Kwaliteitsscan Golf Residentie Dronten - 8 juni 2016

Opname in het kader van kwaliteitsmonitoring
Datum:

8 juni 2016

Opname:

C.J.M. Paulussen

Aanwezig

-

Weersomstandigheden:

Droog, zonnig temperaturen rond de 17 graden.

Opmerkingen:

1. Droogteplekken (dry patch) greens en tees
2. Take all patch disease (ronde plekken ziekte) aprons

Management samenvatting
Greens
De greens hebben een dichte grasbezetting en de beoordeling uniformiteit van de grasmat wordt alleen
negatief beïnvloed door de lokaal aanwezige droogteplekken. Deze plekken worden veroorzaakt door een
niet uniforme verdeling van de watergift door de beregeningsinstallatie. De uniformiteit van de
waterverdeling van de grasmat kan alleen verbeterd worden door ook handmatig lokaal bij te beregenen.
Met handmatig beregenen wordt voorkomen dat de automatische beregening onnodig wordt ingezet en
(delen van) greens teveel water krijgen. Een teveel aan water leidt immers tot kwaliteitsverlies van de
grasmat door een ongewenste toename van straatgras (Poa annua). Dat betekend vervolgens hogere
beheerkosten met een lagere kwaliteit van de grasmat. Behalve de hier genoemde uniforme kwantiteit bij
het beregenen van de greens dient ook de kwaliteit geanalyseerd te worden (uitgebreide analyse,
Environs) zodat de invloed van het beregeningswater op de grasmat beoordeeld kan worden.
De Stimp van de greens kan verder verbeterd en geborgd worden - niet door de maaihoogte naar beneden
te brengen - maar door de reguliere onderhoudsmaatregelen als maaien, verticaal maaien en dressen meer
intensief uit te voeren.
Voorgreens
De voorgreens hebben in wisselende mate last van aantasting door schimmels als Rooddraad
( Laetisaria fuciformes) en ronde plekken ziekte (Gaeumannomyces graminis). Rooddraad treedt op bij
vochtige weersomstandigheden bij een lage beschikbaarheid van stikstof c.q. trage groei van de grasmat.
Meer intensief onderhoud of betreding van de grasmat is doorgaans voldoende om deze
schimmelaantasting te stoppen. De aantasting door ronde plekken ziekte wordt veroorzaakt door een
lichte schommeling van de pH (zuurgraad) waarbij struisgrassen (Agrostis sp) worden aangetast. Deze pH
schommeling wordt doorgaans veroorzaakt door de samenstelling van het beregeningswater. Om de
effecten rond deze (onomkeerbare) aantasting te maskeren zullen zuurwerkende meststoffen worden
gebruikt en zal er doorgezaaid worden met resistente grassoorten zoals Roodzwenkgras (Festuca sp.).
Onkruiden worden bij het optreden van de ronde plekken ziekte doorgaans ook in grotere aantallen
waargenomen en deze zullen - voorafgaand aan het doorzaaien met Gaeumannomyces graminis resistente
grassoorten - worden bestreden.
De voorgreen van hole 16 vraagt nog extra de aandacht met betrekking tot de ontwatering.
Tees
De tees blijven achter in kwaliteit als gevolg van droogteschade aan de grasmat. Een combinatie van de
schrale zandopbouw van de tees, recente beluchting van de grasmat van de tees en een tekort aan water
zorgen ervoor dat diverse tees in wisselende mate droogtestress en lokaal droogteschade hebben
opgelopen. Onderhoudsmaatregelen zullen nu eerst gericht zijn op herstel van de uniformiteit van de
grasmat. Om (droogte) schade aan de grasmat te voorkomen zullen de tees in het vervolg niet met grove
pennen belucht worden maar gedurende het groeiseizoen met minitines tot 6-8 cm diep en in de
winterperiode diep (maximaal) met crosstines. Daarnaast zal de beregening van de tees gecontroleerd
worden op een juiste watergift. Daarnaast zal ook het handmatig beregenen van de grasmat - net als bij de
greens - (incidenteel) nodig zijn.
Fairways (semi-rough)
De fairways zien er uitstekend uit en de belangrijkste onderhoudsmaatregelen betreffen het verticaal
maaien, onkruidbestrijding en daarnaast gericht bezanden en beluchten. De kritische fairwayonderdelen
(meest belastte en verdichtinggevoelige zones grensend aan de tee en aan de apron ) krijgen bij het
regulier bezanden voorrang.
Overige: Rough - Bunkers - Paden/baanmeubilair
De rough groeit snel en vergt veel tijd van het reguliere onderhoud maar desondanks ziet deze er netjes
uit. Verschralen van de rough is wenselijk gezien de explosieve groei hoewel de positieve effecten van
verschraling lang op zich zullen laten wachten. De bunkers en ook het baanmeubilair zien er netjes uit. De
paden vragen aandacht op het aspect onkruidbestrijding (vergrassing) en op de vlakteligging (egaliseren
kuilen).
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Inleiding
In het kader van de adviesovereenkomst tussen NiB ScanPro en Golf Residentie Dronten is op 8
juni 2016 een kwaliteitsschouw voor Golf Residentie Dronten uitgevoerd als onderdeel van de
kwaliteitmonitor. Het doel van de monitor is om te volgen of het onderhoud van de golfbaan door
aannemersbedrijf firma SBA Golf & Groen BV op voldoende niveau wordt uitgevoerd.
De belangrijkste constateringen:
-

