
 

 
VOSCA Aanleg- /Renovatieplan Golfbanen 
  
Bij de aanleg of renovatie van greens, tees en fairways, wordt de basis gelegd voor de kwaliteit voor de komende tientallen 
jaren. Veel bewerkingen kun je maar één keer echt goed doen. Zo is ook bodemverbetering en voorraadbemesting enorm 
belangrijk. Om u hiermee te helpen heeft Vos Capelle het VOSCA Aanleg- / Renovatieplan voor golfbanen ontwikkeld.  

 
Besteed bij nieuwe aanleg of renovaties altijd voldoende aandacht aan 
bodemverbetering en voorraadbemesting. Activeer het bodemleven zodat zij 
voeding beschikbaar gaat maken voor de grasplant. Het bodemleven gaat 
hierdoor organische stof omzetten in humus en de weerbaarheid van de 
grasplant verhogen. De jonge grasplantjes dienen geholpen te worden met de 
juiste voeding, vooral vers fosfaat en een beetje stikstof. Humus- en fulvozuren 
activeren het bodemleven om gebonden mineralen weer beschikbaar te maken 
voor de grasplanten. 
 
 

Voor een optimaal resultaat bij renovaties of nieuwe aanleg altijd werken met een recente bodemanalyse, ook 
bijvoorbeeld van een aangekochte greenmix! De basis is dan onderstaand plan, eventueel aangepast naar de behoefte 
van de bodem! 
 
Inwerken in de toplaag 0-15 cm 
Bodemverbetering:  
500 kg / ha  Marathon Vitalbase 4-3-2 
150 kg / ha Aqua Aid PBS150 granular wetting agent (optioneel) 
25 ton / ha Olmix Stor-it Zeoliet (optioneel)  
250 kg / ha Aqua Aid Verde-Cal G calciumsulfaat met wetting agent (optioneel) 
500 kg / ha Sea Nymph Seaweed Meal (50% vers zeewier granulaat) (optioneel) 
 
Voorraadbemesting:  
400 kg / ha  Marathon Sport 7-13-9+2,5MgO+0,3Mn óf VOSCA Humiterra W.A. 15-10-0+Humus- en fulvozuren én 

wetting agent. 
 
Circa 14 dagen na inzaai (gras >1,2-2 cm) bemesten met: 
300 kg / ha  Marathon Sport 16-4-8+2MgO+0,5Fe óf ICL Sportsmaster Base 21-10-11 (50%N uit nitraat) 
  2 x strooien met interval van 3 weken. 
 
 
Voor de aanleg of renovatie van tees houden we ongeveer hetzelfde plan als hierboven aan. Zeker als tees hetzelfde 
worden opgebouwd als de greens. Vaak wordt op tees overigens geen Stor-it zeoliet gebruikt. 
 
Bij fairways, welke vaak wat rijker worden opgebouwd, kan de toevoeging van Stor-it zeoliet, wetting agent en zeewier 
doorgaans achterwege blijven. Meestal wordt de rough op dezelfde manier als de fairways behandeld. 
 
 

 
Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  
Bart van Kollenburg  06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland)  
Johan Aalderink       06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook:                06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk            06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West & Zuid- Nederland)                                  
Casper Hoegen            06-16349196  (Adviseur Hoveniers & Tuincentrum) 
Evelien Contant  06-38398409  (Backoffice Openbaar Groen) 
 


