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Wildlife 
Wat is het toch fantastisch om greenkeeper te zijn. Het werken op een mooie club in combinatie met de natuur 
die zich geweldig ontwikkelt binnen onze golfbaan. In de vroege uren komen wij regelmatig verschillende 
reeën tegen die genieten van het verse groene gras, bevers die met elkaar aan het spelen zijn of hard aan het 
werk zijn met het verzamelen van wilgentakken. Het geluid van de wielewaal op de achtergrond en ijsvogels 
die af en aan vliegen om hun jongen groot te brengen met visjes en niet te vergeten de grote hoeveelheden 
verschillende orchideeën die verspreid door de baan voorkomen. Misschien dat u een keer in de gelegenheid 
bent om vroeg te starten en een van deze dieren zelf kan spotten. 
 

Studiereis 
Van 14 t/m 16 mei ben ik samen met een aantal andere hoofdgreenkeepers uit de duurzaam golfbaan 
beheergroep op studiereis geweest naar een 3 tal golfbanen in Duitsland. 
De eerste baan die we hebben bezocht was Gut Kaden Golfclub in Alveslohe, een baan met 27 holes. Op 
deze baan was een Amerikaanse hoofdgreenkeeper werkzaam die ons graag de baan wilde laten zien, maar 
voordat we de baan in konden eerst een kopje koffie gedaan in een prachtig clubhuis. Dit gebouw is gebouwd 
in de 17e eeuw en is grotendeels nog in de originele staat.  
Tijdens onze rondgang heeft hij veel verteld over zijn visie op het baanbeheer. Ook zijn zij bezig met een 
greenrenovatieplan wat al een aantal jaren bezig is. Op Gut Kaden kweken ze ieder jaar 7500 m2 greenzoden 
om daarmee per winter een aantal greens te renoveren. Met de renovatie van hun greens halen ze de 
bestaande grasmat van hun greens en een deel van de toplaag daarna vullen ze nieuwe toplaag aan en gaan 
er nieuwe graszoden op.  
 
We hebben een aantal van de gerenoveerde greens bekeken, maar zelf zou ik ervoor kiezen om ze in te 
zaaien. Dan zijn de greens wel iets langer uit het spel, maar zijn ze wel helemaal vlak. Wat ons tegenviel was 
dat je op de greens die twee jaar geleden gerenoveerd waren nog steeds de graszoden kon zien en ze niet 
vlak waren. 
Tijdens het avondprogramma zijn er een aantal presentaties gegeven en hebben we kunnen discussiëren met 
een aantal Duitse collega greenkeepers over ons vak. 

 
Gut Kaden Golfclub 



 
 
 
 
 
 
Dag twee zijn we naar Winston Golf in Gneven geweest. Dit is een baan met 2 x 18 holes. De ene 18 holes is 
een inland links baan en de andere 18 holes een parkbaan. De totale oppervlakte van deze twee banen is 202 
hectare en er zijn 20 greenkeepers aan het werk. Toch wel bijzonder om twee totaal verschillende banen te 
bekijken op een locatie. Het mooie was dat als je op de linkscourse was je de parkbaan niet kon zien. Ook op 
deze baan is een Amerikaanse hoofdgreenkeeper werkzaam. 
Beide banen hadden een prachtige lay-out waarvan de linkscourse erg schraal en arm werd onderhouden en 
de parkbaan juist erg rijk wat resulteerde in een gele en groene baan. Mocht u een keer in de buurt zijn van 
Winston Golf, is het een aanrader om de linkscourse te spelen.  
 

 
Linkscourse Winston Golf 
 

  
Parkbaan Winston Golf 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dag drie zijn we tijdens onze terugreis nog op Golfclub at the Gohrde in Zernien gaan kijken. Deze baan lag 
wat verscholen in de mooie bossen. Het is een 18 holes golfbaan die met een laag budget onderhouden 
wordt. Ook het “clubhuis” was klein en had meer het idee van een sportkantine, voorzien van een paar 
tafeltjes en een kleine bar. De machines waar de greenkeepers mee moesten werken bestonden uit vrij 
nieuwe maar ook behoorlijk oude machines.  
 
 

  
Machine Golfclub at the Gohrde 
 
Wat ook hier opviel was net als op de andere banen dat er heel veel meststoffen gebruikt worden. Hierdoor 
zijn ze genoodzaakt om veel mechanische bewerkingen uit te voeren. In Nederland is de trend om op de 
greens tussen de 30 en 90 kg stikstof per ha te gebruiken per jaar afhankelijk van de grassoorten die er staan. 
In Duitsland gebruiken ze tussen de 160 en 240 kg stikstof per ha per jaar wat resulteert in hele groene 
greens, maar wel met behoorlijk veel verkeerde grassen die we niet willen hebben. Met een verbod wat komen 
gaat op het gebruik van pesticiden is het belangrijk dat er de juiste grassoorten groeien die minder 
ziektegevoelig zijn dan de verkeerde grassen.  
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