet
dergelijke keuzes als greenkeeper dus durven te
maken en ook kunnen verdedigen.”
Dat greenkeepers het onderhoud te vaak op
korte termijn inrichten, is volgens Van Ede één
van de oorzaken voor het oprichten van de
werkgroep: “Er zijn maar weinig golfbanen die
een beheerplan opzetten voor een duur van
bijvoorbeeld vijf jaar. Laat staan een beheerplan
hebben die in de algemene ledenvergadering is
goedgekeurd. De realiteit leert ons iets anders.
Greenkeepers richten zich vaak op snelle resultaten en laten hun oren teveel hangen naar de
wensen en eisen van de golfers en het bestuur.”

Daarmee zullen het beleid en de doelstellingen
op korte en lange termijn voor iedereen duidelijk
zijn.”

onze eigen koers. De greens hebben zich goed
hersteld, alsook het vertrouwen van de leden in
ons onderhoudsbeleid.”

"Het gebruik van een product

Dollar spot is echter nog altijd een factor waar
rekening mee dient te worden gehouden. De
eerste aantasting van dollar spot is reeds een
feit. Buman: “Dit jaar is er een wettelijk toegelaten middel op de markt, waarmee we dollar
spot kunnen bestrijden. We zetten het middels
Signum echter niet preventief, maar curatief in.”
(Zie kader ‘Signum’)
Gaat duurzaam golfbaanbeheer eigenlijk wel
samen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen?
Maarten van Ede zegt: “Een voorwaarde om aansluiting te vinden bij de werkgroep, was dat de
aangesloten golfbanen niet mogen werken met
illegale bestrijdingsmiddelen en andere verboden
producten. We hebben schone gegevens nodig
om in de toekomst een databank te hebben
van kwaliteit.” Jan Buman over het gebruik van
bestrijdingsmiddelen: “Het gebruik van een product als Signum is wettelijk toegestaan, dus het is

Casper Paulussen vult aan: “Een beheersplan is
bij uitstek een mogelijkheid om de wensen van
zowel de greenkeepers, de golfers als het bestuur
samen te brengen. Greenkeepers zullen baat
hebben bij een beheersplan, waarin ook de wensen van de golfers en het bestuur zijn vertolkt.

roughs, fore-greens als greens op verschillende
holes waren flink aangetast met dollar spot. We
kregen vervolgens felle kritiek op ons standpunt
geen illegale chemische bestrijdingsmiddelen
tegen dollar Spot toe te staan. We hebben echter
voet bij stuk gehouden en vastgehouden aan

als Signum is wettelijk
toegestaan, dus het is de
keuze van de golfbaan om dit
in het uiterste geval te
gebruiken"
Dollar spot
In 2007 – het eerste meetjaar – werd de werkgroep direct getest op hun langetermijninsteek.
Dollar Spot doemde op verschillende plekken
op. Vooral golfbaan Almeerderhout werd geteisterd door een flinke uitbraak van dollar spot.
Hoofdgreenkeeper Buman: “Zowel de fairways,

de keuze van de golfbaan om dit in het uiterste
geval te gebruiken. Uiteindelijk moeten we ook
onze investering – manuren, kosten meststoffen
en dergelijke – verdedigen.”
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