Aansprekend concept

Golf Club het Land van Thorn heeft een eigen

ende bolakkers. Zo ontstaat een samenspel van

karakter. Deze 9 holes golfbaa n is een ontwerp

golfsport en natuur. Doordat Frank Pont de baan

"Van huis uit heb ik een opleiding genoten in de

van arch itect Frank Pont. Dit ontwerp is

het karakter van een "l inks"baan w ilde geven,

tuin- en landschapsarch itectuur. Tegelijk was ik

geinspireerd op de tra ditionele "links"banen.

heeft hij gekozen om de fairways en greens in te

enthousiast gol fspeler. Dit heeft mijn interesse in

Zo' n baan biedt uitdaging aan zowe l de begin-

za aien met roodzwenk- en struisgras. Frank Pont

greenkeepi ng gewekt. Toen Garmen in fe bruari

nende als aan de meer geoefende speler. De

wil dat de baan ook speelt als een "links" baan.

2006 in Het Land van Thorn kwam, was de aan-

greens zijn redelijk vlak, maar moeilijk leesbaar.

De greens en fa irways mogen in de zomer hard

leg al een half jaar aan de gang. De baan zelf

De bunkers zijn goed zichtbaar en op de glooien-

worden. Zo is de bal lastig te stoppen en wordt

werd voor de leden geopend in september 2006.

de fairways staat de speler niet vaak vlak . Frank

het spel een stuk interessanter op.

Sinds april 2007 is zijn ook greenfee spelers

Pont heeft deze kenmerkende eigenschappen

Het Land van Thorn heeft overwegend fijne

welkom.

overgenomen uit Schotland, de bakermat van

zandgrond . Het ontwerp van Frank Pont en diens

" links " banen . De baan zelf is op natuurlijke wijze

daaruit voortvloeiende keuze voor roodzwenk-en

De keuze voor roodzwenk en struisgras sprak

geinte greerd in het landschap. De noordz1jde van

struisgras past van nature bij deze de bodem-

Garmen Mersch bijzon der aan toen hij hier kwam

de baan wordt begrensd door de Uffelse beek

gesteldheid .

solliciteren : "Want de duurzaamheid van deze

met het aangrenzende beekdaL De zuidzijde ligt

grassen sloot naadloos aan op mijn eigen visie op

in het zogenaamde kampenlandschap op glooi-

greenkeeping, een visie die onder andere beïn -

Doelstellingen?

vloed is door het lezen van het boek 'Practical
greenkeeping '

va n Jim Arthur.

Door op een baan te gaan werken, die nog in
ontwikkeling was, kan ik al mijn vragen en idee-

Voordat Garmen bij het Land

van Thorn ging

en in de pra ktijk brengen. Ik zie het als mijn taak
om deze 'links' baan op een ecologisch manier

w erken, had hij ervari ng opgedaan op banen
die vooral bestonden uit st raatgras. " Hier leerde

te onderhouden. Ik wil een gezonde stevige

ik naast de positieve ook alle negatieve eigen-

grasmat, w aarop h et goed golfen is. Om met zo

schappen van st raatgras kennen. Straat gras vormt
veel vilt en is ziektegevoelig. Het vraagt veel
beregening en meststoffen. Het is arbeidsintensief en moeilijk erg duurzaa m te noemen."
Als jonge enthousiaste greenkeeper stelt hij
zich de vraag of het niet anders ka n. "Heeft Jim

Ik zie het als mijn taak om
deze baan op een ecologische
maniet te onderhouden.
Ik wil een gezonde stevige

Art hur gelijk wanneer hij stelt dat we ons deze
problemen zelf gezocht hebben? Dat we ons te
veel laten lijden door het alt ijd groene
'August a-syndroom'? Of door angst ? Of door de

weinig mogelijk middelen aan al deze eisen te
kunnen voldoen is het mijn overtuiging dat we
hiervoor best de grassen proberen te behouden
die zich hier

van nature zouden thuisvoelen. Voor

Golf Club het Land va n Thorn betekent dat
overwegend roodzwenk- en struisgrassen. Het is
voor ons extra belangrijk om deze grassen, zeker

grasmat, waarop het goed
golfen is.

in de fairways, te behouden aangezien wij niet
beschikken over fairwayberegeni ng . Omdat roodzwenk- en struisgras méér betredings-

meststoffenfabrikanten? En zo ja? Kunnen

gevoelig is dan straatgras, stelt dit andere eisen

roodzvvenk en struisgras op een druk bezette

aan het beheer. Onze zandgrond verdicht

baan een alternatief bieden? Kunnen zij de

gemakkelijk. W illen we deze fij ne grassoorten

betredingsdruk aan?"

