··Het •1s gevvoon luxe boeren··
Interview met Hans Witte van Texelse Golfclub

terrein met heuvels en dalen en grote waterpartijen . Bomen die goed tegen de wind kun-

Het is op Texel verboden om grondwater aan

1996. Va kantiecen trum "De Krim" , een com-

nen, zoals vlier en duindoorn werden geplant

de bodem te onttrekken. De golfbaan mag

plex van vakantiehuisjes en een camping, kon

W ind, regen, zon en het vakmanschap van de

10 .000 kubieke meter beregenen per jaar. Het

grond aankopen van een nabijgelegen boer in

greenkeepers deden hun werk.

gevolg is dat W itte en zijn t eam zeer omzichtiç
met beregening moet omspringen met water

het Hanenplasgebied. Hans Witte, zoon van de

Het resultaat is een zeer natuurlijke golfbaan,

boer, stapte van vleesvee en akkerbouw over

waar onder andere scholekster, bergeend, lep-

dat uit de sloten gehaald wordt, die langs de

naar een bestaan als greenkeeper en begon

elaar en blauwe reiger zich thuis voelen. Mooie

baan lopen. Golfers en greenkeepers moeten

samen met ingenieursbureau Groenewoudt met

schelpenpaden en duinvalleien voeren de

daarom leren leven met een fairway die groen

golf ers van green tot green .

is in het voor- en naseizoen, maar bruin en dor

de aanleg
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Specifieke kenmerken

Geschiedenis
De geschiedenis van de golfbaan gaat terug tot

van de 35 hectare grote baan. In de

daarop volgende jaren haalde hij zijn green-

Het uitzicht is prachtig: je kijkt tegen de duinen

als het een tijdje niet heeh geregend.

keepers- en hoofdgreen keepersdiploma.

aan. Achter de golfbaan lig t een groot gebied

Om nog w at langer kleur op de 100 % zand

De weidegrond werd omgevormd tot een

van Staatsbosbeheer.

fa irways te houden heeft de Texelse in 200 1

·-·-

rietzwenkgras gezaaid op de fairways. Dit gras
wortelt 60 tot 70 centimeter diep. Rietzwenk
heeh zeker een positief effect omdat deze
grassoort zijn water veel dieper weg haalt ziet
de fairway er rede lijk groe n uit.
Door de zand bodem is het verder heel moeilijk
zo niet onmogelijk om mooie strakke bunkerranden te houden. Het gras op de bunkerrand
verbrandt bij de eerste felle zon. Gevolg is een
soort duin pan netje in plaats van een strakke
bu nker. Hans Witte benadrukt dat dit hoort bij
een golfbaan op droge zandgrond.
Ziektedru k
De altijd aanwezige wind blaast het gras droog
en daardoor zijn er bijna geen problemen met

en telt de planten en dieren op de golfbanen

schimmelziektes en wateroverlast. De golfbaan

en brengt hiervan verslag uit. Zo w 1l men een

kan daardoor het hele jaar door open zijn. Ook

onderbouwmg geven aan de dialoog met de

engerlingen en ander ongedierte worden op de

natuurbeschermingsinstanties. De gegevens

Texelse golfbaan niet gesignaleerd.

worden doorgespeeld aan Staatsbosbeheer.

Ligging

Veiligheid

Door de ligging op een eiland is het vaa k

Hans Witte heeft in de zes jaar dat hij werkt op

voordeliger om zelf een machine aan te schaf-

de Texelsche enkele ongelukken meegemaakt

fe n, dan om afhankel1jk te zijn van een loon-

en is mede daardoor aan het denken gezet over

werker die van de vaste wal moet komen. Dat

veiligheid. Hij pleit ervoor om op de scorecard

is extra duu r door de afsta nd en de overtocht.

een slogan te zett en die de bezoekers attent

Hans krijgt voldoende fina nciële middelen om

maakt op de veiligheid van de greenkeeper.

machines te kopen.

Hij wil niet dat de ballentrekker een kooi heeft,

Ontwikkeling

trekker dan een soort schietschijf wordt.

want hij meent dat de bestuu rder van de
De golfsport is ook op Texel erg in opkomst. De

Verder geldt op de golfbaan van Texel :

Texelse golfclub telt 300 leden en De Krim biedt

zwaailicht aan, niet spelen ! Pas spelen als het

een arrangement aan voor vakantiegangers.

zwaailicht u1t 1s!

Het wordt steeds drukker op de golfbaan.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een

Trots

18 holes baan . Er komt dan werk voor 4 a 5

Hans Witte is er erg tro ts op dat op 18 augus-

greenkeepers. De greenkeepers ervaren een

tus de Telegraaf/Dunhili cup gespeeld wordt op

toegenomen speeldruk. Nu beginnen zij om

zijn golfbaan. De w1nnaars van de cup mogen

half zeven met hun werk en daa r ligt voor hen

spelen op Sint Andrews 1n Schotland . Voor

de grens, immers er bestaat ook nog een soci-

Hans een extra uitdag1ng om te zorgen dat de

aal leven. Bovendien

IS

het niet mogelijk om de

baan er mooi bijligt.

banen te maaien als het donker is. Dus moet er

Erg tevreden is hij ook over zijn zelf aangepast

ook gemaa1d worden tussen de gasten door.

veegmachientje, dat de pluggen na de bel ucht-

D1t brengt ons op het probleem van de vei-

ing opveegt.

ligheid.

Hiermee bespaart hij een arbeidskracht en een

De golfbaan van Texel werkt met acht andere

dure machine. Hans benadrukt dat het een

golfb anen samen in het project "Com mitte d to

voord eel is voor een greenkeeper is als hij uit de

Green". "Committed to Green" mventariseert

agrari sche sector komt.

