LM. Kappen

Twee ruggen uit één varken
Bij aanle g van greens wordt gestreefd naar ee n opbouw, waa rbij d e
toplaag gedurende pe riode n me t n eerslagove rschot n iet te sne l n a t

aangevoerd H1ermee d1ent een opbouw
te worden geconstrueerd, waarb1j aan
bovengenoemde m1n1male etsen wordt
voldaan Soms kan het benod1gde matenaal gedeelteliJk bmnen het terrem worden gewonnen Denk aan mogelijke

wordt e n eenmaal nat, niet te lang nat blijft e n gedure nde pe riode n

zandwtnnmg biJ het graven van water-

met nee rslaglekort nie t te sne l uitdroogt. We wi lle n , zoals dat h eet,

partijen. Vragen, betreffende de veretste

twee rugge n uit een varken snijde n. Dat wil zegge n voldoende

dtkte en het gewenste humusgehalte
van de toplaag, ZIJn nog n1et beant-

vocht in droge pe riodes e n nie t te veel vocht in na tte p e riodes.

woord U1t de praktiJk weten we. dat

Ons kitmaat heeft twee gez1chten. Soms

toplaag rust op een goed doorlatende

een dtkte van m1n1maal 20 cm een gunsttg Uitgangspunt IS

te droog. soms te nat. WIJ zullen daarom een comprom1s moeten zoeken om

en goed ontwaterde zandondergrond.

Ten aanz1en van het gewenste humus-

te voorkomen dat we naar een kant

B1j zandgronden wordt de vere1ste ont-

standpunt worden mgenomen. Deze

doorslaan.

watenngsdlepte van het prof1el bepaald

wordt nameliJk door een veelheid van

gehalte moet echter een genuanceerder

BIJ een d1ep ontwaterde grotzand1ge

door de samenstelling en doorlatend

factoren zoals de ontwatenngsd1epte, de

ondergrond met een schrale toplaag

he1d van de zandondergrond Is deze

worden greens verkregen, d1e gedurende

ondergrond leemarm, maug grofzandig

samenstellsng van de ondergrond, de
d1kte van de toplaag, de ligg1ng, de

natte penoden biJ vakkundig onderhoud

en we1n1g gegradeerd, dan IS een ontwatenngsdlepte biJ topafvoeren van

etc. bepaald Middels enkele voorbeel-

altiJd voldoende droog ZIJn.

samenstelling, de al of ntet open ligg1ng
den zal 1k d1t toelichten
De toplaag van een green, gelegen 1n
een open du1ngeb1ed, mag en moet biJ
een vergelijkbare u1tgangssttuat1e ten
aanzten van ontwatenng. samenstell1ng
zandondergrond en dikte van de toplaag
humuezer ZIJn dan van een green gelegen '" een besloten bosgeb,ed
De toplaag van een mmtmaal ontwaterde green mag en moet schraler ZIJn dan
van een green met een vergelijkbare uttgangssnuat,e, doch d1eper ontwaterd
Dutdelijk zal ZIJn, dat biJ 1edere aanleg of
renovatie van greens weer zal moeten
worden gekeken naar de plaatselijke

DergeliJk opgebouwde greens leveren
echter gedurende droogtepenoden. zelfs
b1j een vakkundige aanpak. biJna onover

mm1maal 0.40 m - maa1veld vere1st. D1t

mogeliJkheden en omstandigheden.

betekent, dat het grondwater of schiJn
water noo1t hoger mag st1jgen dan 0.40

Er ZIJn dus geen speof1eke • Dutch- of

komehjke problemen op Greens daarentegen met een kleuge, lem1ge of sterk

grond echter meer leemhoudend, fiJn-

humeuze opbouw ZIJn m1nder droogte-

watenng d1eper te ZIJn AfhankeliJk van

gevoelig, maar zullen gedurende peno·
den met neerslagoverschot eerder van

de granula1re samenstelling van de zandondergrond kan de ontwatenngse1s b1j

wateroverlast te lijden hebben.
In ons klimaat hebben we gunst1ge

veld. D1t zal van geval tot geval moeten

zandig en gegradeerd dan d1ent de ont-

topafvoeren oplopen tot 0, 70 m -maai-

ervanogen opgedaan met goed ontwa-

worden bekeken. waarbiJ de l1gg1ng nog

terde zandgronden met een voldoende

een rol speelt In de dumen of elders '"
open land kan de ontwatenngse1s mln-

d1kke teelaardelaag Denk aan de
greens gelegen 1n de du1nen en op heldegronden
BIJ aanleg van greens moeten we derhalve streven naar een opbouw, waarbiJ
een humushoudende, leemarme, maug
f1Jnzand1ge/mat1g grofzand1ge, wem1g
gegradeerde en voldoende d1kke

Kappen-greens • Eenheidsworst is '"
deze wel gemakkeliJk, maar u1t den boze

der hoog ZIJn. dan 1n besloten gebleden
'" het b1nnenland BIJ kle1-. leem-. en lössgronden IS vaak het gehele proftel
ongeschikt voor aanleg van greens
Voor de opbouw van de green zal dan
van elders matenaal moeten worden

En ge maanden geleden Introduceerde
Al sta r Beggs tiJdens de Barenbrugdag de term Kappen-Greens. Toen 1k
als hoofdredacteur van de
Greenkeeper leo Kappen om een
reacue vroeg, reageerde hiJ hoogst
verbaasd op deze term Volgens ZIJn
etgen zeggen bestaat er met zo1ets als
een Kappen-Green Er bestaat hoogstens zo1ets als een u1tgangspunt dat
hiJ gebrut kt m ZIJn adv,eswerk. In dat
b11gaande a rt.kei geeft Leo Kappen
een wteenzett1ng over ZIJn Uitgangspunten biJ de aanleg van greens.
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