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Leinauer hoogleraar
Turfgrass Ecology

Met de benoeming van Bernard Leinauer tot
buitengewoon hoogleraar Turfgrass Ecology aan
de Wageningen Universiteit is een belangrijke
stap gezet in de ontwikkeling naar duurzaam
beheer en aanleg van natuurgrassportvelden. Bij
het beheer van golfbanen en andere natuurgrassportvelden spelen duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Daarbij moet worden gedacht
aan de druk op het watergebruik en meststoffen, alsmede het voorgenomen verbod op het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij ligt de focus in het ecologisch
systeem op een gezonde bodem en een gezonde
plant. Deze problematiek vraagt om een langetermijnaanpak. Alleen dan kunnen met succes
hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en
onderhoudsmethoden worden gerealiseerd. Prof.
dr. Leinauer is sinds 2000 in de VS als hoogleraar Turfgrass Sciences verbonden aan de New
Mexico State University bij het Plant Sciences
Departement en zal daarnaast vanaf maart
2017 in deeltijd de functie van buitengewoon
hoogleraar Turfgrass Ecology aan Wageningen
Universiteit & Research vervullen. Het grootste
deel van zijn werkzame leven heeft Leinauer in
de Verenigde Staten onderzoek verricht, vooral
op golfbanen. Deze kennis, ervaring en netwerken bij diverse universiteiten in de VS zijn van
grote waarde voor zijn functie als buitengewoon
hoogleraar in Wageningen.

Vernooij treedt terug
als voorzitter NVG

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van de
NVG heeft Tinus Vernooij aangegeven zijn voorzitterschap te willen overdragen. Vernooij draagt de
voorzittershamer dan ook over aan Dirk-Jan Vink.
Vernooij blijft wel actief in het bestuur van de
Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

(NVG). De combinatie van het tijdrovende voorzitterschap met zijn toege-nomen werkzaamheden
op Golfbaan Delfland knelden te veel, zo luidt de
verklaring op de website van de NVG. Conform
de statuten van de NVG wijst het bestuur een
voorzitter aan uit zijn midden. De NVG laat op haar
website weten: 'Onder de bezielende en vooral
zeer energieke leiding van Tinus is de relatie met de
NGF in een nieuwe, positieve fase aangekomen. Er
is een stevige basis gelegd voor verdere samenwerking ten behoeve van een financieel gezonde golfbranche. Ook zijn onder zijn bewind de commissies
Inkoop en Automatisering geïnitieerd en is de nieuwe pensioenregeling aangeboden aan de leden. De
NVG is Tinus veel dank verschuldigd voor de tijd en
energie die hij in de afgelopen jaren heeft gestoken
in zijn rol als bestuurs-voorzitter.'

‘Het team van Aha de Man onder leiding van Kees
IJsselstein, dat bij ons het onderhoud
verzorgt, gebruikt bijvoorbeeld nagenoeg geen
bestrijdingsmiddelen. De beregening van de
golfbaan wordt gedaan met oppervlaktewater
en het afvalwater stroomt naar een biologisch
helofytenfilter, waar de zuivering plaatsvindt.’
Golfbaan Bentwoud ligt midden in het grootste
aaneengesloten bosgebied (800 ha) van de
Randstad, waarvan ook wandelaars en fietsers kunnen genieten. Diverse wandel- en fietsroutes doorkruisen de golfbaan. Door het drainage-systeem is
de baan vrijwel het hele jaar bespeelbaar.

Nieuwe Pogo’s voor SBA

SBA heeft na drie maanden testen en onderzoek
besloten om te investeren in vijf Pogo's. Met deze
draagbare bodemsensor kan op ieder gewenst
moment op iedere locatie de EC, het bodemvocht
en de temperatuur worden gemeten.
De tools worden geleverd door ProGrass. SBA Golf
& Groen is volop bezig met de Green Deal. Deze
werkwijze is een van de belangrijkste speerpunten
in het beleid van het bedrijf, dat met deze nieuwe
tool de kwaliteit van zijn dienstverlening beter kan
beheren en beheersen. Daarnaast is het mogelijk
om met de Pogo's het gebruik van water en kunstmest nauwkeurig af te stemmen op de vraag, zodat
een reducering van gewasbeschermingsmiddelen
mogelijk is. Met de instrumenten kan SBA op elke
gewenste locatie metingen verrichten en deze data
analyseren. Zo weet de dienstverlener exact wat
er op zijn banen gebeurt en is het mogelijk om dit
met collega's te bespreken en te delen.

GEO-certificering voor
Golfbaan Bentwoud

Golfbaan Bentwoud voert sinds de aanleg, zeven
jaar geleden, planmatig duurzaam beheer uit
van de golfbaan en de omgeving. Op woensdag 22 februari werd dit bekroond met het Golf
Environment Organization-certificaat (GEO). De
golfbaan mocht het certificaat in ontvangst nemen
uit handen van de NGF. ‘Het GEO-certificaat staat
voor een verantwoorde omgang met natuur en
milieu door golfbanen en wij zijn er trots op dat
wij hiervoor erkenning hebben gekregen’, aldus
directeur Carla Prins-Laban. Baanmanager Peter
Reyneveld legt uit:
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