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DE PAN WAS AFGELOPEN WEEKEND EEN GOED VOORBEELD VAN EEN BAAN ZOALS WE DIE IN DE 

TOEKOMST VAKER ZULLEN ZIEN IN NEDERLAND. GEEL EN FAST AND FIRM. EVEN WENNEN.

GEEL IS HET 
NIEUWE GROEN

H
et was in veel 

opzichten een ander 

NK Strokeplay op 

De Pan (zie pagina 

4). En dan hebben 

we het niet over de 

toch wel verrassende zege van Houtraks Berry 

Jole bij de mannen, maar het aanzicht en het 

speelkarakter van de uit de jaren dertig stam-

mende baan. Golfers zijn vaak gewend aan fifty 
shades of green, maar De Pan zag er geel uit. En 

was ook hard, droog of om het in termen van 

NGF-agronoom Niels Dokkuma uit te drukken, 

fast and firm. En daar kon zelfs het regenfront 

op vrijdag (33 millimeter in vijf uur tijd, ofwel 

de helft van wat er gemiddeld in de hele maand 

juli valt) weinig aan veranderen. Op vrijdag 

leek er even een groene waas te zijn ontstaan, 

maar op zaterdag – de dag van de laatste 36 

holes – was de baan weer droog en hard. 

BESPARING
Dat was voor een paar spelers flink wennen. 

Het vraagt om een andere tactiek, een andere 

vorm van course management. “Zoals de baan 

er nu uitziet en speelt, is het gevolg van een 

ander beleid van De Pan”, zegt Jan van Mond-

frans, gewoon lid van de baancommissie. Een 

paar jaar geleden was hij echter het bestuurslid 

dat op de drastische verandering aanstuurde. 

“Het gevolg is dat de baan de natuur volgt”, 

zegt Van Mondfrans. “Bij regen geeft dat een 

wat groenere aanblik en bij droogte wordt 

hij geelkleurig, met bruine toppen en groene 

dalen.” Het mes snijdt op De Pan aan twee 

kanten: de drogere baan zorgt er ook voor dat 

het op golfbanen veel voorkomende probleem 

van engerlingen een stuk kleiner wordt. 

Daarnaast wordt er veel, heel veel bespaard op 

het watergebruik. “Op De Pan zaten we ooit op 

dertigduizend kubieke meter water per jaar. 

Dat is nu achtduizend”, aldus Van Mondfrans. 

“En ik denk dat golfbanen in de toekomst voor 

wat het watergebruik betreft met restricties te 

maken krijgen. En die hebben tot gevolg dat er 

niet of mondjesmaat beregend mag worden.” 

Daar zullen golfers aan moeten wennen. Niet 

de betere spelers, maar vooral de wat hogere  

handicappers die het heerlijk vinden om een 

als het ware op gras opgeteede bal te slaan. 

Dat is op zo’n harde, gele baan veel minder 

mogelijk. Aan de andere kant, de ballen rollen 

meer door waardoor je meer afstand maakt. 

TRANSPARANT BELEID
De tijden veranderen sowieso als het om het  

onderhoud van de baan gaat. Geen wonder 

dat de NGF duurzaam beheer een belangrijke 

plaats in het beleidsplan heeft toebedeeld: 

“De samenleving verwacht goed beheer van 

golfbanen en de wetgeving stelt grenzen”, zegt 

NGF-agronoom Niels Dokkuma. “Niet alleen 

een reductie in gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen maar vooral ook de transpa-

rantie over het beheer, moet een intrinsiek doel 

van de golfwereld worden. Daarnaast zijn ook 

watergebruik, bemesting en energieverbruik 

thema’s die de golfwereld raken.” En dat heeft 

ook zijn invloed op de keuze van de NGF voor 

clubs die gastheer zijn van nationale wedstrij-

den. Vanaf het seizoen 2018 komen daar alleen 

clubs voor in aanmerking die meedoen aan het 

Green Deal-programma. Er zitten nu 114 clubs 

in het GEO-programma en het streven van de 

NGF is dat in 2020 voor alle 200 banen geldt.

GEEN QUICK FIX
De Green Deal is de afspraak met de overheid 

die inhoudt dat de grassporten tot 2020 de tijd 

hebben om aan te tonen dat er alles is gedaan 

om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk 

te beperken. Clubs en banen die nu al bezig zijn 

met een goed groen beleid zullen er waar-

schijnlijk een stuk minder problemen van  

ondervinden. En zoals bij zoveel andere 

dingen: er is geen quick fix mogelijk, er zijn 

ook geen wondermiddelen. En de overheid 

gaat niet de hand over het hart strijken. In de 

praktijk: wat betekent dit voor de kwaliteit 

van jouw baan? Die wordt niet minder, maar 

wel anders, als gevolg van minder beregening, 

geen pesticides en minder bemesting. Hij 

wordt daardoor wat in de Angelsaksische  

landen zo treffend fast and firm wordt  

genoemd. De baan is droger en gevlekter, 

kleurt met de seizoenen mee en is minder 

gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, 

die voor golf meer leidend gaat worden. En De 

Pan was en is daar het goede voorbeeld van. 
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