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HAS Kennistransfer biedt twee-daagse cursussen 
op het gebied van het beheer van sportvelden. 
Actualiteiten en ontwikkelingen in het beheer 
anno 2016 vormen de rode draad door alle 
cursussen.
In het komende najaar staan de volgende 
cursussen op het programma:

Cursus de bodem in topconditie  
De bodem is de basis onder de vitaliteit van het 
gras en de kwaliteit van de speelvloer. Optimale 
groeiomstandigheden worden bereikt door bij de 
aanleg van de grasmat te zorgen voor een goede 
uitgangssituatie om vervolgens door goed beheer 
dit te behouden. De trend hierbij is meer met 
minder!

Cursus Duurzaam waterbeheer 
Waterbeheer is een steeds belangrijker deel van 
het onderhoud van sportvelden en golfbanen. 
Door het maken van de juiste keuzes en 
continuïteit in het beheer wordt water, energie en 
tijd bespaard!

Cursus de grasmat als optimale speelvloer 
Natuurgras is milieuvriendelijk en duurzaam, een 
goede reden om bij de aanleg van sportvelden te 
kiezen voor natuurgras. Echter, sportvelden 
worden veel belopen en bereden, de druk op 
sportvelden is door de jaren heen steeds groter 
geworden. Welke keuzes maakt u om de kwaliteit 
te borgen?

Cursus smart and clean beheer toekomst-
bestendig beheer van golfbanen en 
sportvelden
Ontwikkelingen op het gebied van het onderhoud 
van sportvelden, hebben betrekking op maat-
regelen om het milieu te beschermen door het 
gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en 
water voor beregening, te beperken. Deze maat-
regelen sluiten aan bij de de Greendeal. Daarnaast 
zijn er mogelijkheden om met behulp van GPS zeer 
gerichte onderhoudsmaatregelen (precisietechnie-
ken) uit te voeren die leiden tot efficiënter gebruik 
van middelen!

Klaar voor het toekomstbestendig 
beheer van sportvelden? 
De wereld is volop in ontwikkeling denk hierbij aan bezuinigingen die ons dwingen efficiënter te werken, de invoering van de greendeal en daarmee 

het streven naar chemievrij beheer én de ontwikkelingen rondom GPS (sensoring) en precisiebeheer. Welke keuzes maak jij om te komen tot efficiënt en 

toekomstbestendig beheer van sportvelden?

ADVERTORIAL

Geschreven onder de verantwoordelijkheid van 
de HAS.

InformatIe en aanmelDen
Kijk voor meer informatie over de cursus op 
onze website www.haskennistransfer.nl en 
meld je aan, er zijn nog een aantal plekken 
beschikbaar!
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