in stand houden, dan zu llen w e veel moeten
beluchten. Momenteel werken wij alleen met
een schudbeluchter, maar ik vind eigenlijk dat we

~ www.greenkeeper nl

57

ook vertidrain nodig hebben om de beluchting
adequaat te doen. Deze aanpak vraagt natuurlijk
investeringen. Dit is voor een beginnend laagdrempelig golfterrein dan ook niet altijd eenvoudig. Toch is het mijn overtuig1ng dat deze investeringen nodig zijn om de kwaliteit van de baan

Door goed te kijken naar de

ook in de toekomst te behouden, en
problemen, en daar bij gepaarde grotere kosten,

verschuiving van
grassamenstelling op deze
diverse plaatsen kan je
een heleboel leren.

te vermijden.
Kijk naar de natuur.
De bodemgesteldheid op de Golfbaan land van
Thorn is erg divers. Er zijn droge schrale delen
maar ook vochtige rijke delen. Door goed te
kijken naar de verschuiving van grassamenstelling op deze diverse plaatsen kan je een
heleboel leren.

terug. De natuur toont ons de weg. Het recept
is duidelijk 'Veel lucht, weinig water en weinig

In de rijkere vochtige delen of verdich te delen

mest. ' Deze kennis proberen we dus ook op de

bestaa t de grasmat al snel uit struisgras en straat-

greens toe te passen. We mesten minimaal maar

gras. Maar op de droge schrale delen vind je nog

ook w eer niet t e weinig. Ik probeer te zoeken

overwegend roodzwenk met een beetje stru isgras

naar een goed evenwicht. Net genoeg bemesten
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om het roodzwenk-en struisgras zachtjes te laten

is zeer gemoedelijk. Ik ben gezegend met een erg

groeien zodat de mat gesloten blijft. Maar niet te

sympathieke baas en bazin. Ook kan ik werken

de toekomst aan? Zullen er genoeg middelen
zijn deze duurzame grassen een eerlijke kans te

veel bemesting zodat het straatgras er zich niet

met een leuk en gemotiveerd team. Ikzelf ben

geven? Ook hoop ik dat ik mijn visie steeds
verder kan blijven ontwikkelen. Door eigen

thuis zou gaan voelen. Voorlopig komt dit

voor 4 dagen in de week aangest eld. Daarnaast

overeen met 90kg zuivere stikstof per Ha, geen

werken er nog 3 man in deeltijd, die hun werk

ervaring, door contacten met andere green-

fosfaa t en 70kg kalium. We proberen ook zo

ook zeer enthousiast doen.

keepers en door studie. Om een beter inzicht te

weinig mogelijk te beregenen en droge plaatsen,

verkrijgen in de mogelijkheden van biologische

als het enigszins kan, eerst met handberegening.
De greens hebben een pH van 7.5. Dit is vooral

producten heb ik alvast het boek 'Ecological golf

Ook bij hevige regenval

course management' besteld.

het struisgras niet ideaal. Take-all-patch is duidelij k aanwezig. Ook fusa rium in het najaar zorgt
wel eens voor ongerustheid. Toch vormen beide
Ziekt es tot op heden weinig echte problemen. De
plekken van de take-all-patch worden door het
roodzwenk ingenomen en ook bij de fusarium
blijft het roodzwenk grotendeels overeind. In dit

blijft het zand in de bunkers
mooi steil bovenaan liggen,
zonder dat het als een rivier
naar beneden spoelt.

Bunkergootjes
Ik besluit graag met iets waar ik een beetje trots
op ben. Aan de bovenrand van onze bunkers heb
ik een soort gootjes gemaakt, zonder artificiële
drainage. Ook bij hevige regenval blijft het zand
in de bunkers mooi steil bovenaan liggen, zonder

opzicht is het voor ons extra belangrijk het

dat het als een rivier naar beneden is gespoeld.

aandeel in roodzwenk in onze greens te

Ik weet niet zeker of het aan deze gootjes ligt,
maar het is een feit dat onze bunkers, die zo

behouden.
Goede

s:eer

Toekomst?

karakteristiek zijn voor een "links" baan, er

Zoals de baan er nu bijligt ben ik zeer geluk-

prachtig bijliggen.

Alles bij elkaar ben ik zeer tevreden met mij n

kig. Toch besef 1k maar al te goed dat de ware

werk als hoofd greenkeeper hier. Het Land van

test voor het roodzwe nk-en struisgras nog moet

Thorn heeft een geheel eigen karakter. De sfeer

komen. Kunnen zij de betredingsdruk ook in
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