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Wat valt er te kiezen 
in het management van organische stof?

Speelt de golfbaan een rol in klimaatverandering?

GAB/NGA-zuid bijeenkomst 2 februari 2022

ir. Maurice Evers
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Wie ben ik!

• geboren op 17-01-1968 te Roermond

• Afgestudeerd (MSc) in bodemkunde/bodemvruchtbaarheid,

Wageningen Universiteit, 1993

• Post Academic Study: Organische stof en 

bodemvruchtbaarheid . Wageningen University (NL), 1999

• Technische training: “Physical Problems of Turf grass

soils: Identification and Correction – GCSAA, 2009 

• Technische training: “Advanced Stress Management 

Strategies for Cool-Season Turf - GCSAA, 2011”

• 2017: start promotie-onderzoek (PhD): Organische stof

dynamiek in grasbodems.

• Since 2008 eigenaar Lumbricus / senior consultant 
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Lumbricus!

Een ambitieus Nederlands familiebedrijf! 

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau 

Ir. M.A.A (Maurice) Evers, MSc, PhD i.o.
Consultant/Agronomist/Researcher 
Soil&Plant

Ing. T.T.C (Thomas) Evers, BSc, MSc i.o.
Researcher Soil, Water, Atmosphere

Ing. D.A.J (Daniël) Evers, BSc
Technical Engineer/Lean manager
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Lumbricus!

kwaliteit-

beoordeling +

advies

kennis-

overdracht 

+ service

kennis-

ontwikkeling



Wat is organische stof?
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Organisch materiaal: 

- organische stof

- humus

- vilt

- “thatch”, mat”

Zichtbare structuren of niet!

Wat meten we bij 

grondanalyse?



Wat is organische stof?
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Wat meten we bij grondanalyse?

2-4%70-80%



Wat is organische stof?
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50-60% van organische stof = C!

In bodems: 55-58% = C



Wat zie ik? Profiel lezen!
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Organische stof fracties
Biomassa, “thatch”, “mat, vilt, humus?
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FRC
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Organische stof fracties
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Frl

Lp



Wortel biomassa Fr-ondersoorten
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Evers et al., 2022b (in prep.)



Gelaagdheid - soorten
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Evers et al., 2020
Lp

 x Fr x P
p

Lp
 x Fa



Gelaagdheid - soorten
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Evers et al., 2020

➔ Biomassa (C-ophoping) verschillen tussen (onder)soorten bepaalt in 

zeer sterke mate viltdikte, snelheid van vorming viltdikte!



Gelaagdheid - rassen
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Evers et al., in prep.

➔ Biomassa (C-ophoping) verschillen tussen rassen bepaalt in zeer 

sterke mate viltdikte, snelheid van vorming viltdikte!

A.can 1 A.can 2

A.stol 1 A.stol 2 A.stol 3 A.stol 4

A.cap 1 A.cap 2 A.cap 3 A.cap 4 A.cap 5



Gewenste hoeveelheid 

organische stof
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Streefwaarden organische stof in de bodem 

0-10 cm 0-2 cm

Greens 0,5 – 3% 3 – 4%

Voorgreens 0,5 – 3% 3 – 4%

Tees 1 – 3% 4 – 6%

Fairways 3 – 6% 4 – 8%

Voetbalvelden (wedstrijd) 3 – 6% -

Voetbalvelden (training) 2 – 4% -

Rough 6 – 10% -



Gewenste hoeveelheid 

organische stof
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Kwaliteit organische stof
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• De kwaliteit beïnvloedt de omzettingssnelheid 
(stabiliteit) direct!

• Vele manieren om de stabiliteit van organische stof uit 
te drukken:

✓ (Verhouding tussen) basisbestanddelen in de organische stof

(was, lignine, (hemi)cellulose, suikers, enz.) ➔ C/N gehalte

✓ Oorsprong van de organische stof (mest, compost, schors, zeewier, 
grasknipsels, enz.) ➔ C/N gehalte

✓ Humificatiecoëfficiënt (effectieve organische stof)

✓ Initiële leeftijd



Kwaliteit organische stof
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Evers et al., 2020



N-effect op CN-ratio biomassa
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Evers et al., 2022b (in prep.)



Kwaliteit organische stof
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Weaver, Mc Carty, Quisenberry, Hubbard, Bridges & Brown, 2020



Organische stof management – te veel!
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Stap 1: Storende lagen doorbreken en lucht-/waterhuishouding verbeteren

➢ check profiel op gelaagdheid

➢ draincheck

➢ drains vernieuwen

➢ aansluiting op drains

➢ doorboren storende lagen

➢ grover zand

➢ renovatie



Organische stof management – te veel!
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Stap 2: Vilt/organische stof verwijderen/verminderen

➢ doe grondonderzoek (org.stof en

C/N laag 0-2 en 2-10 cm)

➢ holbeluchten (Ø 20-24 mm) en/of

holbeluchten (Ø 5-6 mm hoge 

frequentie) en/of verticuteren 

(2 - 5 cm diep)

➢ verticuteren/fieldtopmaker

➢ vochtgehalte grond op peil en 

uniform houden (14 – 23%)

➢ meststofkeuze (CN-gehalte < 15)

➢ meststofkeuze pH sturend 

➢ hulpproducten voor afbraak?



Organische stof management
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Stap 3: Hou de organischestofbalans in evenwicht

➢ doe grondonderzoek (gehalte org. stof

(0-2 cm: 3-4%) en viltdikte (1 cm)) 

➢ graskeuze (CN-gehalte en 

organische stof aanvoer)

➢ gebruik borstels voor maaien 

(struisgras)

➢ hoge frequentie bezanden met 

lage dosis per keer (filmen)

➢ grover zand 90/10 of 95/5 (M50 

220-250 / 350 – 400 µm met compost)

➢ vochtgehalte op peil en 

uniform houden (14 – 23%)

➢ voldoende topbeluchten (Ø 6 mm)  (prikrol)

➢ optimale bemesting (hou gras groen)

➢ bij hoge groeisnelheid maaifrequentie

opvoeren ( = beter dan vegen)



Wat valt er te kiezen?
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1) Welke bodem/profiel (zand, klei, organische stof)

2) Welk gras ((onder)soort, rassen, mixen)?

3) Welk maairegime (hoogte/frequentie/afvoeren-laten liggen)

4) Welke bemesting (N-niveau, timing)

5) Welke irrigatie (hoeveel, hoe vaak, waterkwaliteit)? 

6) Waar zit het probleem (gelaagdheid/storend element)?

7) Wat moet ik doen (mechanische handelingen)?

8) Wat te doen met zand dressen (hoeveel, welk zand, hoe vaak?)

9) Welke biostimulant (alleen indien bewijs!)?

Voorkomen!

Repareren -

Beheersen!



Keuze leidt naar balans!
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De juiste keuzes in organische 

stofmanagament beschermen het klimaat!

Dank voor uw aandacht!


