
 

Bezoek van de DGB groep aan golfclub Ledreborg Palace Golf. 

Verslag: Jeroen Brouwer de Koning (GC Heelumse veld) 

 

Hoofdgreenkeeper Finn Nielsen 

Vrijdag 9.30 tot 12.00 uur 

 

De toegangsweg deed al vermoeden dat we in een mooi stukje Denemarken terecht kwamen. Oude 

lindebomen langs de wegkanten. We kwamen uit bij een mooi chateau/landhuis waar de landeigenaar 

woont en op het land is een golfbaan en clubhuis gebouwd.  

Golfbaan is aangelegd in 2007 en is een Nick Faldo design. 700 leden 

Eerste plan was een golfbaan van 27 holes maar dit is uiteindelijk 18 geworden. 

Komt de baan wel ten goede want er zit veel ruimte tussen de holes wat een natuurlijk/rustgevend gevoel 

geeft. 

Ontworpen voor 12 fulltime greenkeepingteam. 

Nu hebben ze een team van 7 greenkeepers. 

Sinds 4 jaar doet de club het onderhoud zelf daarvoor verschillende partijen failliet gegaan die de golfbaan 

exploiteerde. 

Finn vertelde dat ze veel concurrentie hebben van een nabijgelegen golfbaan, nu lijkt het tij te keren en 

draaien ze niet meer in de rode cijfers. 

Finn werkt hier nu 3 jaar en moest helemaal vanaf 0 beginnen. 

Er was geen historie of documentatie over de baan, vorig greenkeepersteam was in zijn geheel verdwenen 

met alle documentatie. 

Grasbestand is vooral gericht op roodzwenk, verstandige keuze voor deze baan. Voldoende m2 

greenoppervlak en een goede greenopbouw. 

Greens USGA gebouwd (5%organische stof) en ze beregenen bij minder dan 11% bodemvocht. 

Doel is 14% bodemvocht 



8% bodemvocht is ondergrens. 

Bemesting met lawnsand (in de avond bemesten met zo weinig mogelijk zon) 

Bemest alleen als er ook een watergift nodig is, gebruiken revolution op greens en voorgreens. 

Beregeningswater heeft vrij hoge ph, beregenen vanuit vijver. 

Doel is in seizoen stimp van 9.5 a 10 

Tijdens bezoek maaihoogte handmaaier 5 mm. Groomer altijd aan op 1,5 mm. 

Stimp van de greens is bepalend voor maaihoogte. 

Bij vorst altijd spelen op tijdelijke greens/wintergreens. 

Doorzaaien met de Vredo. 

Dressen met puur zand. 

1 maal fungicide per jaar tegen fusarium. 

Ik schat rond de 5% straatgras, sommige greens meer en minder. 

Paar weken na ons bezoek gaan ze de greens verticaal maaien en dan laten uitdrogen om het straatgras te 

laten kwijnen. Ben benieuwd hoe dit eruit zal zien. 

2 maal bodemmonster voorjaar/herfst 

Teemarkers met bv 60 erop, geeft aan dat dit de ronde is van 6000 meter lengte. 

Maaihoogte voorgreens 9,5mm 

Tees 11mm 

Fairways 12mm 

 

Ze spuiten tegen onkruid. Lijkt erop dat ze de gehele rough ook spuiten tegen onkruid, ik kon bijna geen 

bloemetje of ander plantje vinden rondom de semirough. Vind dit jammer, geen natuurwaarde dicht bij het 

golfspel. 

Wat opvalt is dat ze geen plastic en palen in de baan hebben! Wil de eigenaar niet. Afstandspalen mogen in 

Nederland ook wel van de banen af. 

Als afstandsmarkering spuiten ze met verf cirkels op de fairways en in de semirough liggen grote stenen van 

ongeveer 30 cm als afstandsmarkering. Alleen out of bounce palen en een enkel laag bankje met lage 

prullenbak/divotbox. Vind dit erg rustgeven en verhoogd de natuurwaarde van de baan. 

Op de par 3 tees hebben ze RPG ingezaaid met roodzwenk, dit voor een snel herstel. 

Als proef dressen ze sommige fairways met ongewassen zeezand, tijd zal leren of dit positief effect heeft op 

roodzwenk en werkt tegen onkruid. Ben benieuwd. 

Finn gaf ons bij aankomst een onderhoudsplan van de golfbaan. 

Hierin staat al heel veel informatie.  

 

 