-

De greens vertonen lokaal droogteplekken. Droogtestress is op zich uitstekend voor de
kwaliteit van de grasmat echter schade aan de grasmat als gevolg van droogte moet ten alle
tijden worden voorkomen.
De tees hebben eveneens en in wisselende mate last van droogte met lokaal ook aanzienlijke
droogteschade. Zie opmerking bij greens hierboven genoemd.
De voorgreens hebben een schimmelaantasting veroorzaakt door Gaeumannomyces graminis
(Take all patch disease), ronde plekken ziekte.

Alle bovengenoemde constateringen staan in relatie met het onderdeel beregening. De aandacht
dient dan ook uit te gaan naar het verder optimaliseren van de beregening, kwalitatief en
kwantitatief.

De baan ligt er in het algemeen genomen verzorgt bij(hole 14)
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Gegevenstabellen
In bijlage vindt u de gegevenstabellen van de greens, voorgreens, heren/dames tees en fairways.
De onderste tabel geeft de huidige status / gewenste ontwikkeling weer in een beoordeling van 5
naar 1. De kleur codering heeft hierin de volgende betekenis:

Conditie
gebruikerskwaliteit

Plagen: wormen

Plagen:
engerlingen / emelten

Ziekte druk

Lengte gras

Gemiddelde
bewortelingsdiepte

Maximale
bewortelingsdiepte

Indringingsweerstand

Droogte schade

Stimp

uitstekend
goed
matig
slecht
zeer slecht

Conditie
grasmat

Jaar van aanleg

De kleur codering is als volgt opgebouwd:

1

1

1

1

1

4 -5

>12

>=12

15 - 20

1

2,10

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

2
5-6

6 -12

10 - 15

3

20 - 25

4
5

<4 / >6

<6

< 12

<10 />25

mm

cm

cm

bar

< 2,10

meter

Uitzonderingen/opmerkingen op de kleurcodering:
-

De referentiewaarden in deze rapportage zijn afgestemd op de eerder uitgevoerde ‘nulmeting
GRD 2015’.

-

Omdat het gras continu groeit, wordt voor elk baanonderdeel een bepaalde overschrijding van
de gewenste maaihoogte aangehouden als acceptabel. Binnen deze marge is een te hoge
grashoogte neutraal weergegeven in de kleur geel. Groen geeft aan dat het gras de gewenste
lengte heeft.
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Greens
Parameter
Conditie grasmat

Conditie
gebruikerskwaliteit

Ziektedruk (als 2015)

