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Doel

• Illustreren belang beheer golfbaan met data

• Inventarisatie behoefte aan kennis

Bron: http://www.w3effect.com/

http://www.w3effect.com/


Waarom sturen met data?

• Beheer golfbaan

• Gebruik golfbaan (Players First)

• Resultaten golfspeler

• Inzicht verkrijgen

• Onderbouwen van beslissingen

• Effectief & efficiënt gebruik van tijd, geld en middelen
– Probleemgerichte aanpak

– Plaatsspecifiek beheer

• Hulpmiddel 



Wat is datascience?

1. Begrijpen van de vraag:
• Wat is precies de vraag en wanneer zijn we 

succesvol?
2. Data vergaren:

• Welke databronnen zijn relevant en hoe zijn 
deze ontsloten moeten worden?

3. Data opschonen:
• Wat is de kwaliteit van de data en kan / moet 

deze verbeterd worden?
4. Data verkennen:

• Is de data te begrijpen en sluit het aan bij de 
vraag?

5. Feature engineering:
• Welke variabelen zijn relevant en bruikbaar?

6. Predictive modeling (voorspellen):
• Welk model past het best bij de vraag en hoe 

wordt dit model getoetst?
7. Visualisatie (dashboard) en rapportage:

• Hoe worden de resultaten gepresenteerd?



Proces voor het team
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locatie

golfbaan

data science

Vragen + data + kennis(3x) + interface/dashboard
→ informatie + interpretatie → besluit

Interactief,
Niet lineair



meten op locatie

Locatie methode golfbaan

data 
opslag

externe data

verwerken

besluiten

toepassen
taakkaarten

beheersysteem

groeimodel

Presentatie/
dashboard



Voorbeelden: sensors

• Meten en monitoren:
– Weerstation

• Temperatuur

• Neerslag

• Verdamping 

– Bodemvocht

Bron: https://soilscout.webflow.io/blog/how-to-improve-golf-course-maintenance-with-underground-soil-sensors

https://soilscout.webflow.io/blog/how-to-improve-golf-course-maintenance-with-underground-soil-sensors


Voorbeelden: water overlast / watertekort

• Inzicht
– Waterbalans 

– Natte/droge plekken

– Bodemtype 

– Vocht behoefte

– Verdamping

– Actie

– Effect meten

– Actie 

• Automatisering
– Beslisregels

Bron: https://www.rainbird.com/golf/golf-total-system-solutions

https://www.rainbird.com/golf/golf-total-system-solutions


Voorbeelden: Herkennen ziekte/onkruid via 

foto’s

• Machine Learning
– Foto’s  (hyperspectraal)

• Factor tijd

– Identificatie

– Trainen model

– Voorspellen met nieuwe foto’s/drone

– Effect van maatregelen

– Toepassen door speciaal bedrijven

Bron: https://www.kdnuggets.com/2020/06/crop-disease-detection-computer-vision.html

https://www.kdnuggets.com/2020/06/crop-disease-detection-computer-vision.html


Players 1ST

• Klant ervaring

Bron: https://www.players1st.golf/

https://www.players1st.golf/


Google: resultaten golfspeler



meten op locatie

Randvoorwaarden sturen met data

data 
opslag

externe data

verwerken

besluiten
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beheersysteem

Presentatie/
dashboard
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data
representatief?

storing



Conclusie

• Sturen met data betekent:

• continu meten

• en dat is weten, 

• en dat is handelen 
– vergroten effectiviteit

– efficiëntie (return on investment)

• Opmerking
– iedere golfbaan apart of 

– door toeleveranciers?



Mogelijk vervolg?

• Contact met HAS
– Trainingen
• Assistent hoofdgreenkeeper opleiding

Modulen: Bodem in topconditie, Duurzaam waterbeheer, Grasmat als speelvloer
• Hoofdgreenkeeper opleiding

Module: Smart en clean beheer
• Opleiding Expert-natuurgras

Modulen: Grasvitaliteit en kwaliteit, Onderzoek en advies

– Afstudeer onderzoeksopdrachten

– Advies

– M.deBakker@has.nl→ data

– S.Groen@has.nl → toepassingen groen beheer

mailto:M.deBakker@has.nl
mailto:S.Groen@has.nl


Vragen? 


