
Samenvatting (greens-voorgreens-tees-fairways) 
 
 
Greens 
De greens liggen er algemeen netjes bij echter dollarspot heeft vanaf de nazomer - in wisselende 
mate - schade aan de grasmat veroorzaakt. Op de greens zijn lokaal wat droogteplekken zichtbaar 
maar dit heeft geen directe schade aan de grasmat tot gevolg. Het beleid zal er op gericht zijn - 
ook in het kader van de Green Deal - de grasmat vrij van schade te houden, waaronder schade 
door schimmelaantastingen. In de eerste plaats zal het aandeel straatgras verder moeten worden 
gereduceerd door sterk verschralend beheer te voeren oftewel minder mest (stikstof) en minder 
water door de automatische beregening. Daarentegen wel meer handmatig beregenen - ook ter 
voorkoming van lokale droogteplekken. Het regulier doorzaaien zal vervolgens de uniforme 
(her)introductie van de gewenste grassen verder helpen ondersteunen. Naast het verschralend 
beheer zal tijdig (preventief) afharden van de grasmat met ijzersulfaat én het gebruik van 
zuurwerkende mest moeten gaan leiden naar structureel drogere toplagen van de (voor)greens. 
Ten tijde van dollarspotactiviteit zullen de greens extra gerold moeten gaan worden en extra 
afgehard met ijzersulfaat in combinatie met een lichte stikstofbemesting (zwavelzure ammoniak). 
En ten aanzien van de bladnattijd en het infectiegevaar betekend dit structureel dauwvrij houden 
van de grasmat. Genoemde maatregelen hebben betrekking op het gebied op én ook rond de 
greens.  
(pm) : een analyse van de kwaliteit van het beregeningswater voor de greens ( ‘ijzertotaal 
beregening’ ) kan door Eurofins worden gedaan (B. Jansen 06 52002137 / D. Huiberts 06 
52002131).  
 
 
Voorgreens 
De voorgreens hebben net als de greens te lijden gehad van aantasting door dollarspot. Daarnaast 
is de ontwatering lokaal nog onvoldoende. Om de schimmeldruk (schade aan de grasmat) tegen 
te gaan zal een gebiedsgerichte aanpak het meeste effect hebben. Immers het doel 
(voorwaardenscheppend) is het creëren van structureel droge omstandigheden. Enerzijds zullen 
de algemene onderhoudsmaatregelen van de green zoveel mogelijk worden voortgezet op de 
voorgreen (surroundings). Dit betreft voornamelijk het afharden van de surroundings met behulp 
van ijzersulfaat, zuur bemesten, dauwcontrole en verder regulier bezanden en beluchten. 
Daarnaast zal de ontwatering lokaal verbeterd moeten worden door het installeren van een raster 
zandpalen. Het optimaliseren van de beregening - en ook het handmatig watergeven - zal plaats moet 
vinden gelijktijdig met de greens.  
 
 
Tees 
De tees zijn redelijk uniform van kwaliteit en vertonen voornamelijk wat spelschade en lokaal wat 
lichte droogteschade. De (beoordeelde) tees zijn goed door de droogte van afgelopen zomer 
gekomen en de beregening vraagt dan alleen nog fijnafstelling daar waar lokaal nog droogte 
ontstaat. Spelschade zal wekelijks hersteld moeten worden door divotten/trulute en verder zal de 
doorgaans wat ‘rijke’ toplaag van de tees door holow tinen geleidelijk verschraald gaan worden. 
Onkruiden zullen bestreden moeten worden in het kader van de Green Deal. De vlakteligging 
van de tees wordt jaarlijks meegenomen in het gefaseerd renoveren van de tees.   
 
 
Fairways 
De fairways zijn in goede staat, hebben een dichte grasbezetting, vertonen weinig vilt en hebben 
een redelijke beworteling. Onkruiden zullen in het algemeen bestreden moeten worden in 
verband met de Green Deal. Punt van aandacht is de structuur van de toplaag van de fairways. 
Deze zal door de jaren heen geleidelijk verslechteren - onder meer door het uitspoelen van kalk. 



Ter compensatie zullen tijdig maatregelen worden genomen zoals regulier bezanden, beluchten. 
Daarnaast kan een pilot gestart worden - b.v. op fairway 17 - om het effect van gips (CaSO4) op 
de structuur (water- en luchthuishouding) te kunnen beoordelen. Bodemanalyse fairway + 
CEC - Eurofins      
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