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GOTY-genomineerde Boogaarts: ‘In de 
toekomst kan de hoofdgreenkeeper vanuit 
thuis zijn baan monitoren en aansturen’
Greenkeeping onderhevig aan de opmars van moderne technologie

‘De rol van de greenkeeper zal nooit meer hetzelfde zijn’, dat zegt hoofdgreenkeeper William Boogaarts. Hij is het toonbeeld van technische 

vooruitgang en zijn inzichten komen terug in ‘zijn’ baan De Turfvaert in Rijsbergen.
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Stelt u zich eens voor dat een greenkeeper 

maaien niet meer in zijn takenpakket heeft. Die 

gedachte zal menigeen voor het hoofd stoten. 

Boogaarts kan zich daar volop wat bij voorstel-

len. Hij is ervan overtuigd dat de robotmaaier 

deze taak van de mens zal overnemen. ‘Wie niet 

mee kan met deze ontwikkelingen, zal het dek-

sel op zijn neus krijgen. Voor hem of haar zal 

geen plaats meer zijn in de greenkeeping-wereld. 

Omgaan met technologie is het leerpunt van de 

toekomst.’

Pedagogiek en opmars in greenkeeping

Een beetje vreemde eend was Boogaarts altijd 

al wel in de branche: hij rondde de pedago-

gische opleidingen SPW en de onderwijsas-

sistent af omdat hij kleuterleider wilde worden 

en deed daarnaast een sportopleiding om 

gymles te mogen geven. In de weekenden 

werkte Boogaarts op de 9 holes golfbaan De 

Kurenpolder; greens en rough maaien. ‘Toen er in 

2001, ik was toen 19 jaar, een greenkeeper met 

pensioen ging, werd ik gevraagd om zijn plek 

over te nemen. Ik kon niet meteen doorstromen 

in het onderwijs. Dat was jammer. Toen ben ik als 

greenkeeper aan de slag gegaan, op voorwaarde 

dat ik een greenkeepersopleiding kon volgen. Zo 

geschiedde. Ik vond het vak meteen leuk en ben 

er vervolgens altijd in blijven werken.’

In 2003 was ook de hoofdgreenkeeper van De 

Kurenpolder klaar om een ‘stapje terug te doen’. 

Hij vroeg aan Boogaarts of hij het hoofdgreen-

keepersstokje wilde overnemen. ‘De Kurenpolder 

werd uitgebreid tot 9 holes par 3-baan en de 

hoofdgreenkeeper begreep dat er beter een jong 

iemand aan het roer kon staan om de op handen 

zijnde veranderingen meteen in de vingers te 

krijgen. Ik volgde in 2005 de hoofdgreenkee-

persopleiding aan de Has en kreeg er les van 

Gerard van der Werf, inmiddels directeur van De 

Enk Groen en Golf, destijds Heijmans. Die was 

destijds betrokken bij de aanleg van De Turfvaert. 

Hij vroeg mij of ik als hoofdgreenkeeper naar 

de 18 holes golfbaan De Turfvaert wilde komen. 

Deze stap zag ik wel zitten!’ De meeste tijd zit 

Boogaarts op De Turfvaert, alhoewel De Enk 

Groen en Golf natuurlijk meerdere golfbanen 

‘Door slimme inzet van 

technologie kun je met een 

kleiner team prima 18 holes 

onderhouden’
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bedient en hij vanuit deze dienstverlenende ser-

vice ook wel eens ondersteuning biedt aan De 

Stippelberg en aan pitch & putt-baan Rhoon in 

Poortugal (Rotterdam).  