Lengte gras

Stimp(als 2015)
Bewortelingsdiepte

Verdichting

Toelichting
De conditie van de grasmat is algemeen goed echter op diverse greens zijn wel
droogteplekken aanwezig. Het handmatig beregenen van de 'hot spots' is dan
ook essentieel om er voor te zorgen dat de greens uniform water krijgen, uniform
kunnen drogen en er dus optimale beregening plaatsvindt. Het is belangrijk de greens
aan de droge kant te houden voor het reduceren van aandeel straatgras (Poa
annua) en voor de vestiging van struisgrassen (Agrostis sp.). Naast het
terughoudend beregenen zal men ook terughoudend zijn met bemesten en zal er
verschralend beheer plaats blijven vinden om hiermee de groeiomstandigheden voor
de gewenste grassen continu te verbeteren. Doorzaaien met de gewenste grassen zal
er daarnaast voor zorgen dat de uniformiteit op de green zelf en tussen de greens
onderling toeneemt en de (her)introductie van de gewenste grassen ook sneller zal
kunnen plaatsvinden. Overigens zal de kwaliteit van het beregeningswater nog wel
geanalyseerd moeten worden (voor uitgebreide analyse 'ijzertotaal' : Environs, B.
Jansen - 06 - 5200 21 37) om de effecten van het beregenen op de grasmat ook goed
te kunnen beoordelen.
De gebruikersconditie van de grasmat is goed. De speltechnische 'Stimp' is min of
meer gelijk aan die van de meting van 2015 (2015/2016, 204,25 resp. 205,25) en kan
verder verbeteren door regulier verticaal te maaien, frequenter / intensiever te maaien
en additioneel de greens te rollen. Het streven naar uniformiteit van de greens
(cultuurtechnische en speltechnisch) staat centraal.
Ziekten zijn ten tijde van de opname op de greens niet geconstateerd. Door (tijdig) de
juiste cultuurtechnische maatregelen te treffen kan de vitaliteit van de greens in stand
worden gehouden waardoor ziekte en aantastingen minder kans krijgen. Ook het
herstel van de grasmat kan dan sneller plaatsvinden. Reduceren van het aanwezige
Straatgras(Poa annua) in de greens heeft een hoge (hoogste) prioriteit. Voor alle
schimmelaantastingen geldt dat bij de eerste signalen passende (cultuurtechnische)
maatregelen genomen moeten worden. Schade aan de grasmat dient te worden
voorkomen.
De lengte van het gras is met het prisma beoordeeld, is rond de 4 mm en is goed.
Korter maaien geeft onnodige stress op de grasmat en leidt tot meer droogteplekken
in de greens en wordt daarom afgeraden. Indien nodig kunnen voor speltechnisch
betere condities maaien, verticaal maaien en rollen intensiever worden uitgevoerd.
Stimpsnelheid: zie opmerkingen bij conditie gebruikerskwaliteit en bij lengte gras.
De bewortelingsdiepte is gemiddeld en ook maximaal iets afgenomen. Regulier diep
beluchten met fijne vaste pennen (en daarbij variëren in diepte) zal een diepere
beworteling stimuleren. Daarnaast is de beregeningsstrategie van grote invloed
waarbij de bodem telkens op veldcapaciteit wordt gebracht en de grasmat tussen de
beregeningsgiften door kan drogen.
De stabiliteit van de toplaag is goed en vraagt geen bijzondere aandacht. Regulier
beluchten met fijne pennen in het groeiseizoen op afwisselende diepte zal volstaan.
In de winterperiode met lange crosstines beluchten variërend in diepte.

Green 11,
Kwaliteitsscan GRD
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Voorgreens
Parameter
Conditie grasmat

Conditie
gebruikerskwaliteit

Ziektedruk

Lengte gras (als 2015)

Bewortelingsdiepte
en verdichting

Toelichting
De conditie van de grasmat is matig waarbij de beoordeling met name beïnvloed
wordt door de aantasting Gaeumannomyces graminis (Take All Patch disease)
en daarnaast tevens de aanwezigheid van onkruiden. Oorzaak van de aantasting
is een pH (zuurgraad) schommeling waardoor de aantasting geactiveerd wordt. Een
verandering van de kwaliteit van het beregeningswater zal hoogstwaarschijnlijk de
oorzaak zijn. De aantasting zelf is onomkeerbaar maar de visuele aspecten kunnen
worden gemaskeerd door in het bemestingsprogramma zuurwerkende meststoffen op
te nemen. Daarnaast is het noodzakelijk door te zaaien met resistente grassoorten
zoals roodzwenkgras (Festuca sp.) om de uniformiteit van de grasmat te herstellen.
Deze schimmelaantasting zorgt door een lokaal meer open grasmat en daarmee voor
de vestiging van onkruiden. Dus het terugdringen van de schimmelaantasting leidt
tevens tot minder kiemende onkruiden.
De conditie voor de gebruiker is matig door de bij de hierboven 'conditie van de
grasmat' omschreven factoren. De conditie zal verbeterd worden door onder meer
drogere condities te creëren, de aantasting Gaeumannomyces graminis verder terug te
dringen en daarnaast Roodzwenkgrassen structureel te (her)introduceren.
Verticaal maaien en onkruidbestrijding zullen voorafgaand worden uitgevoerd om de
uniformiteit van de grasmat te verbeteren en vleugvorming van de grasmat op te
heffen.
Gaeumannomyces graminis (Take All Patch disease) en Laetisaria fuciformes
(Rooddraad) zijn beide geconstateerd op de voorgreens. Vooral zuurwerkende
(zwavelhoudende) bemesting zal de schimmeldruk temperen. Resistente grassoorten
in-/doorzaaien (Roodzwenkgras) heeft met name betrekking op het voorkomen van
aantasting door Take All Patch disease.
De lengte van het gras ligt op de voorgreens op het gewenste niveau. Regulier maaien
en verticaal maaien zal de kwaliteit van de grasmat structureel helpen verbeteren.
Doorzaaien van de grasmat met de gewenste grassen zal de uniformiteit van de
grasmat verhogen en daarmee een meer uniform groeipatroon geven. In de regel zal
de maaifrequentie moeten worden afgestemd op de snels groeiende (en vaak
ongewenste) grassoorten.
De beworteling is gemiddeld en maximaal voldoende ontwikkeld. De aantasting door
Gaeumannomyces graminis is een wortelaantasting en kan van invloed zijn op de
verdere ontwikkeling van het wortelstelsel en daarmee de droogtegevoeligheid van de
grasmat. De onderhoudsmaatregelen zullen gericht zijn op het verkrijgen van droge
en relatief schrale condities rondom de green. Het opheffen van (diepe) verdichting,
het verschralen van de toplaag ( door verticaal te maaien, te bezanden in combinatie
met beluchten) en het doorzaaien met resistente (Roodzwenkgras) grassoorten is
daarbij primair van belang. Daarnaast zal de beregening geoptimaliseerd worden
om effectief en efficiënt te beregenen. De waterkwaliteit zal geanalyseerd moeten
worden in verband met de aantasting door Take All Patch disease.
Voorgreen 16 vertoond black layer (anaerobe conditie) doordat de ontwatering hier
stagneert en dit vraagt nader onderzoek.

