
NGA Regio Oost te gast op Golfbaan ’t Zelle 

Op woensdag 24 november was de regio Oost van de NGA te gast op golfbaan ’t Zelle in de 

Achterhoek.  

Hoofdgreenkeeper Marco Blom informeerde de deelnemers over de talrijke projecten in het teken 

van het duurzaam beheer en het bevorderen van biodiversiteit die op deze golfbaan zijn en worden 

uitgevoerd zoals: 

• Het realiseren van een keverbank; 

• Kappen van dennen en planten van besdragende struiken om schaduw op greencomplexen 

te  voorkomen; 

• Het na het kappen van bomen aanleggen van houtrillen en herplant met struiken om ook 

doorloop van spelers te voorkomen; 

• Inzaai van verre rough gedeeltes met bloemrijk graslandmengsel; 

• Gefaseerd maaien van rough en natuurgedeeltes op basis van sinusbeheer; 

• De aanleg van een amfibieënpoel; 

• Het creëren van een broedhoop voor ringslangen en het plaatsen van een insectenhotel. 

 
De amfibieënpoel 

 

Mark Timmerman van ProGrasS stipte de rol van water/vocht aan bij het ontstaan, en dus ook het 

voorkomen van ziektes, en gaf tips rondom watermanagement van de toplaag in het algemeen en in 

het bijzonder het voorkomen van dauw en te natte toplagen in deze tijd van het jaar. 

 
Mark Timmerman 

 



 

Luke Davidson van Marko Organics Europe, leverancier van ProGrasS edn sinds kort ook sponsor van 

de NGA, introduceerde een nieuw innovatief product Oxyturf, helemaal passend in de huidige tijd 

van turf management. Het product omvat extracten van een verscheidenheid aan in de natuur 

voorkomende planten. Belangrijk ingrediënt is daarnaast een enzym dat water omzet in o.a. zuurstof 

in de bodem en daarmee aerobe bacteriën voor lange tijd activeert met talloze positieve effecten in 

de bodem en voor de grasplant tot gevolg. 

 
Luke Davidson  

 

Na de lunch is de baan opengesteld voor de deelnemers om een balletje te slaan.  

Heel veel dank aan alle betrokkenen, sponsoren, Marco Blom en de gastvrijheid van golfbaan ’t Zelle! 

 

 

 

 

 

 