De pedagogische kennis van Boogaarts is niet 

voor niets verworven, want hij past zijn vaar-

digheden dagelijks toe. ‘Ik werk met twee vaste 

greenkeepers uit Groot-Brittannië en met een 

parttime Engelsman. Het omgaan met een ande-

re nationaliteit vergt extra aandacht. Engelsen 

zijn nét iets beleefder dan Nederlanders en om 

vloeiend met ze samen te werken, is het goed 

om jezelf in een ander te verplaatsen. Daarnaast 

heeft elke mens een persoonlijke gebruiksaanwij-

zing om benaderd te worden. Mijn pedagogische 

achtergrond helpt om mensen te motiveren.’ 

Greenkeeping vanuit thuis

Ook volgt Boogaarts momenteel de opleiding 

Bedrijfskunde Agribusiness aan de Has. ‘Ik pro-

beer mezelf te ontwikkelen. Ik werk, zoals ik eer-

der aangaf met maairobotten van Probotic op de 

greens en fairways. Op De Stippelberg is er ook 

een in gebruik op de fairway. Het is verrassend 

om te zien hoe secuur deze robots maaien. Daar 

kunnen wij niet tegenop, ook al doen wij nog 

zozeer ons best. Ons vak is aan het veranderen, 

over tien jaar hebben de maairobots het maai-

werk overgenomen en zijn greenkeepers 24 uur, 

zeven dagen per week bereikbaar, omdat zij dan 

ook vanuit thuis kunnen werken. Zij monitoren 

dan met name de zaken op de golfbaan. Als er 

via het meldsysteem en via de telefoon een mel-

ding binnenkomt dat de robot klaar is met het 

maaien van de green, dan geeft de greenkeeper 

de volgende opdracht. De taak van de greenkee-

per wordt om op deze manier ook vochtmeters, 

voedingsmeters en de beregeningsinstallatie aan 

te sturen. De competentie die daarbij hoort, is 

relaties kunnen leggen tussen bepaalde gege-

vens en vervolgens een koers te bepalen om het 

vervolg aan te sturen op voeding, beregening en 

cultuurtechnische bewerkingen van de grond. 

Kennis is om een andere reden belangrijk: bespa-

ren. Het gaat er in de golfbranche momenteel 

anders aan toe. Daarom dien je als hoofdgreen-

keeper ook anders te denken en naar oplossing 

te zoeken. Laten zien dat met maximale inzet, 

gedrevenheid en creativiteit. Met een kleiner 

team, een 18 holes baan in prima condities kunt 

houden.’

All round functieprofiel

‘In de toekomst zal het vak van seizoensarbei-

der en seizoensmaaier mogelijk verdwijnen,’ 

zo merkt Boogaarts op aan de ene kant, ‘maar 

de greenkeepers die wij in dienst hebben, zijn 

heel breed inzetbaar.’ Volgens Boogaarts blijven 

eigen oren en ogen nog wel belangrijk. ‘We 

moeten onze rondes over de baan blijven maken. 

Boerenverstand blijft belangrijk.’ 

Het profiel van de greenkeeper wordt meer all-

round in zijn visie. ‘Maaien is maar 30 procent 

van de werktijd,’ legt hij uit. ‘Natuurlijk is de 

prioriteit dat de greens er pico bello uitzien. Maar 

greenkeeping is een allround baan waarbij je ook 

poelen onderhoudt, bomen naar hun volwas-

senheid begeleidt, prullenbakken leegt, bunkers 

netjes maakt en noem maar op. Zorgen dat de 

baan er prachtig uitziet, komt meer bij kijken dan 

alleen maaien.’

Groot Open van dichtbij meemaken

Boogaarts is nog jong, ook al heeft hij al een hele 

carrière achter de rug en kiest hij al duidelijk voor 

het gaan van zijn eigen weg binnen het green-

keepersvak. Hij is nooit uitgeleerd, zo vindt hij. ‘Ik 

werk nu op een hele mooie baan, maar wellicht 

mag ik eens een heel groot Open van dichtbij 

meemaken en dan niet als seizoenskracht, maar 

werkzaam voor een dergelijke baan.’

‘Maaien is maar 30 procent 

van de werktijd’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  
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