
Aansluitend aan het groensymposium wordt op vrijdag  
8 december a.s. de DTRF-kennisdag georganiseerd.  
Dit is een op de dagelijkse praktijk gericht seminar, o.l.v.  
Prof. Dr. Bernd Leinauer, de buitengewoon hoogleraar 
Turfgrass Ecology aan Wageningen UR. Met de kennisdag 
wordt een koppeling gemaakt tussen wetenschap en praktijk.

Voor wie?
De kennisdag is leerzaam voor een ieder die op niveau te 
maken heeft met golfbaanonderhoud. Met name voor (hoofd-)
greenkeepers, projectleiders/uitvoerders van aannemers en 
onafhankelijke adviseurs. 

Kosten
De kosten voor deelname aan de kennisdag bedragen  
75 euro p.p. (excl. btw). Het is van belang dat u ook deelneemt aan 
het Nationaal Golf & Groen symposium van 7 december a.s.  
Tijdens de kennisdag wordt nl. op inhoud voortgeborduurd op 
hetgeen dat bij het symposium aan bod komt. Wilt u overnachten 
in de buurt van Driebergen? Neemt u dan contact op met de 
organisatie en vraag naar de mogelijkheden.

Aanmelden
Registreren voor de DTRF-kennisdag kan per e-mail.  
Stuur de gegevens van uw organisatie, alsmede de namen 
en contactgegevens van de personen die uw organisatie 
vertegenwoordigen naar info@turfgrass-sciences.com.

Locatie
De kennisdag vindt plaats op Landgoed de Horst, Driebergen. 
De ruimte is genaamd “De Zolder” en gelegen op de bovenste 
verdieping van het authentieke landhuis. Het adres is De Horst 1, 
3971 KR Driebergen. De routebeschrijving kunt u hier raadplegen.

Programma, sprekers
09.00 Ontvangst

09.30 Start

09.45 Water & Irrigatie  
(Bernd Leinauer) presentatie in het Engels

11.15 Netwerkbreak

11.30 Precisie turfgrass management/non-invasieve methode 
(Corné Kempenaar)

12.15 Netwerklunch

13.00 Organische stof: vriend of vijand!  
(Maurice Evers)

14.00 Netwerkbreak

14.15 Schimmelziekten  
(Pierre de Wit)

15.00 Netwerkborrel

Water & Irrigatie
Professor Bernd Leinauer is als 
buitengewoon hoogleraar Turfgrass 
Ecology verbonden aan de Wageningen 
UR. Hij bespreekt verschillende 
onderwerpen m.b.t. turfgrass en irrigatie 
van golfbanen. Het omvat een vergelijking 
tussen de waterbehoefte van een grasmat 
en het aangebrachte irrigatiewater. Ook 

wordt besproken waarom de hoeveelheid water die gebruikt 
wordt voor irrigatie altijd hoger is dan de hoeveelheid die nodig 
is om een   grasopstand te behouden en te onderhouden. Verder 
zal Bernd ingaan op voorgestelde aspecten van waterbehoud 
van bij het onderhoud van grassen.

Precisie turfgrass 
management/non-invasieve 
methode
Bij precisielandbouw denk je niet meteen 
aan onderhoud golfbanen. Beide kunnen 
toch van elkaar leren. Dat geeft dr. ir. 
Corné Kempenaar, als senior onderzoeker 
verbonden aan Wageningen UR, aan in 

zijn presentatie.Precisielandbouwtechnieken maken het mogelijk 
om ‘meer met minder en beter’ te produceren. En dat geldt 
ook voor golfbanen. Sensoren, data, IT en autonome navigatie 
zijn basistechnieken. In de presentatie wordt een schets 
gegeven van ontwikkelingen in precisielandbouw waarvan 
golfbaanbeheer kan profiteren.

Organische stof:  
vriend of vijand!
Ir. Maurice Evers MSc doet zijn 
promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Nijmegen met als titel “Organische 
stof dynamiek in toplagen onder kort 
gras vegetatie”. Zijn bedrijf Lumbricus 
richt hij zich op onderzoek en advies 
m.b.t. bodemverbetering, meststoffen, 

plantenvoeding en plantengroeiregulering. Bodems onder 
grasvegetatie bevatten in meer of mindere mate organische 
stof. De structuur en vorm van organische stof alsook de 
absolute hoeveelheid in een toplaag zijn sterk bepalend voor de 
invloed van organische stof op de ontwikkeling en gezondheid 
van de grasplant. Met de Green Deal voor de deur is kennis 
over de organische stof een absolute must voor iedereen 
die in het dagelijkse werk bezig is met grasvegetaties op 
sport- en golfbanen. Welke organische stof is aanwezig 
en is dat positie of negatief? Welke factoren zijn bepalend 
voor de aanwezigheid van organische stof? Hoe zijn deze te 
beïnvloeden? Vragen die behandeld worden.

Schimmelziekten
Sinds mensenheugenis worden gewassen 
bedreigd door ziekten en plagen. Er is 
reeds veel onderzoek gedaan naar het 
ontwikkelen van resistente land- en 
tuinbouwgewassen, waaronder ook 
productiegrassen. Aan grassen op 
golfbanen worden echter andere eisen 
gesteld dan aan productiegrassen. 

Ze zijn overjarig, moeten een stevige zode vormen, een 
goed herstelvermogen vertonen onder verschillende 
weersomstandigheden en maairegimes, en resistent zijn tegen 
droogte, ziekten en plagen. In zijn voordracht zal prof.dr.ir. 
Pierre de Wit een algemene inleiding geven over schimmels die 
plantenziekten veroorzaken en daarna in meer detail ingaan 
op een aantal schimmelziekten die op golfbanen voorkomen. 
Verder bespreekt hij de (on)mogelijkheden om schimmelziekten 
te voorkomen of te bestrijden. Pierre de Wit is botanicus en 
gespecialiseerd in moleculaire fytopathologie en interacties 
tussen planten en microben.

Uitnodiging  
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