Voorgreen 1
Kwaliteitsscan GRD
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Heren/Dames tees
Parameter
Conditie grasmat

Conditie
gebruikerskwaliteit

Ziektedruk
Lengte gras

Bewortelingsdiepte
en verdichting

Toelichting
De conditie van de grasmat is gemiddeld onvoldoende door de opgetreden
droogteschade. De tees zijn enige tijd geleden belucht en daardoor is de grasmat met
een zandige constructie extra droogtegevoelig. De beregening zal bij de tees tijdig
moeten worden ingezet om lokale droogte te helpen voorkomen en daarnaast zal er
ook handmatig beregent moeten worden - net als bij de greens - om een goede
kwaliteit en uniformiteit van de grasmat te behouden.
De onderhoudsmaatregelen richten zich nu op het uniform herstel van de grasmat
door bemesten en vervolgens doorzaaien van de grasmat. De beregening (strategie)
moet nu verder geoptimaliseerd worden om de kwaliteit van de grasmat te
borgen. Zodra de grasmat actief groeit kunnen de reguliere onderhoudsmaatregelen
plaatsvinden zoals verticaal maaien, doorzaaien, bezanden en beluchten ten behoeve
van het herstel.
De conditie voor de gebruiker varieert maar is doorgaans matig te noemen.
Belangrijkste punten van aandacht zijn:
 Droogteplekken en daarnaast ook droogte schade. Dit varieert sterk tussen de
verschillende (beoordeelde) tees maar is aanzienlijk en heeft een grote invloed op
de algehele presentatie van de tees.
 Vlakteligging van de tees, 'groot effect' opheffen volgens het contract.
De tees hebben geen schade als gevolg van schimmelaantastingen.
De lengte van het gras is goed op de tees. De uniformiteit van de grasmat moet eerst
hersteld en geborgd worden om ook een uniforme lengte van de grasmat te kunnen
realiseren. Schade aan de grasmat (o.m. droogte) moet daarom worden voorkomen.
Regulier verticaal maaien zal bij actieve groei van de grasmat plaats moeten vinden en
zorgt daarmee voor het terugdringen van polvormende grassen en het opheffen van
vleugvorming van de grasmat. Verticaal maaien heeft een grote positieve invloed op
de visuele presentatie van de grasmat.
De beworteling varieert van matig tot uitstekend. De toplagen hebben een schrale
onderbouw met daarboven een humeuse laag (foto). De beregening zal doorgaans
met name deze hmeuse zone van 6 a 7 cm vochtig maken. De onderbouw heeft geen
vochthoudend vermogen en blijft dan ook relatief droog en hierdoor zal diepere
beworteling niet gestimuleerd gaan worden. De onderhoudsmaatregelen richten zich
dan ook vooral op het verschralen van de humeuse laag met minitines gedurende
het groeiseizoen. Diepere beluchting variërend in diepte kan plaatsvinden met
crosstines gedurende de winterperiode zodat de tees in het voorjaar ook minder
droogtegevoelig zullen zijn. Door de directe toplaag verder te verschralen door een
combinatie van regulier verticaal maaien, bezanden en beluchten, zal het
beregeningswater dieper kunnen inzijgen en een diepere beworteling stimuleren. Het
beluchten met grote vaste en/of holle pennen wordt sterk afgeraden omdat dit niet
leidt tot enige kwaliteitsverbetering en daarnaast wel risico geeft op onnodige schade
aan de grasmat.

