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Krijg grip op de 
Green Deal 

Beperk nutriënt
uitspoelingen met:

Krijg grip op uw water met 
de nieuwste ICL technologie:

De beste vrijgavepatronen op 
lange termijn 
(ICL-werkingsduren gedeclareerd 
bij 21°C bodemtemperatuur)

Bevat Poly-S en PACE resin 
coatingstechnologie

Ook leverbaar in mini korrels 
voor optimale grasdekking 
ook bij lagere doseringen

Met magnesium en calcium 
voor sterker, groener gras 
en een verbeterd klei-humuscomplex 
zonder pH invloed.
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De eerste twee edities van de Greenlive Tour, in 
2016 en 2017, stonden in het teken van respectie-
velijk kunstgras- en hybridevoetbalvelden. In 2018 
doet de demotour de sector voor golfbanen aan. 
Een bewuste keuze, legt Rudolf Molenaar van GKB 
Machines uit. ‘Met de Greenlive Tour werken we in 
een cyclus van drie jaar en lichten we eens per drie 
jaar een sector uit. Zo kunnen we op ieder evene-
ment de belangrijkste innovaties aan bod laten 
komen. Als je dat ieder jaar zou doen, krijg je te 
veel herhaling en wordt de spoeling wel erg dun. 
Daarom eens per drie jaar een sector; volgend jaar 
ligt de focus dus weer op kunstgras.’

Partners
Bij de verschillende sectoren horen vanzelf-
sprekend verschillende partners. Bij deze editie 
zijn dat – naast GKB Machines als drijvende kracht 
– John Deere, Vredo, Barenbrug, NLadviseurs en 
de NGA. Zij leveren ieder een eigen bijdrage aan 
de bijeenkomsten, die een vast format hebben. 
Molenaar: ‘Het programma organiseren we telkens 
tussen tien uur en half vier. In de ochtend 
behandelen we het theoretische aspect met 
seminars van NLadviseurs en de NGA. Na de lunch 
volgen buiten demonstraties op de golfbaan 
van John Deere, Vredo en GKB Machines.’ Een 
aparte opening is er op de tweede bijeenkomst bij 
Cromstrijen. Daar wordt het ochtendprogramma 
gehouden bij GKB Machines zelf en is er naast de 
seminars een bezoek aan de fabriek van GKB.

Seminars
Tijdens de seminars wordt ingegaan op precisie-
beheer en planmatig beheer. Bij planmatig beheer 
start men met een goed beeld van de huidige
 situatie, en wordt van daaruit met een plan 
gewerkt naar een oplossing. Als businesscase 

neemt NLadviseurs hierbij Golfbaan ’t Zelle, die 
dit traject eerder doorlopen heeft. ’t Zelle werd in 
2017 uitgeroepen tot golfbaan van het jaar. Naast 
deze businesscase wordt uiteraard bij elke baan 
ook de greenkeeper aan het woord gelaten. 

Molenaar kan ook vertellen wat de machineprodu-
centen tonen tijdens de Greenlive Tour. ‘Iedere 
producent brengt zijn eigen nieuwigheden mee. 
Bij GKB Machines werken we bijvoorbeeld samen 
met De Enk aan een zandstrooier op gps, zodat 
je op elk oppervlak precies de juiste hoeveelheid 
zand hebt. Daarnaast nemen we van onze Vstrong 
een nieuwe uitvoering mee, die nog beter past op 
de golfbaan, en hebben we een nieuwe zaai-
machine met prikrollen. Vredo neemt daarnaast 
een aantal zaaimachines met schijven mee, zodat 
we dus mooi beide werkvormen kunnen tonen. 
Barenbrug is aanwezig met Yellow Jacket Water 
Manager en John Deere met een nieuwe 
bunkerrake en meerdere gps-maaiers.’

Balans
Het mag duidelijk zijn dat de Greenlive Tour met 
deze opzet een balans heeft gevonden tussen 
theorie en praktijk. Molenaar: ‘We bieden de 
combinatie tussen theorie en praktijk en die is 
heel bijzonder. Ze vullen elkaar aan: je kunt een 
golfbaan niet goed onderhouden als je alleen over 
theoretische kennis beschikt, en andersom net zo. 
Deze opzet hebben we vorige jaren ook toegepast 
en die is zowel bezoekers als ons goed bevallen.’ 
Het resulteerde erin dat de Greenlive Tour vorig 
jaar per bijeenkomst op zo’n vijftig bezoekers kon 
rekenen. Dit jaar verwacht Molenaar een gelijk 
aantal, omdat het evenement uniek is in zijn soort. 
‘Wij geloven echt in deze aanpak. We zijn geen 
beurs waar machines uitsluitend stilstaan of alleen 

een cursus: wij zitten daar tussenin, en dat bevalt 
heel goed.’

Leren van elkaar
Het programma wekt misschien de indruk dat 
de dagen vol gepland zijn, maar dat is volgens 
Molenaar niet het geval. ‘We houden juist 
voldoende ruimte om met elkaar te sparren en 
netwerken, omdat dit volgens ons heel belangrijk 
is. Kijk bijvoorbeeld naar de Green Deal, die steeds 
dichterbij komt: iedere greenkeeper heeft wat dat 
betreft zijn eigen uitdagingen en ook zijn eigen 
aanpak. Tijdens dit soort evenementen kun je 
daarover met elkaar in gesprek gaan en van elkaar 
leren. Met elkaar kom je tot de mooiste ideeën. 
Daarom bieden hier uitgebreid de gelegenheid 
voor.’

Kortom: redenen genoeg voor een bezoek aan 
de Greenlive Tour. De locaties zijn De Swinkelsche 
(dinsdag 5 juni), Cromstrijen (donderdag 7 juni), 
De Hoge Dijk (dinsdag 12 juni) en De Koepel 
(donderdag 14 juni). De bijeenkomsten van de 
Greenlive Tour zijn gratis te bezoeken. Aangezien 
het aantal aanmeldingen beperkt is, dienen 
geïnteresseerden zich vooraf online aan te melden 
via Greenlivetour.nl.

Na twee succesvolle edities organiseert 

GKB Machines in juni met een aantal partners 

de derde editie van de Greenlive Tour. Tussen 

dinsdag 5 en donderdag 14 juni doet de 

Greenlive Tour vier verschillende golfbanen aan, 

met precisiebeheer op de golfbaan als thema. 

Tijdens deze bijeenkomsten komt zowel de 

theorie als de praktijk uitgebreid aan bod. 
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‘De ideale combinatie 
van theorie en praktijk’
Nieuwe editie Greenlive Tour over precisiebeheer op golfbanen
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