
  

 

 

Al enkele jaren weten we dat de waterschappen alsmaar meer restricties instellen om de voorraad 

grondwater te beschermen. Er zijn nu diverse waterschappen die draconische maatregelen hebben 

opgeworpen voor ons als sportgras veldbeheerders. Er zijn gebieden met een totaal 

beregeningsverbod uit bodemwater. Sommige van deze gebieden hebben daarbovenop ook nog te 

maken met een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Deze maatregelen gelden voor 2 

maanden lang, vanaf 1 april. Het mag duidelijk zijn dat dit met de huidige droogte dramatisch is.  

De NGA leeft mee met de gedupeerden. Niet alleen de NGA voelt en denkt mee, maar ook de NVG 

en de NGF. Deze partijen (Golf Alliantie) zetten zich hiervoor in en hebben nauw contact met de 

diverse waterschappen. Onlangs hebben we een korte online meeting georganiseerd met de 

beheerders en greenkeepers van betrokken banen. Tijdens deze meeting hebben we zo duidelijk 

mogelijk de huidige stand van zaken besproken en is er een FAQ-vragenlijst gedeeld. Ook was een 

vertegenwoordiger van een waterschap aanwezig die uitlegde hoe de keuze tot dit besluit tot stand 

is gekomen. De Alliantie doet wat ze/we kunnen, maar feit is dat sommigen nu een probleem 

hebben. Daarom heeft de NGA een inventarisatieronde gemaakt en tips verzameld over wat men nu 

kan doen om de schade te beperken. 

Voor de meeste van onze professionals zijn deze punten misschien allang overduidelijk, maar 

misschien zijn er enkele die toch nog wat bruikbare tips lezen waardoor de schade enigszins beperkt 

kan blijven:  

• Mechanische bewerkingen uitstellen (de mat gesloten houden en gras niet beschadigen). 
• Maaihoogte omhoog. 
• Groomer uit (de mat gesloten houden en gras niet beschadigen). 
• Zaaien is een mechanische bewerking - dus even uitstellen (plus dat je rendement uit het 

zaad zal tegenvallen). 
• Informeer bij je leverancier of jouw wetting agent aan of af te raden is – deze kunnen extra 

stress op de plant geven als er geen vocht is. 
• Dressen is zeker aan te raden maar dan licht (en NIET invegen = mechanische bewerking). 
• Opletten met rijden op de green, bijvoorbeeld dressen (banden-/en temperatuurfrictie). 
• Licht dressen om verdamping tegen te gaan (bescherming voor gras).  
• Rollen kan, maar met beleid en dan vroeg in de ochtend met dauw voor maximaal (IPM) 

effect. 
• Elke bemesting is risicovol - bij twijfel helemaal niets geven. 
• Holes vaker verplaatsen (oude hole plug nat maken met gieter i.v.m. uitdrogen). 
• Holes verplaatsen naar eventuele mosplekken of straatgrasplekken.  
• Holes verplaatsen naar eventuele schaduwplekken of lage delen. 
• Drogere mounts greens extra aandacht tegen droogteschade (bovenstaande maatregelen). 
• Trolleys / buggys door hoge gras rijden - ver van kort gras. 
• Extra graszaad nu op voorraad nemen om direct na droogte (schade) door te zaaien.  
• Na de droogte niet extra gaan bemesten - liever intensief doorzaaien (investering!) 

 

Droogtestress door beregeningsverboden 



Naast bovenvermelde tips voor de korte termijn, hebben we ook wat tips voor de midden/lange 
termijn: 

• Focus op de goede grassen; straatgras heeft het meeste last van de droogte. 

• Kijk of een bassin of vijver in folie aanleggen een optie is. Deze mogen wel gebruikt worden 
omdat ze los staan van oppervlakte-/en bodemwater. 

• Kraanwater mag gebruikt worden, maar is een potentieel dure oplossing die ook zijn effecten 
heeft op het bodemwater omdat drinkwater in de getroffen gebieden vaak onttrokken wordt 
uit het bodemwater. 

• Focus op een goede bodem met gezonde beworteling. 

 

Nogmaals, wij leven mee met de getroffen banen. We hopen als Golf Alliantie de gedachten en gang 
van zaken bij de waterschappen te veranderen. Tot die tijd veel sterkte gewenst en laten we hopen 
op regen in de gebieden waar het het hardst nodig is. 

 