Tee 11
Kwaliteitsscan GRD
NiB ScanPro, juni 2016

Pagina 8 van 14

Fairways
Parameter
Conditie grasmat

Conditie
gebruikerskwaliteit
Ziektedruk

Lengte gras

Bewortelingsdiepte
(als 2015)
Verdichting

Toelichting
De conditie van de grasmat is uitstekend. Punt van aandacht blijft het reduceren van
de aanwezige polvormende Engels raaigrassen. Frequent gebruik van groomers op de
fairway units en regulier verticaal maaien zal de uniformiteit van de grasmat verder
verbeteren, polvormende grassen helpen terugdringen en vleugvorming van de
grasmat tegengaan. Incidenteel zijn wat onkruiden geconstateerd (klaver en madelief).
Deze kunnen gericht / lokaal bestreden worden (dus niet volveld). Om de kwaliteit
van de grasmat en toplaag (en de bespeelbaarheid) te borgen zal lokaal/gericht
bezand moeten gaan worden. Daarbij zullen stelselmatig eerst de kritische punten
worden bezand daar waar het eerste verdichting optreedt. In de regel zijn dit de
gebieden van de fairway die het dichtst grenzen aan de tee (begin van de fairway) en
daar waar de fairway grenst aan de apron. Dressen met een schoteldresser vindt plaats
gedurende het groeiseizoen en bij actieve groei van de grasmat.
De gebruikerskwaliteit is uitstekend, de grasmat van de (onderzochte) fairways ligt er
zeer goed bij.
Schimmelaantastingen door rooddraad (Laetisaria fuciformes) is algemeen waargenomen
en actief maar de vitaliteit van de grasmat is hoog en deze aantasting vraagt dan ook
geen bijzondere maatregelen. Het is voornamelijk Engels raaigras (Lolium perenne) dat
bij een lage voedingstoestand (N) vatbaar is voor een aantasting door Rooddraad. Het
terugdringen van het aandeel ongewenste grassen (w.o. Engels raaigras) zal
schimmelaantastingen verder helpen reduceren. Voor het beheer betekend dit op
hoofdlijnen: verschralend beheer voeren, structureel droge toplagen creëren en vooral
geen structuurbederf veroorzaken door een natte toplaag te bewerken of te belasten.
De lengte (grashoogte) is goed en vooral het wegmaaien & verticaal maaien van de
bloeistengels van Engels raaigras(Lolium perenne) maakt voor de algehele presentatie
dan ook het verschil. Er kan overwogen worden de maaihoogte incidenteel te
verlagen (voorafgaand aan het verticaal maaien) om zo Engels raaigras pollen ineens
sterk terug te zetten. Engels raaigras heeft een hoger groeipunt (Apex) dan de
gewenste grassen van de fairway. Door het wegmaaien van de groeipunt sterft het
Engels raaigras (Lolium perenne) af.
De wortellengte neemt in het geheel iets af maar is nog wel voldoende. De
opdrachtige bodemprofielen zorgen voor voldoende buffercapaciteit van vocht en
voeding. Onderhoudsmaatregelen als beluchten en verschralen zullen moeten zorgen
voor een optimale water- en luchthuishouding - het gehele jaar door.
De verdichting is (te) hoog maar leidt (nog) niet tot ongunstige omstandigheden in de
toplaag. De onderhoudsmaatregelen zullen gericht zijn op structuurverbetering van de
toplaag zodat deze ook bij ongunstige weers- en terreinomstandigheden belast kan
worden zonder dat daarbij schade aan de grasmat of toplaag ontstaat. De belangrijkste
maatregelen zijn het voorkomen van vervilting door verticaal maaien gedurende het
groeiseizoen en daarnaast beluchten in combinatie met bezanden, eveneens gedurende
het groeiseizoen en uitvoeren bij actieve groei van de grasmat. De kritisch punten (zie
gebruikerskwaliteit) zullen extra aandacht krijgen bij de werkzaamheden.

Fairway 14
Kwaliteitsscan GRD
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