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Cursus ‘de bodem in topconditie’ 
een goede groeiplaats onder de speelvloer 

 
 
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen vormt de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door haar 
onafhankelijke positie en jarenlange ervaring is zij in staat partijen samen te brengen, een kennisplatform te 
faciliteren en kennis en inzicht over te dragen. 
 
Daarnaast richt HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen zich op toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven en 
werkt daar aan innovatieve projecten in samenwerking met of in opdracht van o.a. Amsterdam Arena, de Enk Sport 
en Groen, de Batouwe, de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek en de Nederlandse Golf Federatie. HAS 
Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen ontwikkeld daarmee kennis en visie aangaande de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van onderhoud van golfbanen en sportvelden. 

Inleiding  
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 sport/speelvloer te zorgen voor een goede 

uitgangssituatie om vervolgens door goed beheer dit te behouden, waarbij de trend meer met minder is. 

Een goed uitgebalanceerde fysische, chemische en biologische bodemtoestand voorkomt onnodige ingrepen om ziekten 

en plagen te bestrijden. Ook is het weerstaan van extreme weersomstandigheden mede afhankelijk van een goede 

bodemopbouw. 

Door deze cursus kunt u in twee dagen worden bijgeschoold over de  groeiplaats onder de spelonderdelen van uw 
sportpark of golfbaan. De cursus heeft een praktische insteek en sluit aan bij uw praktijk.  



 

Voor wie? 
Bent u werkzaam op een sportveld of golfbaan en heeft u behoefte aan verdieping van uw kennis en het vergroten 

van uw inzicht in de bodem en groeiplaats, dan is deze cursus iets voor u! Het niveau van de cursus is MBO  niveau 

4. 

Programma 
Het programma van de cursus bestaat uit 2 lesdagen ( van 8.30 uur tot 15.30 uur) met ieder een eigen hoofdthema. 
 
Dag 1: De bodem een drie-fasen systeem 
 Aanpassingen voor de speelvloer en groeiplaats 
 Minerale bestanddelen en organische stof 
 
Dag 2: De groeiplaats in balans 

Water, lucht, warmte, licht en voeding  
 Grond- en bladanalyses en meststoffen 

Wat levert de cursus u op? 
Deze cursus geeft u inzicht in de specifieke eigenschappen van de speelvloer en groeiplaats op sportgrasvelden en 
golfbanen. Kennis van de bodem en groeiplaatsleer worden aangevuld met de nieuwste inzichten betreffende de 
verbetering. 
 
Daarnaast is er tijdens de cursus ruimte voor discussie met uw collega’s uit het werkveld, dit zorgt voor nieuwe 
ideeën en een verfrissende kijk op uw werk als beheerder! 

Kennispartners 
Dit traject is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief met het werkveld, BSNC, NGF, NVG en NGA zijn betrokken 
bij de totstandkoming van de cursus. Ook het bedrijfsleven heeft in de uitvoering een rol door het verzorgen van 
colleges en het inbrengen van casussen.  

Locatie en rooster  
De cursusdagen worden georganiseerd op HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 8.30 uur tot 15.30 uur. De lessen worden wekelijks  
verzorgd op woensdagen of donderdagen. Voor actuele data, zie onze website. 

 
Certificering 
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, erkend door de 
branchevereniging voor sport en cultuurtechniek (BSNC), Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse 
Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA). 

  

http://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/groen/geo-informatie-jouw-praktijk


 

Investering 
De cursusprijs bedraagt € 575 ,- exclusief 21% BTW en cateringarrangement. 

Aanmelden 
Bent u enthousiast geworden na deze informatie en wilt u graag deelnemen aan de cursus Bodem in topconditie.  

Via onze website kunt u zich inschrijven. Ook kunt u hier de brochure downloaden en eventueel een optie nemen 

op de cursus. 

Contact  
Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen: 
 
HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen 
Lamiaa Fareh 

T: (088) 89 03 774 
E: l.fareh@has.nl 
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